
 

 

 

 

 

 

 مقاله تحقیقی

 

 بازار نقش حامیت از مستهلک در معیاری سازی 
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  چکیده

ست که اجناس و شخصی ا ستهلک  شخصی یا خدمات عامه در بدل قیمت، خریداری منوده  فخدمات را برای مص  م

شد و سته بحث حامیت با صورت رسمی برای اولین بار توسط جان اف کنیدی در تاریخ معارص جهان  کلاز حقوق م به 

مطرح گردید و او  خطاب به کانگرس آن کشوووور ۱۹۶۲تاریخ پانزدهم مارچ ه رئیس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا ب

اذعان منود که  وئونیت، شکایت و معلومات دانست انتخاب، مص :حقوقچهار ستد تجارتی صاحب  مستهلک را در داد و

صورت گیرد. ستهلک دارای هشت حاال  باید از این حقوق حامیت قانونی  شده بین املللی  حقوقم شناخته  به رسمیت 

صورت قانونی ک حامیت که در اکرث کشور های جهان نظر به رشایط اقتصادی و اجتامعی شان از حقوق مستهل میباشد

     میگیرد.

و قوانین نافذه خدمات در مطابقت با احکام  ن اسووووت که کمیت و کیایت اجناس وای بازار منظور از معیاری سووووازی 

 و در بازار از  ب در معامالت تجارتی حااظت گرددو مسوووتهلک در برابر فریب و تقل  بودهکشوووور پالیسوووی های مربور در 

 جلوگیری به عمل آید.مورد نیاز مستهلکین اجناس اولیه احتکار 

که مسووتهلک  صووورتی درشووده اسووت به بررسووی گرفته  بازار از مسووتهلک در معیاری سووازی تحقیق نقش حامیت در این 

وندان از اثرات معیاری ایجاد میگردد تا شووهر  بازار چگونه یک حامیت گردند مربور مطابق پالیسووی ها و اسووناد تقنینی 

 آن مستاید گردند؟مثبت 

اسناد تقنینی منظر  اساساسات حامیت از مستهلک را از ،حامیت از مستهلکموضوع باره در  خوددر مطالعات اینجانب  

بررسوووی  دیدگاه  دین مبین اسوووالم از هر دو مهمرت حامیت از مسوووتهلک را امللل و از حقوق بین افغانسوووتان، یحقوق

ین از منظر قوان و مسوووایل مربور به بازار را تقلب در معامالت تجارتی جلوگیری از فریب وچگونگی مورد که در ام منوده

که راه حل  اذعان منایمنتیجه گیری  در یکمیخواهم بتواند و  هاملللی مورد غور و بررسوووی قرار گرفتمختلف ملی و بین

   .باشدافغانستان برای چالش های موجود 

با که  میباشووودای کتاب خانهو به صوووورت صوووورت گرفته در این زمینه در کشوووور اولین بار خود برای این تحقیق در نوع 

در این ، رهنمود های سووازمان ملل متحد ی ملی، پالیسووی هاافغانسووتان شووامل اسووناد تقنینیعه اسووناد و مدار  مطال

 در بخش نظری به عنوان ابزار جمع آوری داده ها صورت گرفته است.دین مقدس اسالم  منابعبخش و 

 



 مقدمه

ستهلکین  ستان م شته ازدر افغان سیب پذیر بوده اند وجریان معامال  درتا اکنون  های دور گذ شاء این  ت تجارتی آ من

همچنان چگونگی  خدمات و ونیت اجناس وئمصووو نقطه نظر کیایت، کمیت و زا بازار  بودن مشوووکالت غیرمعیاری

عدم کنرتول کیایت  عبارت اند از بازار خصوصیات اجتامعی مستهلکین میباشد. خطرات عمده برای مستهلکین در 

حمل  در رسحدی، عدم موجودیت تسهیالت کافیاجناس توریدی درگمرکات  ات داخلی ودرن برای تولیدبا وسایل م  

باشد. یاجناس، بالخصوص مواد اولیه غذایی در گدام ها و دکاکین م رشایط نگهداری اموال و ذخیره سازی و نقل و و

