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كيف ميكن للمنظمة العاملية
للمستهلك خلق تغيري إيجايب
للمستهلكني يف العامل الرقمي؟
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املحتويات
الجزء األول :التحديات التي تواجه املستهلكني
الوصول واإلدماج والحرية
سونيا جورجي ،املديرة التنفيذية ملبادرة تحالف من أجل إنرتنت بأسعار معقولة ()Alliance for Affordable Internet
جبينجا سيسان املديرة التنفيذية للمبادرة النموذجية ()Paradigm Initiative
الخصوصية واألمان والتكنولوجيا واسعة االنتشار
روبن ويلتون ،مسؤول التوعية التقنية ملنظمة مجتمع اإلنرتنت ()Internet Society
جلعاد روسرن ،مؤسس منتدى خصوصية إنرتنت األشياء ()IoT Privacy Forum

		

البيانات :حدود األعامل الجديدة  /حدود جديدة للعالمات التجارية
كولن سرتونجن ،الرئيس العام للعلوم السلوكية ،منظمة إيبسوس ()Global IPSOS Mori

الجزء الثاين :خلق تغيري
بنية تحتية جديدة للبيانات
سارة جولد ،املؤسسة واملديرة التنفيذية لرشكة ()IF by Design
تعظيم أثر عملية وضع قوانني تحمي املستهلكني
كريستني ريفا ،محارضة يف جامعة برونيل ()Brunel University
مشاركة أوسع :املجتمع املدين وإدارة اإلنرتنت وقطاع األعامل
أندرو بوديفات ،الرئيس التنفيذي وتشارلز براديل ،املدير التنفيذي ،لرشكة ()Global Partners Digital
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مقدمة
أماندا لونج ،املديرة
العامة للمنظمة
العاملية للمستهلك
من خالل تحدي
تفكرينا ،سوف نزيد
التواصل والتعلم املشرتك
الذي سوف يؤدي إىل متكني
املستهلكني يف جميع
أنحاء العامل
أردنا البحث عن وجهات نظر جديدة ومثرية للتحدي ،كجزء من
استعراض إحدى اإلسرتاتيجيات .لذا ،دعونا عد ًدا بسيطًا من الخرباء
الدوليني وصانعي القرار لتقديم منوذج بسيط يوضح كيف ميكن
للمنظمة العاملية للمستهلك وحركة املستهلك العاملية االستجابة
بالشكل األمثل للتحديات والفرص التي تواجهنا يف العامل الرقمي.
ولهذا الغرض تحدثنا إىل أفراد من املنظامت الرقمية غري الحكومية
الرائدة ومتخصصني يف السوق العاملي والرأي ومصممني رقميني
وأكادمييني ،وسألناهم كيف ميكن للمنظمة العاملية للمستهلك العمل
مع األعضاء والرشكاء يف جميع أنحاء العامل إلحداث تغيري إيجايب يصب
يف مصلحة املستهلكني يف العامل الرقمي؟
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وطلبنا منهم أيضً ا أن يتحدونا بشكل ب ّناء ليك نكون أكرث فاعلية ،وأن
يفكروا بطريقة خالقة وإبداعية قدر استطاعتهم .ولقد أثارت وجهات
النظر الخارجية هذه الكثري من املناقشات وساعدت عىل معرفة
اإلسرتاتيجية الالزمة وأولويات العمل يف املستقبل.
ونحن اآلن بصدد نرش مجموعة كاملة من املساهامت كمصادر قيمة
ألي شخص يعمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية يف مجال االقتصاد
الرقمي ولصالح املجتمع.
فمن خالل وضع أفكارنا وأفكار اآلخرين يف ٍ
تحد متواصل ،سنستمر يف
إطالق الروابط والتعليم املشرتك الذي سيؤدي إىل متكني املستهلكني يف
جميع أنحاء العامل.
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املواضيع الرئيسية
التحديات عىل أرض الواقع

التأثري عىل االقتصاد واملجتمع الرقمي

لقد تأثرت الكثري من ردود املساهمني إلدراكهم االنتشار الواسع
للتكنولوجيا يف جميع جوانب حياتنا بينام نتحرك نحو عا ٍمل تنترش فيه
التكنولوجيا يف كل مكان يف حياتنا .وبدالً من التفاعل مع الخدمات
القامئة عىل شبكة اإلنرتنت ،حيث ميكننا اختيار رشوط متي وكيف
نبدأ ،فإننا عىل مشارف مرحلة تشكل فيها الخدمات واألجهزة الرقمية
تجربتنا الكاملة يف العامل الذي نعيش فيه.

