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مقدمة
يشهد جمهور املستهلكني حول العامل تغريات جذرية ورسيعة؛ إذ تزداد األسواق تحوالً للرقميّة 

وتتسع لتغطي العامل أجمع؛ فتظهر وسائل جديدة للتواصل واملشاركة والخدمات البنكية 

والتسّوق والحصول عىل املعلومات والتواصل االجتامعي؛ وهو ما يؤدي إىل خلق الفرص 

واالختيارات والرفاهية وهبوط األسعار. وهذه اإلمكانيات -بدايًة من الدفع عرب الجوال يف كينيا 

إىل أجهزة التلفاز الذكية يف كوريا- غرّيت بالفعل حياة األفراد كمستهلكني.

لضامن استمرار النمو والفرص، فال يجب فقط أن تكون التطورات الرقمية 

متاحة لعدد أكرب من الناس فحسب، بل يجب أن تكون موضع ثقة 

يكفي لتصبح جزًءا أصيالً يف الحياة اليومية للجميع. ويتمتع أكرث 

من 40% من سكان العامل بإمكانية الوصول إىل شبكة اإلنرتنت؛ 

وهذا الرقم قابل لالرتفاع إذا تم الرتكيز املطلوب عىل 

نقطتي الوصول لإلنرتنت وإدماجه بالحياة اليومية. 
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عىل الرغم من اإلقبال الجامهريي عىل املنتجات والخدمات، فال يزال هناك ضعف ثقة يف بعض جوانب االقتصاد الرقمي. وان مل تُواجه هذه املشكالت، فقد يهدد 

هذا املستقبل القادم للنمو والتكامل التكنولوجي.

يُقَصد ببناء الثقة إرشاك األفراد عىل نحٍو ملحوظ.  اتسع دائرة الدور التقليدي الذي ميارسه املستهلكون يف االقتصاد الرقمي بصفته جانب الطلب، فباتت تشّكل 

مشاركتهم طبيعة اإلنرتنت وتحدد ِوجهته منذ أيامه األوىل، ]مربع االقتباس؟[ ليس فقط من خالل قراراتهم الرشائية، بل واملشاركة أيًضا باملعلومات، وابتكار 

املحتوى للصفحات اإللكرتونية والتعليق عليها وتقييمها وتنسيق األفكار وتبادلها. وباإلضافة إىل التعليق واملراجعة، يستخدم املستهلكون اآلن أيًضا املنصات الرقمية 

لتوفري الخدمات كجزء من شبكات األقران ومنصاتها.

ومع ذلك، وبالرغم من وفرة الفرص لتشكيل االقتصاد الرقمي والتعليق عليه، فإن خطى التغيري الرسيع الذي تشهده التكنولوجيا الحديثة والرتكيز عىل الخدمات 

ميكنها أن ترتك املستهلك مكتوف األيدي ومشتتًا نسبيًا وغائبًا عن مجريات األمور التي تحدث من وراء الستار وغري متأكد من اختياراته. وسيساعد فهم مخاوف 

املستهلكني من الرقمية وإدراك توقعاتهم يف إيجاد السبل الكفيلة لبناء الثقة، وتحسني املرحلة التالية من أعامل التطوير الرقمي للجميع.

ترغب املنظمة العاملية للمستهلك يف إنشاء عامٍل رقمٍي جدير بثقة املستهلكني، إذ تزدهر للجميع فرصة عرض املعلومات واملشاركة واالبتكار يف مجال التكنولوجيا 

الرقمية للجميع. وعن طريق االستفادة من عضويتنا العاملية، وضعنا مجموعة من التوصيات لبناء اقتصاد رقمي يثق به املستهلكون، مبا يف ذلك إجراءات 

للحكومات وقطاع األعامل واملجتمع املدين  1 ونبني كذلك قاعدة بيانات لإلجراءات املتخذة من مختلف البلدان يف كل منطقة من هذه املناطق للمساعدة يف 

تشجيع املامرسات الجيدة واالبتكار ملعالجة اهتاممات املستهلكني.

ونأمل أن تساعد هذه األدوات وغريها عىل بناء أسس الثقة التي ستدعم منو االقتصاد الرقمي يف املستقبل.

• الوصول لإلنرتنت وإدماجه بالحياة اليومية	

• اإلفصاح والشفافية	

• االستخدام النزيه وامللكية الواضحة	

• التعليم الرقمي والتوعية	

• األمن والسالمة	

• حامية البيانات والخصوصية عىل اإلنرتنت	

• اإلنصاف والتعامل مع الشكاوى	

• املنافسة واالختيار	

• اإلطار التنظيمي	

• مسؤولية ترصيف األعامل	
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إىل الدول األعضاء مبجموعة العرشين 1 بناء عامٍل رقمٍي جدير بثقة املستهلكني.  مارس 2017

هذا اليوم العاملي لحقوق 

املستهلك مًعا نحو

#عامل_رقمي_أفضل
15 مارس 2017 
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انحسار تيار الثقة

تشهد الثقة يف قطاع األعامل والحكومة ووسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية تراجًعا 2 ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن شعور الناس بأن هذه املؤسسات ال ميكنها 

حاميتهم من اآلثار السلبية للعوملة والتغري التكنولوجي. وبالنسبة لقطاع التكنولوجيا، يراها املستهلكون قصوًرا يف الشفافية، واملوثوقية، واإلسهام يف تحقيق فائدة 

أعظم، وحامية بيانات املستهلك ودفع الرضائب. يعتقد واحد وسبعون يف املائة من املستهلكني يف جميع أنحاء العامل أن املاركات التي تصل إىل بياناتهم الشخصية، 

تستخدمها بطريقة غري أخالقية، 3 وتقريبًا نفس العدد ال يعرف حتى ماهية املعلومات التي لدى الرشكات عنهم.  كشف مسح شمل مجموعة مختارة من بلدان 

مجموعة العرشين أن 59% من املستهلكني أعربوا عن قلقهم من أن التقنيات الرقمية الجديدة باتت غري آمنة، أشبه بالسيارات ذاتية القيادة واملنازل الذكية.

وحيث إن الرقميات قد أصبحت أمرًا افرتاضيًا أساسيًا، فإن طبيعة التكنولوجيا الرقمية التي تتمثل يف االعتامد كليًة عىل التواصل الكبري واالنتشار الواسع تعني 

أن اختيارات األشخاص بشأن االرتباط بهذه التكنولوجيا واستخدامها من عدمه وكيفية هذا االرتباط أمر محدود. لذا؛ فإن استيعاب هذه التكنولوجيا وتطبيقها ال 

يوازي بالرضورة الرضا عنها والثقة فيها.  يثق املستهلكون يف تقديم التكنولوجيا لخدمات ذات جودة ميكن االعتامد عليها؛ لكن هذه الثقة ال متتد إىل االعتقاد أن 

هذه الخدمات تعمل حرًصا لصالح املستهلك ]اقتباس؟[ أو أنها محمية متاًما من الخطر املستقبيل.