مورد اموال  شوووود. دریمعرض فروش قرار داده م معیاری در الزم وأ بدون بسوووته بندی اکرث  همچنان تولیدات داخلی

به سبب کسب مناعت بیشرت یعنی  ا  نداشته بلکه عمد اسناجها توجه الزم به بسته بندی معیاری  وارداتی نیز رشکت

مستهلکین در بسیاری موارد هنگام خرید  .منایند جا میه های غیرمعیاری جاب بندی اجناس را در بسته ؛هزینه کمرت

مین أ حقوق مسوووتهلکین  ور شووواید و باید ت فریب مواجه گردیده و ها با اشوووتباهات و عقد قرارداد اجناس، خدمات و

ست که معلومات نادرست، ناکافی ومنی   رف عرضه کنندگان و غیرواقعی از گردد. دلیل عمده ذکر مطالب فوق این

ندگان در یدکن های الزم در می دسووورتس مسوووتهلکین قرار تول گاهی   حقوق و مورد گیرد. همچنان مسوووتهلکین آ

حقوق خویش دفاع منایند. در چنین محیط  توانند به  ور انارادی از مسوووئولیت های شووووان نداشوووته و آنها منی

 باشد. حقوق مستهلکین نهایت جدی و پیچیده می اجتامعی حامیت از اقتصادی و

هلک تدوین و پالیسووی ملی حامیت از مسووتمین حقوق مسووتهلکین در کشووور  برای رفع چالش های موجود در تأ بنا  

این پالیسووی اسووناد بر اسوواس باشوود  به ناع مسووتهلکین می بازار در عرصووه تنظیم دولت تعهد گردد که  تطبیق می

 و دیپارمتنت حامیت از مستهلک در کشور ایجاد گردیده است. نینی حامیت از مستهلک تق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیان مسئله

انی سه بخش ذیناع عمده دست به دست هم داده اند تا در فعالیت های اقتصادی تولیدی و تجارتی امروز جه

بسیار آسیب پذیر باشد و ذیناع سوم  ر و مستهلک میگاقتصاد امروز جهانی شکل بگیرد که شامل رسمایه گذار، کار 

گردد: رضر مالی،  ارضار ذیل میبوده و هرگونه اشتباه در پروسه تولید، ذخیره سازی، انتقال و مصف منجر به 

اول و دوم  در صورتی که ذیناع .گردد به قیمت جان مستهلک متام میهم و گاهی مستهلک قض حقوق جسمی، ن

 باشد. منیاین بحث شامل که برند  را می و زیان شان ماادبه نحوی از انحاء در فعالیت های شان 

 ،باشوود ایمن  حامیت از مسووتهلک این اسووت تا مسووتهلک از پروسووه تولید الی اسووتهال برای اولویت رضورت  ا  بن

ورد باید بدست می آ عامه صی یا خدمات خدمات را جهت مصف شخ اجناس وپردازد و  که پول می وقتیمستهلک 

 .اسناد تقنینی مورد حااظت قرار گیرد بر اساس پالیسی ها و

فراگیر است که در  جمع شدن افراد جامعه تحت چرت حامیت از مستهلک یک نقطه وصل بسیار مشخص، واضح و

و حامیت جمع شده تااوت های جنسیتی، سنی، قومی، ملیتی، مذهبی و بقاتی  هتوجه بافراد، بدون این چرت ر زی

تا ردد گ میباعث رعایت حقوق مستهلکین در جامعه و  ستاجامعه افراد حامیت از حقوق همه  ،از حقوق مستهلک

زار به سوی معیاری شدن رفته و در نهایت در باخدمات  و کیایت اجناس ومنوده  ارتقاءسطح فرهنگ تولید و مصف 

اش بدون پرداخت شدهپول در مقابل مصئون باشد و مستهلک صحت و زندگی مستهلک به رفاه اجتامعی که در آن 

تولید و عرضووه نعامت مادی در قبال آن فعالین اقتصووادی نگرانی به کار و زندگی خود در یک جامعه که  تشووویش و

شند شان  سئولیت پذیر با شان م صادسکتور را در و مکلایت های حقوقی و اجتامعی  عملی منایند تا از بی  یاقت

