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بدأت حقوق المستيمك عندما أعمن الرئيس األمريكي األسبق "جون كنيدي" في  15مارس  1962في البيت

األبيض وأمام الكونجرس األمريكي كممتو الشييرة والتي قال فييا  " :إن كممة مستيمك تشممنا كمنا ولذالك فيي
اقتصادي تؤثر وتتأثر بكل القرارات االقتصادية العامة والخاصة ،وبالرغم من ىذا الثقل
ٍة
تشكل اكبر مجموع ٍة

الكبير لممستيمك إال أن صوتو ال زال غير مسموعاً

"  ،وحينيا أعمن الحقوق األربعة لممستيمك ،وىي  :حق

األمان ،وحق المعمومة ،وحق االختيار ،وحق االستماع إليو.

ثم تطور األمر بعد ذلك وتبنت األمم المتحدة في شير أبريل عام  1985الحقوق األربعة السابقة ،وأضافت

إلييا أربعة حقوق أخرى لتكون ىي :حقوق المستيمك الثمانية ،وأصبحت عمى الوجو التالي:

حق األمان  :حماية المستيمك من المنتجات وعمميات اإلنتاج و الخدمات التي تؤدي إلى مخاطر عمى صحتو

وحياتو ،حق المعرفة  :تزويد المستيمك بالحقائق التي تساعده عمى اال ختيار السميم ،وحمايتو من اإلعالنات

وبطاقات السمع التي تشمل معمومات مضممة وغير صحيحة ،حق االختيار :أن يستطيع المستيمك االختيار من

العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة  ،حق االستماع إلى آرائو  :أن
تمثل مصالح المستيمك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذىا ،وفي تطوي ر المنتجات والخدمات  ،حق إشباع

احتياجاتو األساسية  :أن يكون لممستيمك حق الحصول عمى السمع الضرورية األساسية وكذلك الخدمات،

كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعميمية  ،حق التعويض  :أن يكون لممستيمك الحق في تسوي ٍة
عادل ٍة لممطالبة المشروعة ،شامم ًة التعويض عن التضميل أو السمع الرديئة أو الخدمات غير المرضية  ،حق
التثقيف :أن يكون لممستيمك الحق في اكتساب المعارف والميارات المطموبة لم مارسة االختيارات الواعية بين

المستيمك األساسية ومسؤولياتو وكيفية استخداميا  ،حق الحياة
السمع والخدمات ،وأن يكون ُمدركاً لحقوق ُ
في بيئ ٍة صحية :أن يكون لممستيمك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خالي ٍة من المخاطر لألجيال الحالية
والمستقبمية.

أثر باللٌ عمى المستيمكين في جميع أنحاء العالم  .فبحمول عام  ،2020سيكون لدى
إن لمتكنولوجيا الرقمية ٌ
 %52من سكان العالم اتصال باإلنترنت ،وىذا يعني أن عدد األفراد المتصمين باإلنترنت سيزداد بمقدار الثمث
خالل خمس سنو ٍ
ات فقط.
ٍ
لمزيد من المعمومات والخيارات والم
ورغم إتاحة التكنولوجيا

ٍ
لكثير من المستيمكين ،إال أن القضايا
ال ءمة

ٍ
اتصال
الميمة التزال قائمة  .ىناك حاجة لتضافر الجيود لتمكين ىؤالء غير المتصمين باإلنترنت من سبل
جيد ٍة بتكمف ٍة معقولة ،لوضع ح ٍد لتمك الممارسات غير العادلة الموجودة عمى اإلنترنت ،ولضمان حفظ البيانات

سميم ٍة وآمنة ،ومساعد ة المستيمكين في التعرف عمى الخدمات التي يمكنيم الوثوق بيا .إن حماية المستيمك
أمور ميمة في عممية بناء الطمأنينة والثقة تجاه التكنولوجيا الرقمية.
ومساندتو ٌ
الخريطة الذىنية لممستيمك  ،نقصد بيا ،بعض المفردات أو العبارات التي يجب أن ترافق المستيمك في

ذىنو وعقمو وسلوكو ولسانو ،ويتسمح بيا في كل تعامالتو مع السمع والخدمات لترشيد استيالكو ،وتجنب كل
1

ات المضممة أو التخفيضات

المخاطر في ما يخص السالمة والصحة وأال يقع تحت آثار الدعاية واإلعالن
وخصوصا في عصر
والتنزيالت الوىمية والضغوط المباشرة وغير المباشرة من ِقبل مقدمي السمع والخدمات،
ً
العولمة االقتصادية والتي زادت فييا الوسائل الحديثة لمتواصل مع المستيمك مثل  ( :االنترنت ،الرسائل من

خالل اليواتف المتحركة ،الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة).