االستامع إىل جانب الطلب 

بناء الثقة يف عامٍل رقمي أمٌر صعب. وتعني التكنولوجيا الرقمية ومكّوناتها أنها تتجاوز اللوائح والترشيعات الوطنية وعىل مستوى القطاعات. هذا يجعل من 

الصعب التعرف عىل الردود الصحيحة؛ إذ إن تطور املنتجات والخدمات باستمرار يطمس الحدود التقليدية.

أما بخصوص الرشكات، فيساعد كل من االستعداد لإلصغاء والفهم األعمق آلليات جانب الطلب عىل زيادة مستويات الثقة لدى املستهلكني يف العمل. وهذا قد 

يساعد عىل تجنب أشياء مثل ردود فعل رافضة لتغيري مفاجئ للبنود والرشوط، وعناوين بارزة عن اللعب الذكية التي ترّسب محادثات األطفال الخاصة، أو ما 
وِصف بأنه مقاطعة قوية من جانب 200 مليون شخص لإلعالنات عىل اإلنرتنت من خالل مانع اإلعالنات.4

يف الوقت الذي تشهد فيه األسواق الرقمية نضوًجا، ينبغي استبدال أحد املناهج األكرث تركيزًا عىل املستهلك واستجابًة 

للتوقعات والتحفظات مببدأ “طلب السامح ال اإلذن” 5.

ميكن إلطار املنظمة العاملية للمستهلك أن توجه كالً من الحكومات والرشكات إلدراك أهمية 

ثقة املستهلك يف تحقيق فوائد االقتصاد الرقمي، وذلك عن طريق تحديد عرشة جوانب 

رئيسية تتطلب اتخاذ إجراء.

 

 
 
 

/http://www.edelman.com/global-results :)2017( 2   مقياس الثقة إديلامن: التقرير العاملي

3   مقياس إديلامن العاملي للثقة والذي من خالله تم عمل 34000 استبيان عاملي  

4   وفًقا لتقرير عاملي أجرته رشكة PageFair وAdobe لعام 2015 عن منع اإلعالنات، هناك 198 مليون مستخدم حول العامل مينعون اإلعالنات، ويزداد عددهم سنويًا بنسبة %41

5   بالنسبة للتشغيل الذي يبدو وكأنه يعرقل الصناعات املنتظمة، فاإلسرتاتيجية الجديدة هي: طلب السامح ال اإلذن، نيل إروين، أبريل 2014، صحيفة نيويورك تاميز.  
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 عرشة مجاالت لبناء عامٍل رقمٍي جدير
بثقة املستهلكني

 الوصول لإلنرتنت وإدماجه
بالحياة اليومية

االتصال بشبكة اإلنرتنت عنرص أسايس يف حقوق املستهلك الرقمية ومهم للتنمية وهذا وفًقا 

العرتاف األمم املتحدة بأن توافر البنية التحتية عريضة النطاق هو رشط أسايس للتنمية االقتصادية 

للبلد. وبدون الوصول لإلنرتنت، ال ميكن أن يتمتع الناس بالتواصل واملعلومات والفوائد التجارية 
التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية، ونتيجة لذلك تخرس األعامل التجارية واملستهلكني عىل حد سواء..6

وفيام يتعلق باملستهلكني، فلديهم كثري من املزايا التي سيتمتعون بها. يف العام املايض، كان 47 % من سكان 

 العامل متصلني بشبكة اإلنرتنت، وهو ما يعادل مليارين ونصف املليار من املقيمني يف البلدان النامية اقتصاديًا 7.

 ومع ذلك، فإن هذا يعني أنه ال يزال 3.9 مليارات شخص- أي 53 % من سكان العامل – ال يستخدمون اإلنرتنت.

تكشف نظرة فاحصة لـ 3.9 مليارات شخص ليس لديهم اتصال باإلنرتنت عن عدم الوصول املنتظم 

لإلنرتنت 8 .  وتشري التقديرات األخرية إىل أن أقل من %10 من البرش الذين يعيشون يف البلدان 

املتقدمة األقل اقتصاديًا لديهم إمكانية الوصول إىل شبكة اإلنرتنت، مقارنة بأكرث من %80 من البرش 

يف البلدان املتقدمة 9  . وهناك أيًضا تباين يف التغطية داخل الدول فضالً عن وجود مشكالت يف 

القدرة عىل تحمل التغطية والسبب يف ذلك يرجع إىل تكاليف التواصل وتكاليف األجهزة ونقص 

البيانات. وعىل نحو غري متناسب، فإن سكان العامل غري املتصلني باإلنرتنت هم سكان الريف وكبار 

السن وذوو التعليم املنخفض والدخل املنخفض ومن اإلناث. يف كامباال، أوغندا، عىل سبيل املثال، 

هناك امرأة واحدة فقط متصلة باإلنرتنت مقابل ثالثة رجال متصلني باإلنرتنت 10 

توضح املبادرات الوطنية واملحلية التي تقدمها الحكومات واملجتمع املدين بعض اإلجراءات التي ميكن 

اتخاذها للمساعدة يف تعزيز الوصول لإلنرتنت وإدماجه بالحياة اليومية.

الربازيل تشمل املبادئ التوجيهية لوزارة االتصاالت الربازيلية بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية رشطًا للسلطات 

للنهوض بتكاليف معقولة نظري خدمة عريضة النطاق.

أفغانستان بذلت رشكة روشان، أكرب مشغل خدمة جوال يف أفغانستان، جهوًدا لزيادة استخدام املرأة للهواتف النقالة من أجل زيادة اإليرادات بل أيًضا 

لتوفري فوائد ملجموعة مهمشة.  وباإلضافة إىل تقديم تعريفه جمركية مخفضة، أعادت روشان تسويق الهواتف النقالة للتأكيد عىل دورها بصفتها رابط أرسي، 

وللمساعدة عىل تحسني السلوكيات تجاه املرأة التي تحمل هواتف نقالة. وتشري التقديرات إىل أن رشكة روشان تتمتع بأعىل عدد من املشرتكات يف أفغانستان.

بنجالديش تعاونت إحدى الرشاكات متعددة األطراف، والتي تتضمن رشكة كوريا تليكوم، ومنظامت غري حكومية وحكومة بنجالديش، لتوصيل اإلنرتنت لجزيرة 

موهيشخايل، ولالستفادة من خطوط النحاس املوجودة واستخدام معدات املوجات الدقيقة املوجودة من أجل زيادة البنية التحتية لشبكة االتصال.