منحیث گرداننده چرخه مسووئولیت پذیر جلوگیری صووورت گیرد که نقش سووکتور خصوووصووی  بازار باری ها در  بند و

 ایااء منایند.اقتصاد کشور 

برای یه دهنده برنامه های آگاهی عامه و اراقضوووایای مربور حامیت از مسوووتهلک  مدنی برای دادخواهی درجامعه 

 ین در کشور نقش داشته است.مستهلک

سازی با  رح، تطبیق و انکشاف پالیسی ها و امور مقرراتی دولت  حامیت از مستهلک ماموریت دارند تا در معیاری 

 نقش خود را اداء منایند. بازار 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اهمیت و دالیل انتخاب موضوع

اگر به  ور . رود شامر میه ب بسیار داغ مباحث از مستهلکین حقوق به توجه اقتصادی های تفعالی عرصه دره امروز 

یاد بیاوریم که ه بکافیست ، یت از حقوق مستهلکین داشته باشیممختص مکثی در مورد اهمیت و رضورت حام

مستهلکین  اکرثا  .  است ماحقوق همه  حامیت از ،حامیت از حقوق مستهلک بوده ومتام افراد جامعه شامل مستهلک 

از حقوق خویش دفاع منایند   وانند به  ور انارادیت یهمچنان در اکرث موارد من نداشته وحقوق خویش آگاهی  از

مربور تنظیم امور مقرراتی  آن اساس مناید که به  یرا ماینجاست که رضورت به  رح و تطبیق پالیسی مشخص 

 جانبه مورد حامیت قرار میمستهلک و فروشنده را به صورت دو  ان روابطقانون حامیت از مستهلک در افغانست شود.

ها قانومنند شده که  تحویل جنس و خدمت و تهیه قرارداد دهد. در پرتو احکام این قانون متام معامالت تجارتی در

مستهلک در  بسزایی دارد. الزم به یادآوری است که حامیت از نقشاین خود در فرهنگ قانومنند شدن متام جامعه 

بر عالوه پدید آمده است. آشکار شدن قدرت مستهلک  جهانی بوده که  از بازار جهان کنونی یک بینش جدید در 

 گیری است.در حال شکل منحیث یک جنبش جهانیدر علم اقتصاد گرایی مکتب مستهلک 

 هدف تحقیق

امللل دگاه قوانین افغانستان، حقوق بیناز دی بازار نقش حامیت از مستهلک در معیاری سازی  هدف از این تحقیق

 میباشد.اسالم  بینو دین م

 سواالت تحقیق

 ؟از دیدگاه قوانین افغانستان چگونه است بازار نقش حامیت از مستهلک در معیاری سازی  .1

 ؟امللل چگونه استاز دیدگاه قوانین بین بازار نقش حامیت از مستهلک در معیاری سازی  .2

 ؟چگونه است یاسالمرشیعت از دیدگاه  بازار از مستهلک در معیاری سازی  نقش حامیت -۳

 فرضیه تحقیق

امللل و  از دیدگاه قوانین افغانسووتان، قوانین بین بازار حامیت از مسووتهلک در معیاری سووازی رسوود که  به نظر می

 .داردهم دیگر تشابه نظر اسالم بامبین دین 

 تحقیقیشینه پ

کتب، قوانین و مقاالت زیادی به نرش رسیده که بطور مثال چند  هلک در معیاری سازی بازار،حامیت از مستدر مورد 

 برم که عبارت اند از:   را نام می منونه آن

صنعت و هامیون رسامحرتم  سبق  ستهلک  وزیر ا شان در پالیسی ملی حامیت از م و منوده  ابراز نظر تجارت در پیام 

تدوین  مین حقوق مسووتهلکین در معامالت تجارتیأ ت به منظور مسووتهلک یت ازپالیسووی ملی حاماسووت   کید کردهأت

 .باشد میبه ناع مستهلکین  بازار نظیم انعکاس دهنده تعهد دولت جمهوری اسالمی افغانستان در عرصه ت گردیده و

 در تنظیم امور صنایع در راستای برآورده شدن منافع عامه ژیک وزارت تجارت وین پالیسی جزء اساسی پالن اسرتاتا

باشد. در این پالیسی مشکالت عمده مستهلکین شناسایی  انکشاف صنایع ملی می املللی و تجارت داخلی و بین

  وجمع بندی گردیده  و راه حل های اجرائی آن پیشبینی گردیده است.



