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  واللوائح القوانين: وحقوقه وحمايته توعية المستهلك
  المستهلكين وشبكات االقتصادية واألسس

  بيان الحالة أو المشكلة  1
 رغبة الدول األعضاء وأعضاء القطاع ، ُأخذت باالعتبار(WTDC‐14) 2014خالل املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فأدرجت هذه الدراسة ضمن إطار موضوع دراسة محاية مستهلكي  يف
السوق، قد جيد املستهلكون الذين ليست  يف التقارب. وأمام التطور السريع لالتصاالت وظهور معدات أكثر تطورًا فأكثر

ة من أمرهم. وبالتايل أصبح إعالم حري  يف جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أنفسهم يف لديهم خربة
  .خيضع هذا املوضوع لدراسة منفصلة املستهلك وحقوقه أمرين من األمور ذات األولوية وينبغي أن

 الفاعلة اجلهات نظمتها اليت االجتماعات غالبية يف مبعث قلق مستمر أُعرب عنهقضية محاية املستهلك قد أصبحت و 
التشغيل، جهات التنظيم، وال جهات واالتصاالت. لكن مل تضع  املعلومات وتكنولوجيا جمال االتصاالت يف الرئيسية

داً  قانونياً  تعريفًا أو أساساً  التجهيزات،جهات تصنيع  اخلدمات، والجهات توفري  وال  يتعنيَّ  اليت املستهلك محاية لصكوك حمدَّ
  .منخفضة بتكلفة جيا املعلومات واالتصاالت اجليدةاالتصاالت/تكنولو  إىل خدمات الشامل النفاذ ضمان أجل من تنفيذها

ينبغي للهيئات املسؤولة عن محاية املستهلك جديدة،  أو لوائح وتنفيذ تشريعات لوضعوالوقت الالزم  اتالتغري لوترية  نظراً و 
التوازن الصحيح بني  (هيئات التنظيم وكيانات القطاعني العام واخلاص) أن جتري بانتظام تعديالت لألطر التنظيمية تستند إىل

محاية امللكية الفكرية جماالت مثل عقود االشرتاك، و   يف مصاحل جهات التشغيل/جهات توفري اخلدمات ومصاحل املستخدمني
اهلواتف  بواسطةالتجارة اإللكرتونية والتجارة   (مثل ةاإللكرتوني املبتكرة للتجارةنماذج بالوإدارة احلقوق الرقمية، دون املساس 

االنتفاع ببعض السلع واخلدمات جلماعات حمرومة منه  بإتاحتهما لتجارة عرب احلدودا جمال  يف واسعة اً آفاق انفتحاللتني ت ةاملتنقل
  .اآلن)  حىت

 وخدمات تطبيقات  يف تعزز الثقة األمن اليتثقافة  إرساء تواجهها هيئات التنظيم اليت من التحديات الرئيسيةو 
اواالتصاالت، تكنولوجيا املعلومات االتصاالت/   .واملستهلكني  اخلصوصية فعالً محاية واليت تتحقق 

ا اليت املعلوماتكل   املستهلكني ميعجيب أن تتوفر جلو   كاف  وتعويضبآليات محاية  واتمتعي املستنري وأن لالختيار حيتاجو
  .أي مشكالت حدوث حالة يف
جمال  يف وعلى وجه التحديدمحاية املستهلك بشكل عام، تعرتض عمل رابطات البلدان النامية  معظم ويف

إدارة محاية واملراس املهين، مصاعب فيما يتعلق باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما من حيث اخلربة 
  .اخلدماتجهات توفري التشغيل/جهات أو  هيئات التنظيم وأاملستهلك مع كيانات الدولة 

املستهلكني، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة والنساء واألطفال، شأنًا يُعىن به كل اجلهات  وتوعية يفتثقوجيب أن يكون 
  .واجلهات اليت تضع السياسات) التنظيم، وهيئات محاية املستهلكني،جهات محاية املستهلك ( يف املشاركة



عرب األجهزة املتنقلة وما اخلدمات التقارب (اخلدمات اجملمَّعة و تنامي التنافس بني القطاعات مع ظهور اخلدمات املتأتية عن ويزيد 
إىل ذلك) من ضرورة تعزيز التعاون عرب احلدود، وحتسني كفاءات هيئات التنظيم واجلهات اليت تضع السياسات، واألدوات 

يت متثل أحد معايري بعد املبيع ال  املستهلكني. وباإلضافة إىل ذلك، تنبغي دراسة مسألة خدمة ما حلمايةاملصمَّمة 
  للمستهلك.  االختيار
 محاية املستهلك قضاياالتوصل إليها بشأن  الدراسة اليت أجريت خالل دورة الدراسة املاضية إىل النتائج اليت سبقوتستند 
على الصعيد املناسبة والعقوبات  ذلك التشريعات واملمارسة واإلجراءات يف مبا بيئة التقارب واإلنفاذ، يف ة، وال سيمااألساسي
  .النتائجهذه وتشتمل على  ،الوطين