  

https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/value-of-connectivity.html   6

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf  7

8   عرب املناطق ترتفع نسبة الذين ال ميلكون إنرتنت إىل 58% يف آسيا واملحيط الهادئ والدول العربية، وما يقرب من 75% يف إفريقيا.

http://www.internetsociety.org/doc/internet-and-sustainable-development#_edn12   9

http://webfoundation.org/docs/2015/10/womens-rights-online21102015.pdf  10

تشري التوقعات إىل أنه إذا كان الوصول إىل 
اإلنرتنت يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

مطابًقا للبلدان ذات الدخل املرتفع،

“فإن الدخل الشخيص سريتفع ليصل إىل 
600 دوالر للفرد سنويًا، وبالتايل رفع 160  

مليون شخص من براثن الفقر املدقع”6     

 يف البلدان املتقدمة 
يف العامل األقل مستوى 
اقتصاديًا، أقل من %10

من البرش لديهم إنرتنت. 
ويف البلدان األكرث تقدًما 
تصل النسبة إىل %80
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اإلفصاح والشفافية
تقر املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة لحامية املستهلك بأهمية معلومات املستهلكني لتشجيعهم عىل اتخاذ اختيارات عىل علم واطاّلع وفًقا لرغبات الفرد 

واحتياجاته، ولكن هذا املبدأ ميثل تحديًا متزايًدا يف األسواق الرقمية نظراً لطول وتعقيد املعلومات التقنية ورشوط االستخدام.

ومن املسلّم به اآلن أن أي شخص ال يكاد يقرأ كتابة صغرية يف وثيقة أو عقد إال يجدها متصلة باملنتجات الرقمية ليس من العجيب أنه عندما تشري التقديرات إىل 
أن األمر سيستغرق من الشخص 76 يوًما من أيام العمل إذا كان عليهم قراءة جميع الرشوط واألحكام التي يوقعون عليها سنويًا عرب اإلنرتنت. 11

من الواضح أنه يلزم القيام بالكثري للتأكد من أن املعلومات املتاحة عىل اإلنرتنت ال سيام الواردة يف سياسات الخصوصية والرشوط والبنود – تفي بالغرض منها. 

ويبدأ ذلك ببعض الجوانب الرئيسية مثل توفر املعلومات بلغتك.

ستصبح الشفافية األكرب التي ُعرّفت عىل أنها معلومات واضحة وذات مغزى وميكن التحقق منها ومناسبة ورضورية لتمكني املستهلكني من اتخاذ قرارات واعية 

ومستقلة، الخطوة األوىل نحو الفهم األفضل للمنتجات، فضالً عن رشوط أكرث عدالً وأكرث عقالنية للمستهلكني. إن فهم التسعري واألداء الوظيفي ورشوط االستخدام، 

ومناذج األعامل التجارية، والتأكد من أن املعلومات واملالحظات دقيقة ومؤكدة سيمنح املستهلكني مزيًدا من الثقة.

يؤدي نقص معلومات واضحة ومجدية وقابلة للتحقق التي تخص العديد من املنتجات والخدمات الرقمية إىل عدد من 

املشكالت الناشئة عن عدم وضوح رسعة وتكلفة االتصال واسع النطاق لعدم متكنه من الثقة يف موثوقية االستعراضات 

املتاحة عىل اإلنرتنت أو ببساطة عدم معرفة مقر الرشكة وكيفية االتصال بها إن مل تسري األمور عىل ما يرام. 

ومن املثري للسخرية أن هذه املشكلة متفشية للغاية يف قطاع يفخر بنفسه لقدرته عىل استخدام 

التكنولوجيا لتبسيط املعلومات.

بناء الثقة يف املعلومات

منظمة نيوزالند للمستهلك وعضو املنظمة العاملية للمستهلك دشنت منظمة نيوزالند 

للمستهلك حملة “تخلص من العالمات” للحصول عىل خط جوي عىل اإلنرتنت لوقف 

مامرسته الخاصة بـ”تقطري األسعار”، يف حني كانت املعلومات النهائية عن األسعار جلية 

فقط يف مرحلة الدفع األخرية.

منظمة نيوزالند للمستهلك وعضو املنظمة العاملية للمستهلك نظمت رابطة 

Consumentenbond حملة ملوفري خدمات إنرتنت لنرش الرسعة الفعلية التي ميكن 

للمستهلك الحصول عليها بناء عىل موقعهم بالتحديد.

اململكة املتحدة تحطم حاليًا بعض رشكات املحمول األسعار لتربز تكلفة سامعة الهاتف، وتكلفة 

العقد وتسهيل توضيح تكلفة املحمول الفعلية. وهناك احتياج لإلعالنات عرب اإلنرتنت لتكون أكرث وضوًحا 

بشأن طول العقد وكامل التكلفة التي تشمل كل مصاريف الرتكيب. وبعد البحث، وِجد أن 81% من املستهلكني 
ال ميكنهم حساب التكلفة الكاملة لحزمة الخدمات بدقة.12

http://journals.law.stanford.edu/stanford-technology-law-reviewpdf/determann-socialmediaprivacy.pdf   11

 https://www.asa.org.uk/News-resources/Media-Centre/2016/Insight-We-confirm-tougher-approach-to-broadband-price-claims-in- ads.aspx#.WEbI07KLTcc   12

دراسة حالة:
حكمت محكمة برلني عىل رشوط استخدام 

تطبيق واتساب للمستخدمني األملان ببطالنها 
قانونيًا ألنها مل تتوفر باللغة األملانية، كام أنها 
تفتقر للشفافية. ويرسي هذا الحكم عىل كل 

الرشكات يف أملانيا التي تضع عىل مواقعها 
سياسات الخصوصية. 
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االستخدام النزيه وامللكية الواضحة
تأيت الكثري والكثري من منتجات املستهلكني مصحوبة بالتكنولوجيا الرقمية املضمنة التي تتيح االتصال باإلنرتنت. فذلك من شأنه تحدي توقعات امللكية املعرتف بها 

قانونيًا ألن العنارص الرقمية لتلك املنتجات تخضع للرتاخيص ومن ثم أجهزة مراقبة عىل االستخدام أو املشاركة أو التعديل.

يقلق البعض من أنه قد تكون هذه سابقة تثري القلق بشأن املزيد من األجهزة املتصلة باإلنرتنت يف حني أن وظيفة الجهاز يعتمد عىل القرارات البعيدة ذات 

املدخالت القليلة من املالّك والتي يسود فيها تعريف االستخدام املستدام مدى الحياة للمنتج.

يف حني أن القلق بشأن املنازل املتصلة باإلنرتنت قد ميثل رفاهية للبعض، فإن تقرير املنظمة العاملية للمستهلك عن التوصيل والحامية يف العرص الرقمي: أوضح 

إنرتنت األشياء وحامية املستهلك، وعن طريق خطوات رسيعة نحو التغيري، أن إنرتنت األشياء ميكن أن ينترش رسيًعا عىل نطاق واسع، سواء من خالل املنتجات 

املتاحة فقط من خالل األجهزة املتصلة باإلنرتنت أو عن طريق بدء التنفيذ الوطني واالفرتايض للطاقة الذكية أو عدادات املياه أو أنظمة املواصالت.

ومن خالل روابط عديدة يف سلسلة معقدة تتضمن جهات التصنيع وتطبيقات املحمول وموفري خدمة اإلنرتنت، ال يتضح دامئًا معرفة الجهة التي متتلك منتًجا 

يعتمد عىل الربمجيات، أو عىل الشخص املسؤول عندما يحدث خطأ ما، عىل سبيل املثال.