واليدف من الخريطة الذىنية لممستيمك الوصول بو إلى ما ُيعرف بـ المستيمك الحكيم  ،الراشد ،الذكي ،الواثق
ويمارس
في كل تعامالتو إلشباع احتياجاتو ضمن موارده المتاحة ،وبعيداً عن كل أنواع الغبن والغش والتدليس ُ
حقوقو ومسؤولياتو باقتدار.

إن التعامل مع السمع والخد مات يشمل كل األطراف ذات العالقة  :م نتجين ،موزعين ،مستوردين ،مصدرين

و مقدمي الخدمات بأشكاليا المختمفة ،وكذلك الجيات التي تنظم وتصدر التشريعات وا لقوانين وآلية تنفيذىا

ومراقبتيا .ألن المستيمك ىو الطرف المستيدف بىذه السمع والخدمات  .ونقصد ىنا بالسمع عمي سبيل المثال

ال الحصر ( األجيزة اإللكترونية ،السيارات وقطع الغيار ،مواد التجميل ،لعب األطفال ،المالبس ،األدوات
المنزلية ،الغذاء ،الدواء ) .والخدمات كثيرة ومنيا مثالً

( الخدمات الصحية ،التعميمية ،الكيرباء ،المياه،

التأمينات ،النقل بأنواعو......الخ).

المستيمك لديو متطمبات عديدة من مقدمي السمع والخدمات نذكر منيا ألىميتيا التالي  :مواصفات جيدة توفر

األمن والسالمة  ،جودة تحافظ عمي أمنو وبيئتو خالية ونظيفة من المموثات  ،سعر مناسب يوازي ويكافئ

ويعادل ىذه الخدمة والجودة وما قدمو من مال  ،خدمة مميزة وضمانات بعد البيع من  :إصالح  ،استبدال،

تعويض في الوقت المناسب  .توفير قطع الغيار لألج ىزة بما يوازي عمر السمع المفترض وتوعية المستيمك

والمستخدم بحقوقو وبالطرق الصحيحة لمتعامل مع السمع والخدمات بما فييا طرق التخمص منيا لمحفاظ عمي

البيئة.

وميم فيما يخص السمع والخدمات ،وىي الجيات التي تصدر القوانين
طرف آخر
كما أن ىناك
ٌ
ٌ
والتشريعات وأجيزة الرقابة ،وىي مطالبة بتحقيق متطمبات المستيمك بالصورة الشاممة والمتكاممة ،وخصوصاً
ٍ
آليات حديث ٍة
فيما يطمق عميو اليوم (العولمة االقتصادية ) واالنفتاح العالمي ،وكل ىذا يجب أن يعتمد عمى

أمر
ومتطورٍة لالستفادة اإليجابية والحفاظ عمي ا لمستيمك ومجتمعاتنا ومنيا مؤسس اتنا االقتصادية ،وىذا ٌ
يتطمب مشارك ًة فعال ًة من كل الجيات ذات العالقة وعمي وجو الخصوص مر اكز األبحاث والجامعات والمجتمع

األىمي والمدني ،مع مؤسسات الدولة والتاجر الوطني إليجاد سوق تنافسي جيد  ،الوعي بمتطمبات المستيمك

والتشريعات والقوانين سواء كان م وزعاً ،مستورداً ،مصدراً ،منتجاً  ،أن يراعي ويعرف مسئولياتو في نقل تمك
السمع ،حفظيا ،تخزينيا ،قبل وبعد النقل وطرق التخمص منيا سواء كانت أغذية ،أدوية ،إطارات سيارات،

مواد تجميل ،مالبس ،بطاريات غيرىا  .أن التعامل مع السمع والخدمات ىي مسئولية مشتركة وجماعية تدخل

دور
فييا
ومسئولي ٌة كبيرةٌ
ٌ
جيات عديدةٌ ،ولكن التاجر بمفيومو أو التجارة بكل سمسمتيا وشبكتيا عمييا ٌ
لتصبح منافسة وتقدم السمع والخدمات بيدف إشباع رغبات واحتياجات المستيمك وأن تراعي حقوق المستيمك
وىو ما يعرف اليوم بحقوق المستيمك الثمانية.

* إدارة المعلومات – المجلس الزراعي السوداني – الخرطوم.
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