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معا لبناء
اقتصاد بيانات أفضل

بصمتنا الرقمية حتقق قيمة ضخمة ،ولكن معظمها ينتهي به احلال يف
مستودعات معزولة لدى الشركات التكنولوجية الكبرى

مل

يان ﻛﺎرﻳﻴﺮ-سوالو وفيكرام هاكسار

يسبق تسجيل مثل هذا الكم الشامل من البيانات
عن النشاط اإلنساين من قبل .فالساعات الذكية
ترصد نبضات القلب بصورة حلظية ملساعدة أجهزة
الذكاء األصطناعي البعيدة يف حتليل خماطر أمراض
القلب .وتتابعنا أجهزة البلوتوث والنظم العاملية لتحديد املواقع
ملعرفة ما إذا كان البعض منا يتسوق يف أسواق األطعمة
الفاخرة أو يتجول يف قسم احللوى .ويتم جمع بيانات عن
الصفحات واملنشورات التي نعجب بها وساعات التصفح عبر
وسائل التواصل االجتماعي للتنبؤ بمخاطرنا االئتمانية .وتُرسَل
استفساراتنا على منصات التسوق إىل أجهزة معاجلة اللغة
الطبيعية لعرض إعالنات موجهة تلقي بشباكها غير املرئية على
عقولنا إلعادة تشكيل أذواقنا وعاداتنا دون أن نشعر.
وقد أصبح توليد وجمع البيانات عن األفراد يشكل جزءا
كبيرا من االقتصاد احلديث .وتنشأ عن هذا النشاط قيمة ضخمة.
وتُستخدم البيانات الكبيرة والتحليالت القائمة على الذكاء
االصطناعي يف أعمال البحوث والتطوير الداعمة لإلنتاجية،
إىل جانب قدرتها على تعزيز الشمول املايل .وخالل اجلائحة،
استرشد صناع السياسات ببيانات التنقل اللحظية لشعوب كاملة
لتحديد أثر اإلغالق العام .وتم إرسال إشعارات من خالل تطبيقات
تتبع اخملالطين إىل األفراد الذين يواجهون خطرا حمتمال نتيجة
تواجدهم بالقرب من املصابين بفيروس كوفيد.19-
وبينما ساعدتنا البيانات يف رصد جائحة كوفيد19-
والتكيف معها واالستجابة لها ،سلطت اجلائحة الضوء على
قضيتين أساسيتين مرتبطتين بآلية تدفق البيانات عبر االقتصاد
العاملي (راجع دراسة .)Carrière-Swallow and Haksar 2019

األوىل ،أن اقتصاد البيانات معقد وال يحترم خصوصية األفراد
دائما .والثانية ،أنه يتم االحتفاظ بالبيانات يف مستودعات
معزولة خاصة ،مما يحد من قيمتها كسلعة جمتمعية عامة.