يشكل التأكد من أن املستهلكني عىل دراية بحقوق امللكية الخاصة بهم جزًءا واحًدا فقط من بناء املصداقية والثقة، وضامن حقوق االستخدام العادل؛ فمراعاة 
األصول القانونية والتناسب أمر أسايس أيًضا. 13

 

 13  إغالق رشكة ألفابت املالكة ملختربات نست ألمتتة املنازل بشكل دائم يف 15 مايو لسنة 2015  

http://venturebeat.com/2016/04/04/alphabets-nest-will-permanently-turn-off-all-revolv-hubs-on-may-15-2016/ 

“أمتتة منزيل ستتوقف عن العمل. ستعمل 
وتنطفئ اإلضاءة الخارجية للحديقة، 

وسيتوقف رد فعل املصابيح األمنية عىل 
الحركة، وسيتوقف عمل أي جهاز مهمته 

إعاقة السطو عىل املنازل يف اإلجازة.” 

منزل ذيك؟
بعد عامني من رشاء منزل ذيك مبحور من Revolv يتحكم يف كل 

املفاتيح الذكية وأجهزة األمن، وأجهزة االستشعار، والتدفئة يف 
املنزل، أعلنت رشكة ألفابت املالكة ملختربات نست ألمتتة املنازل 

أنها أوقفت تشغيله.13 وقد تتعطل دامئًا وتتوقف عن العمل 
كل أجهزة  Hub6Revolv  املزودة بستة محاور دوارة التي 

سبق رشاؤها وتركيبها عن طريق عمالئنا، وسيتم إيقاف تشغيل 
الخوادم التي تعتمد عىل “Revolv Hub” الذي تبلغ قيمته 300 

دوالر أمرييك. وأدى ذلك إىل انتقادات إعالمية واسعة النطاق؛ 
نظرًا الرتفاع تكلفة األجهزة، وتأكد العمالء مسبًقا من “االشرتاك 
مدى الحياة”. فعميل Revolv الذي لفت االنتباه ألول مرة إىل 

ذلك يف مدونة، يلخص تأثري إغالقها عليه قائالً:
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التعليم والتوعية الرقمية
يف عامل رسيع الخطى وأحيانًا غري مألوف، يجب أن يكون التثقيف والتوعية الرقمية للمستهلكني أكرث من مجرد معرفة حقوقك عىل اإلنرتنت.  وينبغي أن تستند 

إىل مجموعة كاملة من الكفاءات الالزمة للمشاركة الكاملة يف املجتمع الرقمي - مبا يف ذلك املعرفة واملهارات والسلوكيات من أجل االستخدام الفعال لألجهزة 

الرقمية مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة وأجهزة الكمبيوتر املكتبية ألغراض االتصال والتعبري والتعاون وأنشطة الدعوة.

ميكن للتعليم والتوعية الرقمية أن تدعم املستهلكني لتطوير مهاراتهم وثقتهم لتكون قادرة عىل إدارة املخاطر والفرص، واتخاذ خيارات مدروسة، ومعرفة أين 

تذهب للحصول عىل املساعدة واملشورة واتخاذ إجراءات فعالة لحامية وتحسني رفاهيتهم وهويتهم عىل اإلنرتنت.  ينبغي أن يفهم أن التعليم والتوعية مكمالن 

للتنظيم الفعال وليس بديلني. فمن مسؤولية كل فرد تسهيل فهم اآلثار املرتتبة عىل املشاركة يف العامل الرقمي ومعالجتها.

األمن والسالمة
أمن البيانات

تؤثر املخاوف األمنية يف املستهلكني يف جميع أنحاء العامل. وتبني من دراسة استقصائية رئيسية ملا يربو عن أربعة وعرشين ألف مستهلك يف 24 دولة أن عمليات 

الرشاء عرب اإلنرتنت انخفضت بنسبة 22%، وانخفضت الصفقات التجارية بنسبة %24 نتيجة القلق بشأن املعلومات املالية التي يتم مشاركتها عىل اإلنرتنت 14 يف 

دول العرشين 68% من الناس قلقون ألن املدفوعات الرقمية غري آمنة. ومع تعدد الحكومات والرشكات التي تستثمر يف التجارة اإللكرتونية بصفتها وسيلة لدفع 

عجلة النمو، ينبغي أن يكون من أولويتها إنشاء أنظمة دفع عرب اإلنرتنت يثق فيها املستهلك.

تتزايد فرص اخرتاق البيانات نظراً لتزايد أعداد الجمهور عىل اإلنرتنت؛ طريقة توصيل الخدمات املختلفة مًعا؛ ونظرًا لوجود مجموعة أكرب بكثري من املنتجات التي 

ميكن أن تجمع بيانات الجمهور وتوصلها باإلنرتنت.

فُقد أو رُسق ما يزيد عىل نص مليار سجل رقمي شخيص يف سنة 2015؛ مام أدى إىل انكشاف بيانات هوية 429 مليون شخص وهذا ما نعلمه فقط؛ إذ مل يتم 
اإلبالغ عن العديد من االخرتاقات 15

وتشمل السجالت الشخصية معلومات حول املستهلكني مثل تفاصيل الحساب البنيك أو عناوين الربيد اإللكرتوين أو حسابات اإلنرتنت أو تفاصيل الهوية أو 

 املعلومات الطبية. قد يعني فقدان هذه املعلومات خسارة مالية واستخدام بطاقات االئتامن يف االحتيال ورسقة الهوية واالنزعاج بشأن إعالن املعلومات

الخاصة للعامة.

سيبني تحسني أمن البيانات الثقة.  ففي دراسة استقصائية حديثة أخرى، اعتقد %32 من البرش أن نظم أمان اإلنرتنت كان أكرث الوسائل فاعلية للمنظامت لبناء 

ثقة املستهلك.  ويرغب %58 من الذين خضعوا لالستطالع يف معرفة الجرائم اإللكرتونية التي تعاملت معها الحكومة. 16  وباملقارنة بني نتائج الدراسة االستقصائية 

للمستهلكني والرشكات، يتضح مدى انقطاع الصلة بني وجهات نظر الرشكات واملستهلكني بشأن املسائل املتعلقة بحامية البيانات واألمان والثقة.

 

14   رشكةCIGI- مركزIpsos استطالع عاملي بشأن أمن اإلنرتنت والثقة، 2016

Symantec   15، تقرير تهديد أمن اإلنرتنت، 2016

https://home.kpmg.com/au/en/home/media/press-releases/2016/11/creepy-cool-personal-data-survey-4-nov-2016.html   16



9 بناء عامٍل رقمٍي جدير بثقة املستهلكني

 

السالمة الشخصية17

تشمل السالمة واألمن يف العامل الرقمي أيًضا السالمة الشخصية للمستهلكني وبخاصة من هم عرضة للرضر أو األقل قدرة عىل إدارة األخطار عىل اإلنرتنت:

يأيت واحد من كل ثالثة من مستخدمي اإلنرتنت من األطفال، مع ارتفاع نسبتهم يف البالد النامية، والتي تشهد معظم النمو يف اإلنرتنت 18 تتطلب قواعد البيانات 

األوروبية الجديدة )GDPR( التي سيكون لها تطبيًقا أوسع من أوروبا وحدات تحكم للبيانات لبذل جهود معقولة للحصول عىل موافقة مؤكدة من الوالدين قبل 

معالجة البيانات لألطفال تحت سن 13 عاًما.

