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نبذة عنا
املنظمة الدولية للمستهلكني 

منظمة أعضاؤها 

املستهلكون حول العامل.



 نؤمن بعامٍل يستطيع فيه الجميع الحصول عىل املنتجات والخدمات املستدامة. 

تضم منظمتنا أكرث من 200 من املنظامت األعضاء يف أكرث من 100 دولة لتمكني 

حقوق املستهلكني ونرصتهم حيثام كانوا. ونحن منثل صوتهم يف املحافل الدولية لوضع 

السياسات، ويف األسواق العاملية؛ لضامن أن يعامل املستهلكون معاملة آمنة، وعادلة، 

ونزيهة. نتمتع باستقاللية تامة، وليس للمؤسسات أو األحزاب السياسية أي قيوٍد علينا.

 نزاول أعاملنا من خالل عقد رشاكات، ومنارس تأثرينا بنزاهة، وإرصار، 

وشغف لتحقيق نتائج ملموسة.

املنظمة الدولية للمستهلكني مًعا للتغيري.

رؤيتنا
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تاريخ ثري من تحقيق التأثري

عقدنا رشاكة مع الحكومة األملانية الستضافة قمة   •
مجموعة العرشين األوىل التي تُعنى باملستهلكني، لنضع 

حقوق املستهلكني الرقميني عىل قامئة األعامل الدولية.

•  لقد كنا سباقني يف تبني القواعد التوجيهية الرسمية 
لحامية املستهلك واملستمدة من منظمة األمم املتحدة 

وتحديثها لعام 2015، والتي متثل الدويل ألفضل 
مامرسات حامية املستهلك.

لقد أنشأنا وأطلقنا عدًدا من املعايري الدولية لعدد من   •
املسائل األساسية التي تواجه املستهلكني لجلب أفضل 

املامرسات إىل الدول حول العامل.



أعضاء منظمتنا

أعضاء منظمتنا مجموعات من املستهلكني 
املستقلني الذين ال يهدفون إىل الربح، وهم 

 منترشون يف جميع أنحاء العامل. وهو يحققون 
 كل يوم تحسينات تشمل مناحي الحياة من 

أجل املستهلكني ومعهم.

 فلقد كان العديد منهم من األصوات الوطنية 
الرائدة واألكرث ثقة لدى املستهلكني لعقود، وتقع 

 عىل عاتقهم مسؤولية إحداث تحسينات هائلة 
يف حياة األفراد.

تتمثل نقطة قوتنا يف اتساع نطاق األعضاء لدينا 
وعمقه، أولئك األعضاء الذين نعمل معهم لتحقيق 

أثر يعّم عىل املستهلكني حول العامل.
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أفضل منظمة يتجه 
 إليها املستهلكون 

يف دولهم.

 يتمثل هدفها 
األسايس يف تعزيز 

حقوق املستهلكني 
واحتياجاتهم، إضافة 

إىل متكينهم.

إنها منظامت مستقلة، وال 
تخضع للنفوذ التجاري أو 
السيايس؛ ولذلك بإمكانها 
متثيل املستهلكني دون أي 

تعارض يف املصالح.

وهي تتمتع بفهم عميق 
ومكثف ملسائل املستهلكني من 

خالل تقديم الخدمات إليهم 
مبارشة، مبا يتضمن معالجة 

الشكاوى، ومتثيل املستهلكني 
يف املنازعات وتوفري التوعية 

والتثقيف للمستهلكني.

فهي تجمع بني مزيج من 
أنشطة رفع الوعي وتثقيف 
املستهلكني وإنشاء الحمالت 

والدعم املوجه ملتخذي 
القرارات الحكومية واألعامل.

الكثري من العمل 
البتكار حلول مبنية 

عىل السوق

تتضمن معظم 
األبحاث عمل 

االختبارات 
واالستبيانات

ولديها روابط متينة وفعالة 
مع الوكاالت الحكومية 

املعنية، والجهات التنظيمية 
ومؤسسات وضع املعايري 

الوطنية، ناهيك عن كونها 
ذات نفوذ فعال للغاية.
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أعضاء منظمتنا
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الوضع الراهن

 يف أغلب األحيان، يرُتك املستهلكون يف موقف ضعٍف يف 
 مواجهة الرشكات أو الحكومات، ما يرتكهم عرضة للمامرسات 

غري اآلمنة أو غري العادلة أو غري األخالقية. وإننا نعمل عىل 
املوضوعات التي متّس أغلب املستهلكني، كالطعام، واالستدامة، 

وسالمة املنتجات، والتكنولوجيا.