على وجه التحديد وصفت ة املعنية مصاعب إنفاذ القانون والسياسات واللوائح املتعلقة حبماية املستهلك، و الدراسوتناولت 
  سياق التقارب أيضاً. يف ، شاملًة احلمايةخنبة من البلدان يف اإلنفاذعلى صعيد مارسات امل

فيما تبذله وأعضاء القطاعات  ظروف خمتلفة وستساعد الدول األعضاء  يف من املبادئ التوجيهية القابلة للتطبيق اً عدد الدراسةواقرتحت 
  .واالتصاالت  /تكنولوجيا املعلوماتاالتصاالتجمال محاية مستهلكي خدمات   يف الوطنيةقوانينها إلنفاذ من جهود 

وأن يركَّز فيها على  سياق التقارب يف حبماية املستهلكالدراسات املتعلقة هذه  ينبغي مع ذلك أن ُتستكملو 
 .اجلديدة التحديات

 حسنير حيدد شىت املوارد واالسرتاتيجيات واألدوات املتاحة لتمن إعداد تقري ء وأعضاء القطاعالدول األعضاوسوف تستفيد 
ني ومحايتهم وحقوقهم، من زاوية القوانني واللوائح ها ولوائحها الوطنية واإلقليمية الناظمة إلعالم املستهلكواعدها وققوانينإنفاذ 

  ة وشبكات/منظمات محاية املستهلك.واألسس االقتصادي

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة   2
يتعلق   األساليب التنظيمية واالسرتاتيجيات اليت وضعتها األجهزة العمومية املعنية حبماية املستهلكني فيما  أ ) 

 واألنشطة التنظيمية؛بالقوانني/اللوائح 

اخلدمات، وأجهزة محاية املستهلكني جهات توفري التشغيل/وجهات اآلليات/الوسائل اليت وضعتها هيئات التنظيم   ب)
  لضمان إعالم املستهلكني، بأمور منها على اخلصوص خمتلف جوانب املواضيع املشمولة بذلك؛

جمال االتصاالت/تكنولوجيا   يف اع عن حقوق املستهلكنيالدف  يف دور املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية  ج)
  واالتصاالت؛  املعلومات

كل التدابري االقتصادية واملالية اليت تعتمدها السلطات الوطنية لصاحل مستهلكي خدمات االتصاالت/تكنولوجيا   د )
  عاقة والنساء واألطفال)؛املعلومات واالتصاالت، وخباصة بعض الفئات املعيَّنة من املستخدمني (األشخاص ذوو اإل

التحديات اليت تواجه توفري اخلدمات املتقاربة اجلديدة (شفافية عروض توفري اخلدمات وانسيابية حركة األسواق،   ) ه
شكاوى املستهلكني  يف وجودة اخلدمات وتوافرها، وخدمات القيمة املضافة، وخدمات ما بعد املبيع، وإجراءات البت

، وما إىل ذلك) املتعلقة حبماية املستهلك، وكذلك السياسات واللوائح والقواعد اليت تضعها هيئات االهتمام بشواغلهم أو
  املتقاربة. هذه اخلدماتجهات توفري التشغيل/جهات التنظيم الوطنية حلماية املستهلك من التجاوزات اليت قد ترتكبها 



  ج المتوقعتاالن  3
   وأعضاء القطاعات ومنظمات محاية املستهلك وجهات التشغيل/جهات توفري إعداد تقرير يقدم إىل الدول األعضاء

إجياد األدوات الالزمة إلرساء  اخلدمات حتدَّد فيه املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات، ملساعدة هذه اجلهات يف
القوانني  ستهلك يفثقافة أفضل بشأن محاية املستهلك فيما يتعلق باإلعالم والتوعية، وإدراج احلقوق األساسية للم

توفري مجيع خدمات االتصاالت/تكنولوجيا  والنصوص التنظيمية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية ومحاية املستهلك يف
  واالتصاالت. املعلومات

 واألسس القوانني: وحقوقه ومحايته تنظيم حلقات دراسية إقليمية بشأن محاية املستهلك: إعالم املستهلك  -
  املستهلكني. بكاتوش االقتصادية

 التوقيت  4

ندما يقدم تقرير ع ،2017 عام يف هذه الدراسة تنَجزقرتح أن ويُ  .2015 عام يف 1 إىل جلنة الدراسات مؤقتسيقدم تقرير 
ا ائي   .بشأ