 و مسوووائل شیدر بنگالد مسوووتهلکین حقوق از حامیت" عنوان تحت احمدبالل و محمدسووولیامن ات را که مطالع

 در مسوووتهلک حقوق از حامیت متام معیارهای ومسوووتهلک  حااظت روند آن در که داده اسوووت انجام  ها چالش

 به جواب دریافت و اهداف به بیدسووتیا منظور به محققیناین  .اسووت گرفته قرار بحث مورد جزئیات به شیبنگالد

ستااده از پرسشنامه خویش تحقیق سواالت صله  نتایج و ها اند. یافته داده امانج را بخشیاثر  ارزیابی و منوده ا حا

 بنگالدش در مسووتهلکین حقوقمین تأ  در را اسوواسووینقش  مسووتهلکین قانونی حامیت که دهد می نشووان تحقیق

 حامیت فرهنگ توسعه منظور به را های پیشنهاد شان تحقیق های یافته به نظر یادشده محققین. دیمنا می بازی

تولید  توسط ینمستهلک استثامر از جلوگیریه منظور ب که منایند می بیان و منوده ارائه شبنگالد در مستهلکین از

 راسووتا این در. باشوود می هامهنگ رویکرد یک به نیاز بنگالدش درخدمات  اجناس و کنندگان عرضووهکنندگان و 

 را فعال نقش بایدها  رسانه و داو لبانه های سازمان دولت، ان،پالیسی ساز  تولیدکنندگان، ،بازاریابان مستهلکین،

  (.۱۹۷۰ بالل، احمد و سلیامن محمد) منایند بازی بنگالدش در مستهلک حقوقاز  حامیت توسعه در

منظور از معیاری   ام کهدر معیاری سوووازی بازار  نگاشوووته نقش حامیت از مسوووتهلک در مقاله تحت عنوان اینجانب 

خدمات در مطابقت با احکام قوانین نافذه بوده و مسووتهلک در  سووازی بازار  این اسووت که کمیت و کیایت اجناس و

و حامیت از  جلوگیری به عمل آید و در بازار از هر نوع احتکار لب در معامالت تجارتی حااظت گرددبرابر فریب و تق

معامالت  تقلب در که در جلوگیری از فریب و امدادهمورد بررسی قرار  دین مبین اسالم دیدگاه حقوق مستهلک را از

   شده است.استناد ص تجارتی و مسایل مربور به بازار آیات قرآن الکریم و احادیث نبوی 

 روش تحقیق

صی ست و با روش تو صیای ا ستااده از کتاین تحقیق از نوع تحقیقات تو شده در  مقاالتو  بای تحلیلی با ا نوشته 

 اسالممبین امللل و دین  ، قوانین بینانین افغانستانکید بر قو أبا ت حامیت از مستهلک در معیاری سازی بازارزمینه 

  صورت گرفته است.

 آوری  اطالعات: ابزار گرد  الف( روش و

از مجالت،  کمبود منابع کافی در زبان فارسوووی و در صوووورتبوده ای و ا العات بیشووورت کتابخانه آوری داده هاگرد 

 شده است. استااده ملللیبه زبان های بین اهای معترب انرتنتی ها  و سایت کتاب

 ب( روش تحلیل داده ها: 

 مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت. ریاتظطقی با نمنرابطه در این پژوهش داده ها به صورت تطبیق 

 مستهلک اصطالح و، مفهوم معنی لغوی

و کشور های ی افغانستان در لغت به معنی استهال  کننده، مصف کننده و در ترمینالوژ  عربی از ریشه مستهلک 

 گردد. عربی مستهلک استااده می

عبارت از شووخصووی اسووت که اجناس و خدمات را برای اسووتااده شووخصووی و یا عام مسووتهلک به ماهوم و اصووطالح  