علّق العديد من املساهمني عىل كيفية إجبار املعدل الرسيع لالبتكار
الرقمي واضعي السياسات عىل اللحاق بالركب  -ر ًدا عىل الفجوات
املوجودة بالسياسة كام تعرضوا لها ،فضالً عن وأد املشكالت قبل
حدوثها .وقد زاد األمر سو ًءا نظ ًرا لالفتقار إىل املعرفة التكنولوجية
مبعظم دوائر وضع السياسات  -مبا يف ذلك املؤيدون لها .وبات
التفاوت يف مستويات الحامية ضد العديد من املشكالت الرقمية
يشكل مشكلة كربى ،بعد أن اجتازت العمليات الرقمية الحدود.
وبني هذا وذاك ،الحظ املؤلفون وجود مشكالت أخرى أدى إليها هذا
النقص يف الرسعة والتنسيق .فعىل سبيل املثال :تعد الحلول املالمئة
للعديد من املشكالت النظامية مثل الخصوصية الرقمية أقل قابلية
لالستمرار ،حيث يحرص العديد من أصحاب املصالح عىل الحوافز
املختلفة وسوف يستجيبون إىل التدخالت املختلفة .مام يعني أن
النهج العاملية للحامية واألمن مطلوبة .ويعتقد آخرون أن االفتقار إىل
استجابة السياسات الفعالة واملتضافرة يعني أن رشكات التكنولوجيا
الكربى أصبحت بالغة التأثري يف تحديد التوجهات واملامرسات الشائعة
التي متيل الرشكات الصغرى إىل اتباعها.

فكلام اتصلت املزيد واملزيد من األجهزة باإلنرتنت وكلام متكننا من
التواصل مع بعضنا البعض ومع أصحاب البيانات الخارجيني ،سيصبح
اإلنرتنت بيئة مادية واسعة االنتشار تقوم باستمرار بجمع البيانات
الشخصية وتحليلها واستخدامها للتنبؤ بسلوكنا وتشكيل حياتنا
بطرق قد نكون غافلني عنها وقد تكون معقدة ج ًدا لالنخراط فيها
بشكل كامل.
إال أن هذه األمور ال ت ُشكل تحديًا للجميع .فعيل الرغم من أن انتشار
اإلنرتنت عىل مستوي العامل وبلوغه نسبة  %50يف عام  ،2017فإن
ما يقرب من نصف سكان العامل ال يزالون بال اتصال باإلنرتنت .ومع
استمرار تطور التكنولوجيا الرقمية برسعة هائلة ،فمن املتوقع أن
يتسع نطاق عدم املساواة الرقمية ويتعرض أولئك الذين ال تتوفر
لديهم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت إىل خطر التخلف عن الركب.

اننا ندخل مرحلة
حيث تتشكل تجربتنا
الكاملة من العامل الذي
نعيش فيه من ِقبل األجهزة
والخدمات الرقمية
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تحديات املنظامت االستهالكية
كانت هناك دعوات ملفهوم “املستهلك” األكرث شموالً عن
امل ُستخ َدم يف املنظامت االستهالكية حاليًا ،مع تخطي املشكالت
االستهالكية التقليدية مثل التساؤل التايل“ :هل يعمل هذا املنتج
اهتامم
أو تعمل هذه الخدمة كام هو متوقع؟” واالتجاه نحو
ٍ
أوسع للدور الذي يقوم به املستهلكون يف مناذج العمل لرشكات
التكنولوجيا ،ولقيمة محديث البيانات لديهم.
والبد من تطوير املعرفة التقنية .بدأت مشكالت مثل :أمن الفضاء
اإللكرتوين وحامية البيانات واملبادئ األخالقية لها يف السيطرة عىل
جدول أعامل السياسات العاملية يف عا ٍمل مرت ٍ
ورقمي بدرجة
ابط
ٍ
عالية .وسوف تحتاج املنظامت االستهالكية إىل فهمٍ أكرث وع ًيا لهذه
التوجهات وإقامة رش ٍ
اكات ملواصلة التأثري يف السياسة وتشكيلها.
إال أنه باإلضافة إىل التفكري بشأن العمل املستقبيل ،كان هناك ٍ
تحد
من البعض بعدم نسيان األساسيات التي ال تزال غري كافية التغطية،
ومن ذلك :العمل بصورة أكرب عىل التثقيف ورفع الوعي بشأن
اآلثار املتعلقة بالخصوصيات واإلعالنات املستهدفة .وكانت األغلبية
تعتقد أنه كان من الرضوري مواصلة الضغط من أجل حامية قوية
للمستهلك ،وتجهيز املستهلكني للمطالبة مبستويات عليا من الحامية،
إضاف ًة إىل استخدام أشياء مثل الالئحة التنظيمية األوروبية الطموحة
املتعلقة بحامية البيانات العامة كوسيلة لرفع املستوى األدىن لحقوق
املستهلكني يف جميع أنحاء العامل .ولكن باإلضافة إىل العمل مع
املرشعني والعمليات الدولية ،فقد أكّد الكثريون عىل أهمية الحوار
املفتوح مع املؤسسات التجارية.