  الجهات المقترحة/الجهات الراعية  5
 الوثيقة احلالية. يف الواردة ةلاملعدَّ  بصيغتهامواصلة حبث هذه املسألة  لقطاع تنمية االتصاالت 1جلنة الدراسات  اقرتحت

 الُمدخالتمصادر   6

 منظمة مثلباألمر،  املهتمةواإلقليمية مسامهات من الدول األعضاء ومن أعضاء القطاعات ومن املنظمات الدولية   أ ) 
ا املتخصصة، و  ا.، ورابطيادامليدان االقتص  يف منظمة التعاون والتنميةاألمم املتحدة ووكاال  ات املستهلكني املعرتف 

 ت.مقابال/دراسات استقصائية  ب)

 ت.التنظيم املتيسرة عن طريق مكتب تنمية االتصاالاملتعلقة ب املعلومات  ج)

مجيع أحناء العامل  يف ت واالتصاالتاملعلوما ت/تكنولوجيااخلاصة باهليئات الوطنية لتنظيم االتصاالالشبكية املواقع   د )
ا. واهليئات احلكومية  اإلقليمية والوطنية املسؤولة عن محاية املستهلك ورابطات املستهلكني املعرتف 

  ية.االتصاالت الراديو قطاع تقييس االتصاالت و  قطاع يف االضطالع بهاجلاري العمل ذو الصلة   ه )
 لة.املصادر األخرى ذات الص  و )



  الجمهور المستهَدف  7
 ية.حتياجات البلدان النام، مع إيالء اهتمام خاص الفيما يلي هااملشار إلي اجلمهور املستهَدففئات مجيع 

  1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف
 نعم نعم سياسات االتصاالتواضعو 

 نعم نعم االتصاالتمنظمو 

منظمات محاية مستهلكي االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

 نعم نعم

 نعم نعم  املشغلوناخلدمات/مقدمو 

 نعم نعم  املصنعون

 نعم نعم  برنامج قطاع تنمية االتصاالت

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج - الجمهور المستهَدف   أ ) 

واضعو سياسات االتصاالت ومنظمو االتصاالت ومقدمو اخلدمات واملشغلون على الصعيد الوطين، إضافًة إىل اهليئات 
ا حلماية املستهلكني يفرت والوطنية املعالدولية واإلقليمية    جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ف 

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)

الوطنية لتنظيم  اهليئاتأعضاء القطاعات و التوزيع اإللكرتوين للتقرير واملبادئ التوجيهية على مجيع الدول األعضاء و   -
  كاتب اإلقليمية لالحتاد.ت املعنية واملاالتصاال

ت الدراسية ملكتب تنمية االتصاال توزيع التقرير واملبادئ التوجيهية على املنتدى العاملي ملنظمي االتصاالت واحللقات  -
  ومكتب االتصاالت الراديوية ومكتب تقييس االتصاالت ذات الصلة.

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8

  ؟قةما هي الطري  أ ) 
    :يف إطار جلنة دراسات  1)

      )السنوات متتد لعدةفرتة دراسة ة (تُتناول على مدى مسأل  -
  تنمية االتصاالت العادية: إطار أنشطة مكتب يف  2)

     2اهلدف   -
      : مبادرات إقليميةشاريعامل  -

                                                            
ا  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)تشمل أقل البلدان منوًا   1 والبلدان اليت متر اقتصادا

  انتقالية.  مبرحلة



      اخلرباء االستشاريون  -
    ،إطار منظمات أخرى يف ي،إطار إقليم يف ،ثالً د (ميرجى التحدي - يف إطار آخر   3)

      ، إخل.)أخرىات الشرتاك مع منظمبا
جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات   يف باالشرتاك مع هيئات دولية وإقليمية ووطنية معتمدة حلماية حقوق املستهلكني

  واالتصاالت.

 دراسات؟الإطار لجنة  في ذامال  ب)

يئة  ويف املسألةهذه لعمل بشأن ا يف سواءأوسع مشاركة ممكنة البلدان النامية  ملشاركةدراسات أفضل وسيلة الجلنة  تُعترب
 .املمارسات)املبادئ التوجيهية بشأن أفضل الوثائق اليت ستنتج عن ذلك (أي 

 التنسيق والتعاون  9

واألشخاص اإلعاقة، ع املسائل املتعلقة باألشخاص ذوي ملقطاع تنمية االتصاالت و  2اهلدف  ملسألة معه اذق هينبغي تنسي
جلان  يف االحتياجات اخلاصة، وخدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املقرتحة للدراسةذوي 

 .2014‐2018 خالل الفرتة الدارسات

  الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت  10
 .لقطاع تنمية االتصاالت 2اهلدف 

 معلومات أخرى ذات صلة  11

  املسألة. دراسة هذهفرتة تضح خالل يحسبما 
 