من يمتلك هذه البيانات على أي حال؟

بمجرد أن تبدأ النظم العاملية لتحديد املواقع ومكبرات الصوت
ومقاييس التسارع يف األجهزة الذكية التي نحملها يف جيوبنا
ونضعها على املنضدة بجوار الفراش وعلى طاولة املطبخ يف
مراقبة سلوكياتنا والبيئة التي نعيش فيها ،أين تذهب هذه
البيانات؟ يف معظم البلدان ،يتم جمع هذه البيانات ومعاجلتها
وإعادة بيعها من جانب أي طرف يستطيع الوصول إليها.
وغالبا ما يتم احلصول على موافقة املستخدم من خالل وضع
عالمة يف مربع أسفل نص قانوين طويل مكتوب بحروف دقيقة
– وهي وسيلة من الصعب اعتبارها موافقة حقيقية مستنيرة.
وتعد التحليالت القائمة على هذه البيانات التفصيلية وسيلة
للتأثير على السلوك وذات قيمة جتارية كبيرة .وينبغي التأكيد
هنا على أن املنفعة متبادلة :حيث يحصل املستهلكون على
العديد من السمات الرائعة التي تدعمها البيانات دون حتمل
تكلفة مالية مباشرة يف املقابل .ولكن هل ما يحصلون عليه
يعد كافيا؟
إن معظم املعامالت التي تنطوي على تداول البيانات
الشخصية تتم دون علم املستخدمين ،الذين على األرجح ال
يعلمون حتى بوجود مثل هذه املعامالت ناهيك عن املوافقة
عليها .وهذا ما يُطلق عليه يف علم االقتصاد العوامل ذات
املنشأ اخلارجي :فتكلفة فقدان اخلصوصية ال تؤخذ يف
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ملَ نكون على استعداد لإلفصاح عن بيانات املوقع اخلاص
بنا مقابل االطالع على توقعات الطقس ،بينما نمتنع عن
مشاركتها حلماية صحتنا؟
االعتبار كليا عند تبادل البيانات .والنتيجة أن هذا الغموض
احمليط باألسواق يؤدي على األرجح إىل جمع بيانات كثيرة
ال ينال األفراد سوى نصيب ضئيل من قيمتها.
فمن خالل املوافقة على تثبيت أحد تطبيقات الطقس
والسماح له تلقائيا بتحديد املدينة احلالية ،يسمح الفرد
ملصمم البرنامج دون قصد بتتبع موقعه باستمرار .ويعد
االشتراك يف تطبيقات توقعات الطقس ذات التصميم
العصري األنيق بمثابة موافقة من املستخدم على اإلفصاح
عن بيانات موقعه معتقدا أن الهدف من ذلك هو السماح
للتطبيق بأداء وظيفته على أكمل وجه .ولكنه يقدم يف
واقع األمر سجال بعاداته اليومية ومسار رحالته وأنشطته
االجتماعية .وربما لن يتحسن أداء تطبيقات الطقس يف
التنبؤ بسقوط األمطار ،ولكنها قد تستطيع يف نهاية املطاف
التنبؤ باجلدارة االئتمانية للمستخدم بدقة أكبر مقارنة
بالتقييمات التي تعدها مكاتب االستعالم االئتماين التقليدية
(راجع دراسة .)Berg and others 2020

مفارقات اخلصوصية

هل نعبأ بخصوصيتنا؟ وثق الباحثون ظاهرة أطلقوا عليها
«مفارقة اخلصوصية» .فعندما يُطلب من املشاركين يف
املسوح تقييم خصوصيتهم ،عادة ما يولونها أهمية كبيرة،
ولكنهم على استعداد غالبا لتبادل بيانات شخصية حساسة
للغاية يف إطار حياتهم اليومية دون مقابل يُذكر.
وهي مفارقة سعيدة بال شك بالنسبة لتطبيقات تتبع
اخملالطين التي تعتمد فعاليتها على مدى انتشارها بين
املستخدمين (راجع دراسة  .)Cantú and others 2020ولكن
لسوء احلظ ،تُستخدم هذه األدوات بصورة طوعية يف العديد
من البلدان ويعد اإلقبال عليها ضعيفا بالتايل .ولكن ملَ نكون
على استعداد لإلفصاح عن بيانات املوقع اخلاص بنا مقابل
االطالع على توقعات الطقس ،بينما نمتنع عن مشاركتها
حلماية صحتنا واملساعدة يف مكافحة جائحة عاملية أودت
بحياة ما يزيد على مليوين شخص؟ قد يكون أحد األسباب
أن هيئات الصحة العامة — على عكس مصممي تطبيقات
الطقس — قد صممت تطبيقات تتبع اخملالطين لإلعالن
بشفافية عن كيفية جمع البيانات واستخدامها ،مما يثير
خماوف بشأن اخلصوصية .والسبب اآلخر أن السماح
للحكومات بجمع بيانات املوقع وبيانات تشخيص األمراض
قد يبدو أمرا حساسا للغاية .فمعرفة احلالة املرضية املسبقة
لشخص ما قد تؤدي يف نهاية املطاف إىل استبعاده من
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سوق التأمين مستقبال أو فتح الباب ألشكال أخرى من
الوصم أو التمييز.