 االقتصاد واملجتمع الرقميان
يخطو العامل خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، وتشغل 
التكنولوجيا حيزًا متسًعا من حياتنا. وتعيد هذه اإلمكانيات، 

من الدفع عن طريق الهاتف املحمول يف كينيا إىل أجهزة التلفاز 
الذكية يف كوريا، حياة املستهلكني. ولهذه األسباب، تضع سياستنا 

عىل قامئة أولوياتها املشاكل التي يواجهها املستهلكون يف هذا 
املجتمع واالقتصاد الرقميني املتناميني.

إننا نرغب بأن نرى كل شخص يجني مزايا الفرص والتحسينات 
االقتصادية للمجتمع واالقتصاد الرقميني. وليك يحدث ذلك، ال 
يتعني أن تتاح التطورات الرقمية ملزيد من األفراد فحسب، بل 

يجب أن تكون موثوقة كفايًة ليك تندمج يف حياة األفراد اليومية.



فبناء الثقة يعني إرشاك أفراد أكرث. لقد اتّسع دور 
املستهلكني التقليدي املتمثل يف كونهم ببساطة مشرتين 

للمنتجات أو الخدمات يف االقتصاد الرقمي، إذ أصبح 
بوسعهم مشاركة املحتوى وإنشاؤه، والتعليق عليه، 

وتصنيفه، وتبادل األفكار بشأنه.

بيد أنه عىل الرغم من ذلك، ميكن لوترية التغيري الرسيعة 
يف التكنولوجيا الحديثة، والرتكيز عىل الخدمات، أن تغيّب 

املستهلكني عاّم يحدث وراء الكواليس وأن تجعلهم غري 
متأكدين من اختياراتهم.

 نوّد أن نرى عاملًا رقميًا ميكن للمستهلكني أن يثقوا به، 
عاملًا تزدهر فيه إمكانية الوصول، والفرص، واملشاركة 

واالبتكار يف التكنولوجيا الرقمية لكل فرد.



إحداث التغيري
نؤمن أن جمع األشخاص املناسبني 

سويًا يف الوقت املناسب وملناقشة 

املوضوع املناسب هو الطريقة 

املثىل إلحداث التغيري.
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دورنا الجوهري

لن يتسنى ملنظمة واحدة يف هذه البيئة العاملية املرتابطة 
أن تحقق مستوى التغيري املطلوب لضامن تلقي املستهلكني 

معاملة تتسم باألمان والعدالة والنزاهة.

سنمكن املستهلكني من خالل وضع آرائهم يف صميم 
التطورات الرقمية، ومتكني الرشكات، والحكومات، واملجتمع 

املدىن ليصبح أكرث استجابة للتحديات والفرص املستجدة التي 
يواجهها املستهلكون.

ستزيد إسرتاتيجيتنا من قدرتنا عىل قيادة التغيري برسعة 
يف السوق العاملية ويف املحافل الدولية لوضع السياسات 

للمستهلكني حول العامل. وسيوفر هذا األمر فرًصا مستدامة 
لتوسيع نفوذنا والبناء عىل وجهة نظرنا الفريدة عن 

املستهلكني حول العامل.



لتحقيق طموحنا
عامل لدى كل واحد فيه حق 

الحصول عىل منتجات وخدمات 
مستدامة، عامل يتلقى فيه 
املستهلكون معاملة تتسم 

باألمان والعدل والنزاهة

إحداث التغيري...
سوق عاملية محسنة 
تثمر تأثريًا ذا مغزى 

للمستهلكني حول العامل

تواصل األعضاء واملشاركة

ندعم أعضاء منظمتنا ليشاركوا الرؤى 

واملعلومات ويتعاونوا يف العمل عىل 

معالجة طيٍف واسعٍ من املسائل التي 

تواجه املستهلكني.

إقامة مجتمع أوسع نطاًقا

نحشد مًعا أعضاء منظمتنا، والخرباء يف شؤون 

املستهلكني من جميع أنحاء العامل، إضافة 

إىل شبكة عاملية من الحكومات، وهيئات 

املجتمع املدين، واملؤسسات التجارية واملمولني، 

للتعامل مع الفرص أو التحديات التي تواجه 

املستهلكني رسيًعا.