تتمتع سالمة املنتجات بتاريخ طويل يف منظمة حامية املستهلك، وال تزال القاعدة األساسية للعديد من أعضاء املنظمة العاملية للمستهلك يف جميع أنحاء العامل. 

وقد استخدمت منظامت حامية املستهلك األوىل اختباًرا مستقالً ملساعدة املستهلكني عىل االنتقال إىل نرش سلع استهالكية جديدة مزودة ببعض ميزات السالمة 

أو بإرشادات بشأن االستخدام. وتتطلب املنتجات الرقمية املتطورة التي تواجه مخاطر شديدة الصعوبة وتهديدات جديدة نفس التدقيق الذي قامت به املنتجات 

الجديدة وغري املألوفة يف فجر عرص االستهالك الشامل.   نحتاج ملثل هذا اإلجراء اآلن للتأكد من تفهم املستهلكني للمنتجات الجديدة والخدمات وثقتهم بها 

واستخدامها بأمان.

متت تغطية تأثري إنرتنت األشياء IoT عىل نطاق واسع يف عام 2016 عند تحفيزه للعامل املادي. من 

جانبها، طرحت رشكة تيسال، إحدى جهات تصنيع السيارات املتصلة باإلنرتنت، ميزة انخدع 

البعض يف تسميتها مبيزة “الطيّار اآليل”؛ إذ ال تزال تتطلب انتباه السائقني عند استخدامها.

وقد أثارت حادثة يوليو عام 2016 شكوكًا حول مخاطر استخدام السيارة ذاتية التحكم 

واملسؤوليات الواقعة عليها. قامت تيسال بدفع تحديث الربنامج تلقائيًا ملحاولة إصالح 

األوضاع التي تسببت يف حادث اصطدام يوليو عام .2016

17    تقرير 2015 لوضع الخصوصية   

https://www.unicef-irc.org/publications/795/ UNICEF Innocenti 18    واحد من ثالثة: إدارة اإلنرتنت وحقوق الطفل

%74

من الرشكات يف أوربا تعتقد 

أن سجل تتبع الخصوصية عىل 

قمة اهتاممات املستهلكني

%88
من املستهلكني يف أوربا 

يعتقدون أن أمن البيانات هو 

العامل األكرث أهمية يف اختيار 
رشكة تتعامل معها تجاريًا17
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حامية البيانات والخصوصية عىل اإلنرتنت
مُتكِّن التكنولوجيا الرقمية القوية الرشكات من جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية الخاصة باملستهلكني وتخزينها ومشاركتها. يتفهم كثري من املستهلكني 

رضورة الوصول إىل بعض البيانات لدعم األداء الوظيفي، لكن يتساءل قليل منهم عن سبب جمع معلومات أخرى مثل املوقع أو عادات التسوق. كام أنهم ال 

يدركون حقوقهم املتعلقة ببياناتهم الخاصة.

ال يدرك اثنان وسبعون يف املائة من األشخاص طبيعة املعلومات التي تجمعها الرشكات؛ ومل يرصح مبعرفة ما ميلكون من حقوق فيام يتعلق بهذه البيانات إال 

31%. 19 وعامليًا، يتفق 83% من األشخاص عىل أنه ينبغي إنشاء قواعد جديدة حول كيفية استخدام الحكومات والرشكات ومستخدمي اإلنرتنت اآلخرين البيانات 

الخاصة بهم.20 لكن مُيثل تطوير قواعد فعالة تحديًا حيث إن معالجات املعلومات غالبًا ما تكون الخيار االحتياطي.  وبالنظر إىل ما نعرفه عن أوجه القصور يف 

معالجات املعلومات، فإن عملية صنع السياسات تتحول نحو نهج أكرث وقائية اتجاه حامية املستهلك. تعتمد إطارات عمل ‘By Design’ عىل تضمني الخصوصية 

واألمن والسالمة يف التصميم بشكٍل تلقايئ وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية الشبكية كام تعتمد عىل مامرسات األعامل الشائعة.

تقود بعض الرشكات الطريق يف مامرسة البيانات املوثوقة التي متنح املستخدمني تحكاًم أكرث إما عن طريق تبني مثل هذه اإلطارات التي متنح خصوصية إىل 

التصميم األصيل للمنتج أو الخدمة، أو عن طريق تقديم تفسري واضح حول كيفية استخدام بيانات املستهلك ومتكني اختيارات مختلفة.

ويزداد القلق إزاء مقدار البيانات املَُجمعة وفقدان الخصوصية واملخاطر األمنية وغريها من العواقب. 

عام 2016، أعرب 57% من املستهلكني يف جميع أنحاء العامل عن قلقهم أكرث حول خصوصيتهم 

عرب اإلنرتنت عام كانوا عليه يف عام 2014. 21 بجانب املخاوف، يود العديد من املستهلكني 

الرتحيب بفرصة الحصول عىل قيمة أكرب لبياناتهم، عىل سبيل املثال امتالك مزيد من 

التحكم وإمكانية الوصول حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل أو إدراك سلوكهم 
الخاص بشكٍل أكرب.2223

 

19   االتجاهات العاملية لرشكة IPSOS عام 2014 التخصيص مقابل الخصوصية

https://www.cigionline.org/internet-survey-2016   20

https://www.cigionline.org/internet-survey-2016#more-concerned-with-privacy    21

22   عىل النحو املبني أعاله  

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0347-your-equal-credit-opportunity-rights#right   23

خصوصية التصميم
يتميز جهاز تعقب TOMTOM للياقة 

البدنية بخاصية املسح التلقايئ الكامل 
للبيانات بعد 24 ساعة وبسهولة قراءة سياسة 
م حتى ال  الخصوصية كام أنه يتسم بنظام ُصمِّ

تعرف الرشكة أي أمر عن مستخدمه.

 خاصية عدم تلقي 
املكاملات التسويقية

تعني القواعد الصارمة يف سنغافورة أن املستهلكني 
لديهم الحق يف مطالبة الرشكات بحذف بياناتهم 
أو تصحيحها. ويعد تخاذل الرشكات عن االمتثال 

لهذا الطلب جرمية قانونية. ويوجد أيًضا سجل 
عدم تلقي املكاملات التسويقية الوطني؛ إذ مُيَكِّن 

املستهلكني من سهولة االبتعاد عن استقبال 
جميع الرسائل النصية القصرية املعلنة.

اتخاذ القرارات عن 
طريق البيانات 

فهم كيفية استخدام البيانات التخاذ القرارات؛ 
حيث مُيَكن استخدام البيانات املدرجة من 

املستهلكني أو البيانات املفرتضة عنهم من سلوكهم 
التخاذ قرارات بشأن االئتامن أو األسعار. ففي 

الواليات املتحدة األمريكية، تتضمن القوانني التي 
متنع رفض االئتامن عىل أساس عوامل متييزية 
معينة الحق يف معرفة سبب رفض الطلب.23
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اإلنصاف والتعامل مع الشكاوى
قد أحدث اإلنرتنت ثورة يف طريقة رشاء السلع وبيعها. فمنذ حدوث أوىل املعامالت التجارية اآلمنة يف منتصف التسعينيات، وتشهد التجارة اإللكرتونية منًوا رسيًعا. 