شداملناعه در بدل قیمت خریداری  ستهلک، ماده منوده با آ نرا برای فروش دو باره ویا  ( وسوم. )قانون حامیت از م



ستااده د ستااده قرار منیا ساخت دوباره مورد ا  افراد که در )گروپ از تواند یک فرد دهد. مستهلک می ر تولید ویا 

 های خصوصی و دولتی باشد. یک خانواده، رشکت ها، نهاد ،گیرند(تصمیم می قسمت خریداری مشرتکا  

 حقوق مستهلک

حامیت  منظوره ی مسووتهلک بردن مهارت هابلندب دسوورتسووی به برنامه های آگاهی عامه و)آگاهی(:  حق تعلیم -۱

خدمات خریداری شوووده، اداره  قبال اجناس و های بعدی در عملکرد در خرید آگاهانه اجناس وخدمات معیاری و

 رساند. به مستهلکین می  ریق ممکن این آگاهی را هر حامیت از مستهلکین از

خدمات است که فروشنده این  قیمت اجناس و ها و دسرتسی به حقایق کمیت، کیایت، ستندردحق معلومات:  -۲

 قبال آن مسئولیت قانونی دارد. در مناید و هنگام فروش با دقت کافی ارایه می معلومات را برای مستهلک در

 صووحت و .رد باید دارای کیایت معیاری باشوودو آ  خدمات را که بدسووت می مسووتهلک اموال وحق مصئئئونیت:  -۳

 امان باشد. مراحل بعدی الی استهال  در سه تولید وؤ ی پر ثیرات مناأ ت زندگی مستهلکین از

شامل اجناس وحق انتخاب:  -۴ ستهلک به انواع تولیدات  سرتسی م  ا مینان از قیمت های رقابتی و خدمات با د

 کیایت رضایت بخش محصوالت است.

کیایت  کمیت و ت ازعدم رضای شده باشد یا آن مترضر خدمات که از برابر اجناس و در مستهلکحق شکایت:  -۵

پندارد ویا شاهد موجودیت محصوالت غیرمعیاری که  را مترضر خدمات خود قیمت غیررقابتی اجناس و غیرمعیاری و

 مستهلکین شکایت درج مناید. تواند به اداره حامیت از می ؛باشد آن به مستهلکین متصور احتامل رضر

خدمات غیرمعیاری مطابق  جسمی توسط اجناس و الی وبرابر خساره وارده م مستهلک درحق جربان خساره:  -۶

 باشد.  احکام قانون مستحق جربان خسا ره می

ست: -۷ صحت و زندگی در کار و حقحق حفاظت محیط زی سامل که موجب  ست  سل حال و یک محیط زی  رفاه ن

وع مسوووتهلکین مجم در فعالیت کنندگان و غرض تأمین این حق تولیدکنندگان محصووووالت، سوووایر ؛گردد آینده می

انکشوواف این  تأمین و ادارات ذیدخل در زمین به سووهم خویش جلوگیری منایند و آلودگی هوا، آب و مکلف اند که از

 مثمریت ایااء منایند.  را با موثریت و حق نقش شان

خدمات اسوواسووی زندگی مانند غذای کافی،  دسوورتسووی به اجناس ونیازمندی های اسئئاسئئی:  حق رضئئایت از -۸

های عام املناعه )برق، تیلاون، رس ، کانالیزاسووویون(، آب  سوووکن، مراقبت های صوووحی، تعلیم، زبربنالباس، م

 (.   و شه ۱۳۹۹و تجارت،  عت)وزات صن .مراعات اصول صحی آشامیدنی صحی و

 

 

 

 

 



 های مستهلک  مسئولیت

هنگام خرید آگاهی  رخدمات د مستهلکین باید از کیایت رضایت بخش اجناس ومسئولیت آگاهی تدارکاتی:  -۱

 رز  با مصوووئونیت مطابق رهنمود، اسوووتعامل منوده و آنرا به قیمت مناسوووب انتخاب مناید و کامل حاصووول منوده و

برایش  ها ا مینان حاصووول مناید که قرارداد عادالنه و در موقع عقد قرارداد اسوووتااده را به احتیار پیروی مناید و

 رضایت بخش باشد.