املرشوعات واسعة األثر

ندير مرشوعات ممولًة من الخارج يف 

نطاق املوضوعات التي تهم املستهلكني.

التمثيل والتأثري

منثل املستهلكني وأعضاء 

منظمتنا يف السوق 

الدولية واملحافل العاملية 

لوضع السياسات.

نظريتنا للتغيري



1. التضمني

سنبني مجتمًعا ملتزًما أوسع نطاًقا

العمل بنشاط وفعالية مع أعضائنا الذين   •
يتجاوزون الـ200 يف أكرث من 100 دولة 

لتحقيق نتائج أفضل للعمالء.

إنشاء شبكة عاملية واسعة النطاق تجمع   •
منظامت املستهلكني سويًا مع الرشكات 

واملجتمع املدين والحكومات من أجل 
إحداث التغيري

3. البنية التحتية

سنبني منظمة قوية

جذب أفضل العاملني واالحتفاظ بهم لتظل   •
إسرتاتيجيتنا يف الطليعة

دعم الحوكمة لضامن مساعدتها لنا يف   •
تحقيق طموحنا
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األهداف األربعة 
إلسرتاتيجيتنا

تقدم هذه األولويات إطار عمل 
ملزاولة نشاطنا عىل مدار هذه 

اإلسرتاتيجية وإعطاء الرتكيز املطلوب 
ملساعدتنا يف تحقيق طموحنا. 2. التأثري

 سنجمع أفراًدا مًعا إلنجاز التأثري 
واالبتكار والرؤية

خلق الفرص لجمع األشخاص املناسبني   •
سويًا لتحديد التحديات والفرص التي 

تواجه املستهلكني والتعامل معها

4. الدخل

سننشئ منوذج دخل متنوًعا ومستداًما

سننمي حافظاتنا التمويلية وننوعها مبا   •
يتامىش مع قيودنا األخالقية مع زيادة 

الدخل الوارد من املؤسسات والرشكات 
والحكومة واألنشطة الجديدة
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نوّد أن نرى املستهلكني يحصلون 
عىل أفضل ما يف االقتصاد 

الرقمي واملجتمع دون املساومة 
يف الجودة أو االهتامم أو 

املعاملة العادلة.

خطتنا للتغيري 
الرقمي



املشاركات عىل 
اإلنرتنت

لقد غدت الرقمية الطريقة 

التلقائية الرسيعة للعمل 

والحصول عىل الخدمات 

األساسية. فلعدم اتصالك بشبكة 

اإلنرتنت، أو رداءة اتصالك بها، 

بالغ األثر عىل املشاركة.

املستهلكون 
املتصلون

نظرًا إىل أن املزيد من أنواع 

األجهزة والخدمات الذكية يف 

اأٍلساس تغدو االتجاه السائد 

للمستهلكني، تتضاعف أهمية 

مسألتي األمان والخصوصية.

 السوق 
الرقمية

لقد غرّي االستخدام املرتفع 

للبيع بالتجزئة عىل اإلنرتنت 

ومشاركة املنصات وخدمات 

االشرتاك يف املحتوى الرقمي 

الطريقة التي يشرتي بها 

املستهلكون حول العامل.

االتصال بخدمات إنرتنت 
تتسم بالجودة وقلة 

التكلفة والشمول

الرقابة عىل البيانات 
وفهم كيفية 
استخدامها

أعىل مستويات 
األمان والسالمة عىل 

اإلنرتنت

العدالة يف التعامل 
والقدرة عىل مساءلة 

الرشكات

مؤسسة رقمية مستدامة للمستهلكني
من شأن تحقيق التغيري اإليجايب يف مجاالت التأثري هذه أن يوِجد مؤسسة مستدامة لبناء اقتصاد رقمي ومجتمع يعمل من أجل املستهلكني. 

ترتكز هذه املؤسسة عىل حقوق املستهلكني التي اعتمدها أعضاء منظمتنا وإطار االحتياجات املرشوعة لهيئة األمم املتحدة.
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مساحات التأثري الرقمي
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تعزيز التفوق 
يف حامية 
املستهلك 
باإلضافة إىل تركيزنا عىل الرقمية، حول العامل

سنواصل تنمية خرباتنا يف 
مجاالت حامية املستهلك األخرى، 
ومنها عىل سبيل املثال الطعام، 
واالستدامة، وسالمة املنتجات، 
 وذلك من خالل مرشوعات 

متولها جهات خارجية.
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قوة الرشاكات
نعمل مع رشكاء يرغبون يف 

مساعدتنا يف تحقيق طموحنا 

رسيًعا وبفاعلية ونزاهة.