فيستمتع الكثري والكثري منا حول العامل مبزايا التسوق عرب اإلنرتنت؛ إذ تشري التقديرات إىل أنه ما يزيد عىل 40% من مستخدمي اإلنرتنت قد تسوقوا عرب اإلنرتنت. 
ففي عام 2015، بلغت مبيعات التجزئة عرب اإلنرتنت 7.4% من إجاميل املبيعات يف جميع أنحاء العامل والتي بلغت قيمتها حوايل 1.55 تريليون دوالر أمرييك.24

وكام هو الحال يف أي صورة من صور التجارة، فإن املشاكل ال مفر منها. فقد تكون هذه الشكاوى مثل الشكاوى املألوفة يف 

التجارة خارج نطاق اإلنرتنت، مثل السلع املعيبة والخدمات الفقرية والسلع املزيفة أو الرديئة. وقد تكون هذه املشاكل 

خاصة بالتسوق عرب اإلنرتنت: مثل سوء خدمة التسليم أو السلع التي ال تعكس وصفها املُعلن أو معايريها املطلوبة أو 

املنتجات الخطرة. 

يف التسوق اإللكرتوين، يوجد كثري من األفراد املعنيني من مقدمي املدفوعات إىل الخدمات الربيدية الوطنية، مام 

يجعل تحديد املسؤولية أمرًا شاقًا.

يف استطالع أُجري يف 2014 لعضوية املنظمة العاملية للمستهلك، يرى %80 من املشاركني يف االستطالع أن 

الترشيعات واللوائح واملعايري املتعلقة بعملية التعويض غري فعالة يف مواكبة االقتصاد الرقمي.

يشار غالبًا إىل صفحة تسوية النزاعات عىل اإلنرتنت كوسيلة معالجة للقضايا املتعلقة بالتعويض 

يف االقتصاد الرقمي. وتسمح صفحة تسوية النزاعات عىل اإلنرتنت للرشكات واملستهلكني 

بالتفاوض مًعا، بطريقٍة مبارشة أو من خالل وسيط، يف حالة نزاعهام حول معاملة ما. يوجد 

مخططات يف جميع

أنحاء العامل: ففي الصني، الدولة التي شهدت منًوا هائالً يف التجارة اإللكرتونية، تستضيف لجنة 

التحكيم االقتصادي والتجاري الدويل الصينية مجموعة من قواعد التحكيم عىل اإلنرتنت 

للمساعدة يف حل النزاعات، مبا يف ذلك تلك النزاعات املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية. وتقدم 

عضوية املنظمة العاملية للمستهلك يف منظومة بروفيكو لحامية املستهلك للمستهلكني يف 

املكسيك إمكانية الوصول إىل التعويض يف التجارة اإللكرتونية من خالل النظام االستشاري 

لتسوية النزاعات عىل اإلنرتنت الخاص بهم 25 

فقد ابتكرت رشكات خاصة نظاًما فعاالً لتسوية النزاعات عىل اإلنرتنت؛ فعىل سبيل املثال تدير 

رشكة eBay “مركزًا للتسويات” يساعد عىل تسوية النزاعات بني البائعني واملشرتين وتتضمن 

النزاعات املتعلقة بعدم تلقي الدفع وعدم تسلم املنتج والدعاية الكاذبة.26 

بالنسبة للتجارة اإللكرتونية عرب الحدود، مُيكن أن تتضخم هذه القضايا، باإلضافة إىل أنه قد يردعهم افتقار الوضوح حول كيفية حامية املستهلكني وكيفية طلبهم 

للتعويض عن القيام باملعامالت. وال يزال تنظيم التجارة اإللكرتونية عرب الحدود يف مراحله األوىل فحيثام توجد ترتيبات لسوق فردية، تستمر املشاكل: تتعلق 

شكاوى %68 من املستهلكني األوروبيني عرب الحدود باملنتجات عىل اإلنرتنت.27 نرشت املنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية OECD مبادئها املنقحة 

للتجارة اإللكرتونية يف نهاية شهر مارس لعام 2016. 28 وقامت بتشكيل مخطط مفيد ألي منظم يطّور عمله يف هذا املجال كام يعد نقطة بداية جيدة ملجموعات 

املستهلكني التي ترغب يف تقييم الحامية املقدمة للمستهلكني عرب اإلنرتنت يف بالدهم.

https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/       24

http://conciliamet.profeco.gob.mx/Concilianet/comoconciliar.jps       25

http://resolutioncentre.ebay.co.uk/  26

https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm   27

https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf   28

تسوية 
النزاعات عرب 

اإلنرتنت

مع عمل العديد من مقدمي 
الخدمات مًعا لتقديم الخدمة 

الرقمية، إال أنه قد يصعب وضع 
املشاكل يف مسارها الصحيح.
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املنافسة واالختيار
متارس املنافسة دوًرا مهاًم يف تقديم منتجات جيدة الجودة ومعقولة السعر تلبي احتياجات الناس. كام يساعد منح املستهلكني فرصة االختيار بني مجموعة من 

املنتجات والخدمات عىل تقديم تحسينات عرب القطاع. ومن ثم؛ يعد الحفاظ عىل األسواق التنافسية ُمِهمة رضورية للحكومات، ويُشكل جزًءا من مجموعة 

األدوات املطلوبة من أجل تقديم عامل رقمي جدير بثقة املستهلكني.

يف االقتصاد الرقمي، ترتبط مخاوف املنافسات التقليدية حول انتهاك موقف السوق املسيطر وتأثري عمليات االندماج واالستحواذ بالتحديات الجديدة التي قد 

تكون فريدة من نوعها بالنسبة للقطاع أو اتُخذت بخصائص معينة. وتعد معالجة أنواع جديدة من قضايا املنافسة أمرًا رضوريًا، ليس فقط من أجل ابتكار 

خدمات تعكس اختيارات املستهلك بطريقٍة أفضل، لكن من أجل جميع جوانب النمو االقتصادي.

يعني تأثر شبكة اإلنرتنت بالعديد من الخدمات الرقمية أنها تصبح ذات فائدة أكرب؛ إذ يرتبط بها الناس ويستخدمها أكرث فأكرث. ميكن لهذا االمتداد الكبري للسوق 

أن يكون له مزايا بالنسبة للمستهلكني، عىل سبيل املثال بدالً من االعتامد عىل تغيري السياسة البطيء عرب العديد من البلدان، مُيكن ملنصة التجارة اإللكرتونية 

الكبرية مساعدة املستهلكني عن طريق التهديد بحْذر إرسال بريد إلكرتوين إعالين غري مرغوب فيه.

ومع ذلك، إذا قامت الرشكات بفعل أشياء ال تروق إىل املستهلكني، مثل تغيري القواعد والرشوط أو االندماج مع خدمة أخرى، ميكن للمستهلكني الشعور بأنهم 

محارصون بهذا االعتامد وبعدم القدرة عىل جعل أصواتهم مسموعة.