هنگام خرید  شوووده در بسوووته بندی محصووووالت در مورد مقدار ذکر مسوووتهلکین باید در مسئئئئولیت امداماتی: -۲

غیرمعیاری برای  ی مراحل قانونی جووبوران  خدمات نامطلوب و قبال دریافت اجناس و در ا مینان حاصل منوده و

 خساره آن با اداره حامیت از مستهلکین همکاری الزم مناید.

جامعه  شووهروندان در قبال سووایر های اجتامعی شووان در باید به مسووئولیتمسووتهلکین مسئئئولیت اجتامعی:  -۳

 شان نباید مانع برآورده شدن نیازمندی های اقتصادی، اجتامعی سایرین گردد.  وری عمل مناید که اقدام

محیط زیست به عنوان مهمرتین عامل  ترویج فرهنگ حااظت از مستهلکین باید درمسئولیت محیط زیستی:  -۴

 آینده نقش فعال داشته باشد. ود کیایت واقعی زندگی برای حال ودر بهب

 ریق فعالیت های مشوورت   مسووتهلکین از شووهروندان با تشووکیل انجمن های حامیت ازمسئئئولیت مشئئ  :  -۵

و ه۱۳۹۹و تجارت،  عت)وزات صوون.  منافع مسووتهلکین را داشووته باشووند از توانند توانایی دفاع موثر دیگر می باهم

 (.ش

 افغانستاناز دیدگاه موانین  بازار ت از مستهلک در معیاری سازی حامی

امور مربور به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات چنین رصاحت دارد  ۱۳۸۲ قانون اسوواسووییازدهم ماده 

 حاظ منافعمتذکره سیزدهم قانون اساسی در ماده  و  گردد.اقتصادی کشور و مصالح مردم توسط قانون تنظیم می

ارتقای سطح زندگی مردم رصاحت دارد  تجارت داخلی، بین املللی و انکشاف صنایع  مصالح و در تنظیم امور عامه

مین حقوق مسووتهلکین در معا مالت تجارتی و معیاری أ از آن اسووتنبار گردیده اسووت که تکه حامیت از مسووتهلک 

 (. ۱۳و  ۱۱)قانون اساسی، ماده . اشدب میشهر وندان  ازاقتصادی دولت  حقوقی ویت حامبازار جهت سازی  

ساس احکام مواد یازدهم و سی  بر ا سا ستهلک ) ۱۳۸۲سیزدهم قانون ا سی ملی حامیت از م  ( ۱۴۰۰-۱۳۹۶پالی

حامیت از مستهلک ذیدخل کلیدی  هتجارت و پانزده ادار  نقش وزارت صنعت وپالیسی این در ایجاد گردیده است که 

 وضع گردیده است. برای ادارات فوق مکلایت های  واضح گردیده است و

 بهبود کیایت زندگی مستهلکین  رح گردیده  و دارای اهداف ذیل میباشد: این پالیسی به منظور رفاه اقتصادی و

عرضه کننده و همچنان حوووصول  از  گمراه کننده تولیدکننده و برابر اعامل فریبکارانه و مستهلکین در حامیت از -۱

 خدمات معیاری. کیایت اجناس و ازا مینان 

رفنت دهد. با بلند گاهی مسووتهلکین را افزایش بخشوویده و زمینه سوووء اسووتااده از آنها را تا حد زیاد کاهش میآ  -۲

 سطح آگاهی مستهلکین تولیدات معیاری خواهند شد.



خدمات با  جناس وشووده روی لیبل اسووازد  تا مشووخصووات ذکر  مین حق معلومات که عرضووه کننده را مکلف میأ ت -۳

لیبل درج مناید تا بدینوسیله سطح  واضح باالی خدمات را بطور قیمت اجناس و محتویات به  ور کامل وفق داده و

 چانه زنی پائین بیاید.