االستخدام املسؤول

تعد البيانات املتولدة عن أجهزتنا الذكية يف جوهرها
بمثابة سلعة خاصة حتوزها الشركات التكنولوجية الكبرى
التي تهيمن على وسائل التواصل االجتماعي وعمليات البيع
عبر اإلنترنت وأدوات البحث .ونظرا للقيمة الكبيرة لهذه
البيانات ،ليس من املستغرب أن الشركات عادة ما حتتفظ
بها لنفسها(راجع دراسة  .)Jones and Tonetti 2020ونظرا
ألن ازدياد البيانات يرفع كفاءة التحليالت ،مما يساهم
بدوره يف اجتذاب املزيد من املستخدمين وزيادة البيانات
واألرباح ،فإن هذه الذكيرة الضخمة من البيانات سوف تعزز
شبكات منصاتها وربما تكبح املنافسة.
وعادة ما يؤدي هذا النموذج الذي يقوم على البحث عن
البيانات واالحتفاظ بها إىل جمع قدر هائل من البيانات دون
استخدامها بشكل كاف عند وجود حاجة ماسة لالستفادة
منها ،وتخزينها يف مستودعات معزولة خاصة دون تلبية
االحتياج العام لها .ومن شأن تبادل البيانات دعم استحداث
تكنولوجيات جديدة ،بما يف ذلك يف علوم احلياة .فلننظر
على سبيل املثال يف االستفادة التي قد تعود على البحوث
الوبائية من التوسع يف نطاق حتليل البيانات الكبيرة .فقيام
أحد الباحثين بتحليل جتربة املرضى يف بلده قد يمثل بداية
جيدة ،ولكنه لن يتفوق على مساعي العديد من الباحثين
الذين يعملون معا بناء على جتربة عدد أكبر من املرضى
من خمتلف أنحاء العامل — وهو أساس جناح عدد من برامج
التعاون عبر احلدود.
فكيف يمكن أن تصبح البيانات أقرب يف طبيعتها
إىل السلع العامة؟ ينبغي موازنة املصالح التجارية
وحوافز االبتكار مقابل احلاجة إىل كسب ثقة اجلمهور
من خالل حماية اخلصوصية والنزاهة .ويمكن كخطوة
أوىل توضيح القواعد املنظمة القتصاد البيانات .فعلى
سبيل املثال ،أمكن حتقيق تطورات هائلة بفضل تنفيذ
النظام العام حلماية البيانات عام  2018يف أوروبا
والذي ألقى الضوء على عدد من احلقوق وااللتزامات
املنظمة القتصاد البيانات .ويحق للمقيمين يف االحتاد
األوروبي حاليا االطالع على بياناتهم والتحكم يف كيفية
معاجلتها ،ويجري إنفاذ هذه احلقوق يف الوقت احلايل
من خالل تشديد الغرامات املفروضة على اخملالفين.

املستقبل الرقمي

ولكن حتى مع بدء الباحثين بالفعل يف استشعار أثر
النظام العام حلماية البيانات على اقتصاد البيانات ،ال
تزال توجد خماوف بشأن كيفية إنفاذ هذه احلقوق دون
أن يتحول األمر إىل جمرد وضع عالمة يف مربع صغير.
وينبغي أن يكون للفرد سلطة أكبر على بياناته
الشخصية .ويمكن النظر يف إنشاء مرفق عام للبيانات –
كامتداد للسجالت االئتمانية – للموازنة بين االحتياجات
العامة وحقوق األفراد .فلنتخيل وجود هيئة مستقلة
منوطة بجمع فئات معينة من البيانات الشخصية
مع إخفاء هوية أصحابها وإتاحتها ألغراض التحليل
بناء على موافقة األطراف املعنية .ويمكن أن تتضمن
االستخدامات تتبع اخملالطين ملكافحة اجلوائح ،ووضع
تنبؤات اقتصادية كلية أكثر دقة ،ومكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب.
ويمكن للسياسات مساعدة املستهلكين أيضا على
جتنب الوقوع رهينة النظم االقتصادية الفردية ،مما
يعزز بالتايل االنفتاح السوقي والتنافسية .ويتضمن
قانون األسواق الرقمية وقانون اخلدمات الرقمية اللذان
اقترحهما االحتاد األوروبي يف أواخر عام  2020سمات
جديدة كثيرة تتضمن إلزام الشركات التكنولوجية
الكبرى «حراس البوابة» – بما يف ذلك وسائل التواصل
االجتماعي واألسواق عبر اإلنترنت – بتبادل البيانات مع
الغير يف حاالت معينة والتسهيل على مستخدميها لنقل
بياناتهم إىل منصات خمتلفة.
وللسياسات دور أيضا يف حماية البيانات من
الهجمات السيبرانية .فالشركات الفردية ال تأخذ يف
اعتبارها أثر تراجع مستويات الثقة يف النظام ككل يف
حالة خرق بيانات عمالئها ،وقد يكون حجم استثماراتها
يف األمن السيبراين أقل بالتايل مما تتطلبه اعتبارات
الصالح العام .وهذا الشاغل ذو صدى خاص يف النظام
املايل حيث تولَ أهمية بالغة للحفاظ على ثقة اجلمهور.
لذلك تمثل سالمة البنية التحتية ومعايير األمن السيبراين
والنظم ركائز أساسية يف سياسات الصيرفة املفتوحة
التي أقرتها بلدان كثيرة لتسهيل تبادل البيانات املالية
احلساسة.