مُيكن لتأثريات شبكة اإلنرتنت ومزايا كونها املحرك األول أيًضا أن تقود نحو نتائج “الفائز يناله 
كامالً” األمر الذي يجعل هذا املجال صعبًا عىل املستجدين وميكن أن يخنق عملية االبتكار. 29

مسائل الحجم: يزور واحد من بني اثنني من مستخدمي اإلنرتنت العامليني 

موقع أمازون شهريًا )مسح مؤرش الويب العاملي، عام 2016( 

مسائل الرسعة: مُيكن أن يصل املحرك األعىل نجاًحا إىل 

القمة برسعة كبرية جًدا. بدأت Uber من إصدارها 

التجريبي الذي أطلقته يف والية سان فرانسيسكو 

عام 2010 لتصبح أكرث تطبيق لخدمة الحجز 

اإللكرتوين ملركبات األجرة يف العامل، ليعمل يف 73 

دولة بحلول عام 2016.

ويف سياقات أخرى، قد يكون هناك مزود واحد فقط 

لخدمة االتصاالت ذو املصدر لتقديم إمكانية الوصول إىل 

اإلنرتنت  خالقًة بذلك احتكاًرا للتواصل الرقمي.

وكلام أصبحت هذه األنواع من التكنولوجيا أكرث تكامالً لحياة املستهلكني، وازداد 

اعتامد الناس عليها، أصبح إدراك قدر حجم وقوة املنافسة واالختيار والثقة والنمو 

االقتصادي. وقد يقلل سهولة تحميل البيانات من االعتامد أو التقيّد بنظام بيئي 

ملزود خدمة واحد لجميع احتياجاتك الرقمية، كام قد تتيح إمكانية تبادل البيانات 
بشكل أكرب فرًصا ملزودي خدمات جدد أو تطبيقات جديدة.303132

29   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مطبوعات “ البيانات الكربى: جلب سياسة املنافسة إىل العرص الرقمي - معلومات أساسية من أمانة املنظمة “، 2016، 14-9.  انظر أيضا: مجموعة البنك الدويل، “توزيعات 

األرباح الرقمية: تقرير التنمية العاملي 2016” 29 19؛  BEUC  مطبوعات “سوق فردي رقمي مدفوع بطلب املستهلك”، 2015، 11.

http://www.gocompare.com/money/midata/   30

http://www.greenbuttondata.org/   31

http://mesinfos.fing.org/english/   32

“يف بعض املحافظات 
واملقاطعات يف بريو يتوفر 

مزود أو مزودان للخدمة، لذا 
يُجرب املستهلكون عىل استخدام 

خدمات مزودي خدمة معينون.”

 ASPEC - جمعية املستهلكني
واملستخدمني يف بريو

 إذا كان من الصعب عىل
املستخدمني مامرسة االختيار، 

سيصبح من الصعب جًدا تحديد 
 مدى شعور املستهلكني

بطريقة عمل الخدمات والرشكات.

Midata/Mes Infos
 midata30 يهدف برنامج كل من رشكة 

الربيطانية ورشكة Green Button31 األمريكية 
ورشكة Mes Infos32 الفرنسية إىل دعم إمكانية 
وصول املستهلكني إىل بيانات املعامالت الخاصة 

بهم املودعة يف حيازة الرشكات والهيئات 
العامة، عن طريق توفريها لهم وإتاحتها 

بسهولة يف شكل منوذج موّحد.
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إطار العمل التنظيمي
ال يقترص تأثري التكنولوجيا الرقمية عىل الحدود القطاعية والوطنية. تتحرك التطورات الرقمية بشكٍل رسيع وغالبًا ما تكون استجابات املنظمني للمشاكل متأخرة جًدا.

أوضح استطالع أُجري يف ست دول من دول مجموعة العرشين ثقة 25 يف املائة من األشخاص يف حكوماتها بشأن حامية حقوقهم عىل اإلنرتنت.33

وجد مؤرش الويب34 أن غالبية البلدان، بغض النظر عن التنمية االقتصادية، تفتقر إىل قوانني واضحة ومتوازنة وفعالة يف مجاالت رئيسة مثل الجرائم الحاسوبية 

بنسبة )63%( واملسؤولية القانونية لوسطاء اإلنرتنت بنسبة )64%( وحامية البيانات بنسبة )%53(.

نحتاج إىل التطلع باستمرار إىل األمام ملعرفة من أين قد تنشأ التغيريات والتحديات، ولتطوير االستجابات بشكٍل أكرث مرونة.

بينام أصبحت الوسائل الرقمية هي البديل االفرتايض التي من خاللها يتم تلقي الخدمات أصبحنا يف حاجة لنهج موّحد لتأسيس ثقة واطمئنان املستهلك.  ال يعد 

التنظيم الطريقة الوحيدة لفعل هذا األمر، لكن له دور حاسم يف توفري أساس قوي لوسائل الحامية والضامن التي مُتكن من التحقق، ومن ثم املشاركة اآلمنة يف 

االقتصاد الرقمي.

• ما االبتكارات التي قد تساعد يف جعل املستهلكني أكرث ثقة واستقاللية	

• يف الخدمات التي يستخدمونها؟	

• جهات وسيطة لتحسني مبدأ الشفافية واالختيار:  عىل سبيل املثال، التطبيقات التي 	

تنبه املستخدمني عند الوصول إىل البيانات الخاصة بهم أو األدوات التي متنحك 

مشهًدا أعمق حول كيفية استخدام بياناتك

• السوق القامئة عىل املداخالت: تشجيع السوق اإللكرتونية لهؤالء 	

الوسطاء عن طريق وضع حقوق لقابلية التنقل واالتفاق عىل معيار 

محدد، لذا فإن تفضيالت الخصوصية واملشاركة ميكن أن تنقل 

الفنون اإللكرتونية جنبًا إىل جنب مع البيانات.

• الكشف عن األمور الحقيقية: التعبري بشفافية أكرب حول كيفية 	

صنع القرارات، وليس فقط البيانات التي يتم جمعها.