لتمكني حقوق 
املستهلكني ونرصتهم 
وضامن حصولهم عىل 
معاملة تتسم باألمان، 

والعدالة، والنزاهة.
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 األشخاص 
املناسبون

نحن نحشد األشخاص 
املناسبني...

التغيري

...لتحسني السوق 
العاملية...

العمل

...لنمكنهم من 
االنخراط والتعاون 

والعمل والتأثري...

النتائج

...إلحداث تغيري ذي 
 مغزى وتأثري تعّم 

 نتائجه املستهلكني 
يف العامل أجمع

الظروف املثىل

... يف بيئة قامئة 
عىل التوجيه وبناء 
العالقات واإللهام...

شبكتنا للتغيري
إن شبكتنا للتغيري هي مجموعة من 

املنظامت املتنوعة، من الرشكات، 
 والحكومات، وهيئات 

 املجتمع املدين، 
 والتي التحقت 

 بأعضائنا ملواجهة 
 تحديات وفرص 
 محددة تواجه 

 املستهلكني عىل 
نحٍو أرسع.



مًعا للتغيري

نفكّر مًعا ونعمل برسعة ونحدث التغيري

يستفيد املنتسبون لشبكة التغيري لدينا من الخربة واملعرفة 
ووجهات النظر املعّمقة للخرباء من منظامت املستهلكني 

األعضاء وشبكة الرشكات لدينا، والحكومة وهيئات املجتمع 
املدين يف بيئة بناءة تركز عىل النتائج. لقد حشدنا أعضاء 

منظمتنا والشبكة لدينا الستطالع املستقبل، وإحداث التأثري، 
وقيادة عجلة االبتكار. وبالقيام بذلك نحصل عىل مستوى 

فريد من الرؤى التي ميكن أن تساعدنا يف خلق أفكار 
وتحديد حلول غري متوقعة وتحفيزها.



الدعم املايل لطموحنا

لتحقيق رؤيتنا فإننا نحتاج إىل زيادة دخلنا اإلجاميل بطريقة 
مستدامة وتنويع مصادر التمويل. يسمح لنا الدخل غري املقيد 

بانتقاء خيارات إسرتاتيجية وتركيز جهودنا عىل النواحي التي 
سيكون لها فيها عظيم األثر، وتدعم مرشوعاتنا املقيدة بالدخل 

 مبارشة رسالتنا وأهدافنا اإلسرتاتيجية.
بالتاميش مع قيودنا األخالقية، تتمثل خطتنا يف:

تنويع مصادر الدخل غري املقيد ومضاعفتها  •

اإلبقاء عىل الدخل املقيّد للمرشوعات عند مستوى مشابه  •

إن آفاقنا االستثامرية وتحقيق إسرتاتيجيتنا هو جانب من 
جوانب رشاكتنا االستثامرية. وسنعمل مع رشكاء مؤثرين 

إسرتاتيجيًا ميكنهم دعمنا مبصادرهم، ومصداقيتهم، ووصولهم 
إىل الشبكات األخرى

 يرجى التواصل معنا ملعرفة املزيد بشأن العمل مع
 املنظمة الدولية للمستهلكني: 

 باولو جوميز، رئيس جمع األموال والرشاكات،
pgomes@consint.org
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نتوجه ببالغ الشكر إىل املنظامت األعضاء حول 
العامل والتي ستساعد كثريًا يف ضامن إنجاح هذه 

اإلسرتاتيجية وشبكة التغيري التي نسعها إىل 
توسعتها، وذلك عىل دعمهم املستمر والتزامهم.

سويًا نصنع عاملًا يستطيع كل فرد من أفراده 
الحصول عىل منتجات وخدمات آمنة ومستدامة.

شكًرا لكم



 /consumersinternational �
 @Consumers_Int �

consint@consint.org �
+44 207 226 6663 �

www.consumersinternational.org
املنظمة العاملية للمستهلك هي منظمة خريية )رقم.1122155( ورشكة غري ربحية محدودة بضامن 

)رقم. 04337865( مسجل يف إنجلرتا وويلز.
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