سيكون التعاون
مع أصحاب املصلحة
اآلخرين عامال أساسيا يف إيجاد
أفضل الحلول للمشاكل التي
يواجهها املستهلكون
يف العامل الرقمي
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االستفادة القصوى من انتشارنا العاملي
يعتقد الجميع أن التعاون مع أصحاب املصالح كان أم ًرا أساس ًيا
فهم أعمق وأدق للتكنولوجيا ،وإليجاد أفضل الحلول
لتطوير ً
للمشكالت التي يواجهها املستهلكون يف العامل الرقمي.
وقد أشري إىل املجموعة املتنوعة من أصحاب املصالح ،مع توصية
ومناقشات بناءةٍ
ٍ
ٍ
محادثات جديد ٍة
البعض باالستعداد للمشاركة يف
بدرج ٍة أكرب مع املؤسسات التجارية بخصوص أشياء مثل خصوصية
البيانات ،مع توضيح أن الخدمات من شأنها أن تدافع عن حامية
الخصوصية دون التنازل عن تجربة املستخدم .بينام يقرتح آخرون
العمل مع الجهات املط ِّورة من أجل استخدام قوة التكنولوجيا لحل
مشكالت املستهلكني ،مثل تطوير التطبيقات الرقمية والتي من شأنها
رصد املامرسات غري العادلة أو استخدام املنصات اإللكرتونية ،وذلك
لبناء عالقات أوثق مع املستهلكني.
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وقد ركَّز آخرون عىل االستفادة القصوى من انتشارنا العاملي،
املتوازن من خالل فهمٍ واض ٍح للنهج واألعامل املحلية ،باإلضافة
إىل دعمهم لالئتالفات املحلية والقُطرية مع أصحاب املصالح من
كلٍ من قطاع الصناعة الخاصة ،والقطاع العام ،واملجتمع املدين.
وبالنسبة إىل املستهلكني بالدول التي تحتاج إىل قد ٍر أكرب من
الفرص ،فإن التوجه الجديد السائد يف العديد من الدول املتسلطة
والتي بها توقف للعمل أو تعطل شبيك ال بد من النظر فيه كأم ٍر
يخص املستهلك واملواطن عىل ٍ
حد سواء.

ميكن للمنظمة
العاملية للمستهلك استخدام
مكانتها لقيادة الطريق يف بناء
وتجميع أجزاء البنية التحتية
الرقمية الجديدة

وقد شعر متخصص التصميم الرقمي أنه ميكننا استخدام وضعنا يف
قلب مجتمع حامية املستهلك لتويل زمام املبادرة يف إرساء وربط
جميع أجزاء البنية التحتية الرقمية الجديدة.

 : Consumers Internationalتحديات بحاجة إىل تغيري

|6

Consumers International is the membership organisation for consumer groups around
the world. Consumers International brings together over 200 member organisations in
more than 100 countries to empower and champion the rights of consumers
everywhere. We are their voice in international policy-making forums and the global
marketplace to ensure they are treated safely, fairly and honestly.
Consumers International is a charity (No.1122155) and a not-for-profit company limited
by guarantee (No. 04337865) :registered
England and Wales.
ConsumersinInternational
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