    )vzbv( وبتكليف من اتحاد منظامت حامية املستهلك األملانية Conpolicy 33    بحث أجري يف ست دول من دول مجموعة العرشين بواسطة معهد أبحاث

  http://thewebindex.org/about/     34
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كام تُقدم أيًضا الطبيعة الدولية لالقتصاد الرقمي تحديات حقيقية للمنظمني. ومييل تطوير التوجيهات والتوصيات الدولية إىل التحرك ببطء.  عىل سبيل املثال قد 

استغرقت 33 عاًما لتحديث املبادئ التوجيهية الرسية للمنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية OECD وأكرث من 30 عاًما من أجل املراجعة الشاملة األوىل 

ملبادئ األمم املتحدة لحامية املستهلك. يف املقابل استغرقت عاًما واحًدا فقط حتى وصل الفيس بوك إىل جمهور بلغ عدده 50 مليونًا و6 أشهر لربنامج سناب 

شات. يوجد احتياج واضح للعمل بطريقة أكرث فاعلية عىل املستوى الدويل بالنسبة لكل شخص يهتم بتمكني املستهلك وحاميته.  كام تتوفر بالفعل بعض األمثلة 

املثرية لالهتامم بشأن التعاون املرن والعميل:

• يف عام 2014، اتخذت املفوضية األوروبية والشبكة الدولية إلنفاذ حامية املستهلك إجراءات مشرتكة استجابًة للشكاوى بشأن املشرتيات يف تطبيقات األلعاب عىل 	
اإلنرتنت والهاتف املحمول. 35

• تُيَرس ICPEN )الشبكة الدولية إلنفاذ حامية املستهلك( مشاركة املعلومات بني الهيئات الوطنية وقد طّورت املبادئ التوجيهية بخصوص املراجعات والتصديقات عىل 	

اإلنرتنت باإلضافة إىل املبادرات مثل عمليات املسح عىل اإلنرتنت لتحديد االحتيال اإللكرتوين.

• وضعت مراجعة املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة لحامية املستهلك لعام 2015 مجموعة حكومية دولية من الخرباء مبوجب مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 	

ملراقبة ودعم تنفيذ املبادئ.

• تُطّور املنظمة الدولية للمعايري املعايري بصورة متزايدة باالستعانة مبجموعة من أصحاب املصالح الذين يستجيبون الحتياجات حامية املستهلك يف االقتصاد الرقمي.	

وسيكون لدى املستهلكني مزيًدا من الثقة يف اتخاذ فرص رقمية جديدة إذا كانوا يعرفون أن هناك دعم مؤكد لهم يف املكان عىل سبيل املثال، وجود رقابة مستقلة أو 

وسائل حامية إذا سارت األمور بشكٍل خاطئ أو معرفة أن الرشكات التي يتعاملون معها تقوم بتلبية بعض املعايري الجارية. ولن يكون هذا سهالً حيث إن االتفاقات 

التجارية عرب الحدود وترتيبات التعامل مع البيانات وقواعد امللكية الفكرية تُشكل تحديات كبرية للمنظمني.

مُيكن بناء الثقة أيًضا عن طريق التأكد من خضوع الرشكات للمسائلة بغض النظر عن مكان عملها، مع توفر قواعد والتزامات أفضل عرب الحدود ومعاملة ثابتة 

للمستهلكني حيثام يعيشون.

مسؤولية ترصيف األعامل
ميلك معظم الناس فكرة حول ما يبدو عليه مسؤولية ترصيف األعامل. إن التعامل مع الناس بأمانة ونزاهة وسهولة التحدث واالنفتاح حول سالسل التوريد 

واالستعداد للمسائلة والتعامل مع املوظفني جيًدا جميعها سلوكيات عمل جديرة بالثقة.  فبالنسبة لرشكة يف طليعة التكنولوجيا الرقمية، هناك مسؤولية إضافية 

حيث إنها غالبًا ما تكون الوحيدة التي لديها إدراك عميق ملخاطر وفوائد االبتكارات الخاصة بها.

ومع التحديات الثنائية لكٍل من عمليات التنظيم البطيئة ووصول الرشكة عرب الحدود، نعتمد أكرث وأكرث عىل الرشكات يف االقتصاد الرقمي للقيام باليشء الصحيح 

وإلثبات التزامهم عىل نحٍو فعال باملامرسة املسؤولة، عىل سبيل املثال:

• كونك رصيًحا بشأن القيم واألغراض	

• اتباع نهج استباقي ملعالجة مخاوف املستهلكني، مثل األمن والخصوصية عن طريق تقديم تصميم يتضمن الخصوصية والسالمة واألمان يف األجهزة واألنظمة ومامرسة 	

األعامل التجارية مُيكن أن يُطمنئ املستهلكني بقيامك بعمٍل شاق وجاد من أجلهم.

• كونك صادقًا بشأن األخطاء والتحديات قد تكون الخطوة األوىل للتفكري مع جميع أصحاب املصالح حول كيفية إدارة العمليات بشكٍل أفضل يف بيئة رسيعة التغري.	

• تطبيق أفضل التصاميم الرقمية واالبتكار لحل نقاط ضعف املستهلكني ومخاوفهم، سواء كانت متعلقة باألمان أو توفري املعلومات أو آليات املوافقة أو التعويض	

• الترصف مبسؤولية قد يساعدك عىل تعزيز ثقة املستهلك، وأن تكون أكرث استعداًدا لدمج التكنولوجيا الرقمية بشكٍل أكرب يف حياتهم اليومية. 	
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الخامتة
بينام أصبحت االخرتاقات التخريبية يف السنوات العرشين املاضية مألوفة للمزيد واملزيد من الناس، أصبح من املهم أن نعمل مًعا لجعل االقتصاد الرقمي يقوم 

بتوسيع نطاق الفرص أمام الناس كمستهلكني ومنتجني ومواطنني.

نحتاج إىل اقتناص أفضل ما يجلبه االتصال الرقمي وتعزيزه لصالح كل فرد، واتخاذ أفضل ما توفره الحامية والبناء عليها لخلق عامل رقمي موثوق وآمن. لكننا ال 

نستطيع فعل ذلك مبعزل عن اآلخرين.

وقد رصح الرئيس جي إف كينيدي بتاريخ 15 آذار / مارس 1962 قائالً: “إن مسرية التكنولوجيا قد زادت من صعوبات املستهلك 

وفرصه؛ وقد عفا الزمن عىل العديد من القوانني واللوائح القدمية وأصبح من الرضوري وضع ترشيعات جديدة”

 يف عنواٍن خاص

يف مجلس الشيوخ األمرييك

يذكرنا هذا الخطاب الذي ألقي منذ خمسني عاًما بأنه يف حني أن فكرة 

التغيري ليست باليشء الجديد، إال أنه يجب علينا أن نكون عىل قيد 

الحياة إزاء التحديات والفرص. وبالعودة مرة أخرى إىل الخطاب، 

أبرز كينيدي الحاجة إىل ترشيع جديد ومؤسسات جديدة. ويف ظل 

اقتصاد اليوم املُتسم برسعة التحرك والعوملة، سيكون هذا جزًءا 

فقط من االستجابة. ينبغي أن يلتزم كالً من الحكومات واملستهلكني 

ورجال األعامل واملنظامت الدولية واملجتمعات املدنية بإيجاد 

مناهج مشرتكة لتلقي الثقة.  إن العامل الرقمي هو عامل ملك الجميع 

واألمر مرتوك للجميع لجعله األفضل، عامل رقمي جدير بالثقة.



املنظمة العاملية للمستهلك
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/consumersinternational

قامت املنظمة العاملية للمستهلك بتجميع ما يزيد عن 200 من منظامت األعضاء يف أكرث من 100 دولة 

من أجل متكني حقوق اإلنسان ومنارصتها. فنحن صوتهم يف املنتديات الدولية لصنع السياسات والسوق 

العاملية لضامن التعامل معهم بأمان ونزاهة وأمانة.

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

)رقم. 04337865( مسجل يف إنجلرتا وويلز.