منهج عاملي

تعكف بلدان عديدة يف الوقت احلايل على وضع سياسات
إليجاد اقتصاد بيانات أكثر وضوحا وعدالة وديناميكية،
وإن كان كل منها ينتهج منهجا خمتلفا ،مما قد يؤدي إىل
زيادة تفتت االقتصاد الرقمي العاملي .وتنشأ هذه اخملاطر
يف العديد من القطاعات كثيفة االعتماد على البيانات،
بدءا من نشاط التجارة يف السلع وحتى التدفقات املالية
عبر احلدود .ويف ظل اجلائحة ،يُزيد اختالف معايير حماية

اخلصوصية من صعوبة التعاون يف جماالت البحث الطبي
الضرورية عبر احلدود – وهو ما حدث قبل اجلائحة أيضا –
بسبب صعوبة تبادل نتائج التجارب الطبية احليوية (راجع
دراسة .)Peloquin and others 2020
ودائما ما يشكل التنسيق العاملي حتديا ،ال سيما يف
جمال بحجم تعقيد سياسات البيانات ،حيث تتقاطع جمموعة
كبيرة من االهتمامات والهيئات التنظيمية سواء داخل البلد
الواحد أو عبر احلدود .وقد أتاح التعامل مع تداعيات اجلائحة
فرصة جديدة لطرح أسئلة صعبة حول احلاجة إىل مبادئ
عاملية دنيا مشتركة لتنظيم تبادل البيانات دوليا مع حماية
حقوق األفراد واعتبارات األمن الوطني.
وتمنحنا اللحظة الراهنة فرصة الستكشاف احللول
التكنولوجية املبتكرة أيضا .ولنتصور الدفعة التي يمكن
إعطاؤها لتيسير تعايف قطاع السفر الدويل من خالل
استخدام سجل عاملي ببيانات األفراد الذين حصلوا
على اللقاح .وقد يستفيد هذا السجل من نظام البطاقات
الصحية الدولية الورقي التقليدي ،ولكنه سيتطلب وضع
املعايير ،وإنشاء نظام إلدارة البيانات ألغراض اإلبالغ
بعدد احلاصلين على اللقاح والتشاور بشأن وضعهم –
مع إمكانية ربط هذه البيانات بالهوية الرقمية – وإبرام
اتفاقيات حول حماية خصوصية األفراد ،وفرض قيود على
تبادل البيانات لألغراض األخرى.
وهناك حاجة ملحة تدعو إىل ضرورة التعاون الدويل
لضمان أن املزايا املتأتية من اقتصاد البيانات العاملي
بإمكانها أن تبني جمتمعا عامليا أكثر صالبة وصحة
وعدالة .وكي جند سبيال إىل املضي قدما معا ،من املمكن أن
تكون البداية هي طرح األسئلة الصحيحة.
يان ﻛﺎرﻳﻴﺮ-سوالو اقتصادي بإدارة االستراتيجيات
والسياسات واملراجعة يف صندوق النقد الدويل ،وفيكرام
هاكسار مساعد مدير إدارة األسواق النقدية والرأسمالية
يف صندوق النقد الدويل.
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