 ی شوووان  اصووول حامیت ازسوووکتورخصووووصوووی هنگام برنامه ریزی ها اینکه ادارات دولتی و حصوووول ا مینان از -۴

 ند.داشته باش نظر مستهلک را در

های مستهلک جهت ایجاد یک جامع مسئولیت  ترویج فرهنگ رعایت حقوق و جامعه مدنی در ترشیک مساعی با -۵

 گی.لیت پذیر و محیط مصئون کار و زندوو مس

نرش در مجموعه قوانین افغانستان  ۱۳۹۵هشتم جدی ( مورخ ۱۲۴۱مستهلک شامره مسلسل )  قانون حامیت از 

 عبارتند از :ف این قانون اهداباشد که  نافذ می ۱۳۹۶ګردیده و از هشتم حمل 

واقعی تولیدکننده یا عرضه کننده جنس یا اعامل ګمراه کننده و معلومات غیر  حامیت از مستهلک در برابر تقلب و-۱

 .خدمت

 آگاهی مستهلک در مورد جنس یا خدمت از  ریق ارایه معلومات توسط عرضه کننده آنها.-۲

 ز کیایت جنس یا خدمت.حصول ا مینان مستهلک ا-۳

در جریده رسمی  ۱۴۰۰حمل  ۱۵( مورخ ۱۴۰۲مقرره تنظیم اعالنات تجارتی اجناس و خدمات به شامره مسلسل )

 .باشد نافذ می قوانین افغانستان نرش ګردیده و

 این مقرره اهداف ذیل را تعقیب می مناید:

 مات.خد پخش اعالنات تجارتی واقعی اجناس و فراهم منودن زمینه نرش و-۱

 واقعی اجناس و خدمات.از نرش و پخش اعالنات تجارتی غیر حامیت از مستهلکین از  ریق جلوگیری -۲

باشد که این  در جریده رسمی نرش ګردیده و نافذ می ۱۳۹۱حوت  ۱۵( مورخ ۱۰۹۸قانون منع احتکار به شامره ) -۳

، نیاز عامه و مبارزه علیه آن در حاالت قحطیمصفی مورد قانون به منظور جلوګیری از احتکار مواد اولیه ارتزاقی و

 مرتقبه وضع گردیده است.قیم و حوادث غیر صعود

پوهنځی نگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنتون های کشور در یلی رشته حقوق در برنامه ملی باز نصاب تحص -۴

 ؛نصاب گردیده است پوهنتون های خصوصی و دولتی کشور شاملکه در  ۱۳۹۸تابستان  –علوم سیاسی  حقوق و

 باشد: دارای اهداف ذیل می

 و اهمیت حقوق مستهلک.مبانی ، آشنایی با مااهیم-۱

 جایگاه حقوق مستهلک در نظام حقوقی افغانستان. با شناخت-۲

 در  حقوق و مکلایت های مستهلکین و تولیدکنندگان.-۳

 ذه.تطابق آن با قوانین ناف شناخت قواعد فقهی در ارتبار به حقوق مستهلک و-۴

 .نهاد های حامیت از حقوق مستهلک در چارچوب نظام اداری افغانستانو شناخت ارگان -۵

 

گردد  روی مستهلکین حل میچالش های فرابا تطبیق پالیسی ملی حامیت از مستهلک و اسناد تقنینی فوق الذکر 

ود و تطبیق نصاب درسی ر  ه سوی معیاری سازی به پیش میب بازار گردد و  مین میتأ  بازار حقوق مستهلکین در و 



 برای بلند بردن سوووطح آگاهی عامه مسوووتهلکین و تربیه منودن کادر ها در حامیت از مسوووتهلک یک گام ارزنده می

 .باشد

 اسالممبین از دیدگاه دین  بازار حامیت از مستهلک در معیاری سازی 

 ،گردد می بازار عیاری سازی موضوعات و مسایل مربور به حامیت از مستهلک که منجر به ماسالم  مقدسدر دین 

 شود: در ذیل به آن پرداخته می

 سوره مطففین  ۱آیت  

ا يَ  طَاِّ  َويٌْل ل لْم 

معین آن  از مقدارکنند یعنی جنس را یا پیامنه غنب می که در وقت فروش اجناس در ترازو و ل کسانیافسوس بر حا

 .رت عرضه می منایندکم

 سوره هود ۸۵آیت 

ْسط   يزَاَن ب الْق  ْكيَاَل َوالْم  وا َواَل  ۖ  َويَا قَْوم  أَْوف وا الْم  مْ  النَّاَس  تَبَْخس  ينَ  ض  اْْلَْر  ف   تَْعثَْوا َواَل  أَْشيَاَءه  د  ْاس   م 

را متام اجناس عدالت کنید و آن هامنپیدر سوونجش وزن و  من ای قومکه  گوید می دشووعیب علیه السووالم به قوم خو 

 .برنخیزید دهید و در زمین به فساد

 سوره بنی ارسائیل ۳۵آیت 

يم   ْستَق  يال   َخْيٌ  َذَٰل َك  ۖ  َوأَْوف وا الَْكيَْل إ َذا ك لْت ْم َوز ن وا ب الْق ْسطَاس  الْم   َوأَْحَسن  تَأْو 

سنجید،  (دهیدکم نید )ئسنجید متام بپیاموزن( می)و هر چه را به پیامنه  و همه چیز را با ترازوی درست و عادالنه ب

 .که این کاری بهرت و عاقبتش نیکوتر است

ول  اللّه   صيل الله عليه و آله  وسلم قاَل رَس 

ْسل م  َوال  وا لْم  ْسل م  اَخ  يه  بَيْعا ف يه  َعيٌْب ا الّبَيَّنَه  اَلْم  ْن اَخ  ْسل ٍم باَع م  لُّ ل م   يَح 

 مسلامن با مسلامن بورادر است و جايز نيست به برادرش چيز معيوىب را باروشد مگر آنكه به او اعوالم منايد.

َدة  اَْحبََط اللّه   َعَملَه  اَ  ت ى الَْغالَء لَيْلَة  َواح   ْربَعَي َسنَة  َمْن مَتَنّى َعىل ا مَّ

 .هركس يك شب در آرزوى گراىن براى امت من باشد خداوند اعامل چهل ساله او را تباه خواهد كرد

ياَمة   لِّ الَْعرْش  يَْوَم الْق  وق  تَْحَت ظ  ود  ر  الصَّ  اَلتّواج 

 .راستوگو روز قيامت در سايه حاميت خداست تاجر 

رَتى فَلْيَْجتَن ْب َخْمَس  با، َوالَْحلَْف وَك تاْمَن الَْعيْب  َوالَْحْمَد ا ذا باَع َمْن باَع َواشوووْ : الرِّ رَت يَنَّ صووواٍل َوا الّ فاَل يَب يَعنَّ َوال يَشوووْ خ 

مَّ ا َذا اْشرَتى  َوالذَّ

و نهان  ۳و سوگندخوردن  ۲و رباخوارى  ۱بازرگان بايد از پنج خصلت دورى گزيند وگرنه داد و ستد نكند:  سوداگر و

  .و نكوهش هنگام خريد ۵و ستايش كاال هنگام فروش  ۴داشنت عيب ها 

َق ب ثَمَ  دَّ َي ث مَّ باَعه  فَتَصووَ ل م  سووْ باحا، ي ري د ب ه  َغالَء الْم  َي صووَ ه  اَْربَع  رَتى  َعاما فََكبَسووَ ٍل اشووْ ا َرج  ، لَْم يَك ْن كَّاارَة  ل ام اَُّيُّ ن ه 

 َصنَعَ 

را در راه خدا صووودقه قيمت آن گراىن نگهدارد، سوووپس باروشووود و چهل روز براى ايجاد هركس مواد خوارىك بخرد و

 .بدهد، كّااره احتكارش حساب منى شود

ونٌ   ر  َملْع  ْحتَك   اَلْجال ب  َمْرز وٌق َوالْم 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%81%D9%81%DB%8C%D9%86


سووعی  کهدهد و آن کس  برای او روزی پا  میج الله  ؛نیاز مردم را به بازار ها برسوواندکوشووش دارد موادکه آن کس 

 عون و دور از رحمت الله ج است.در احتکار دارد مل

پذیرد و با میزان فرمودند: باید خرید و فروش به آسانی صورت  )ص(روایت شده است که رسول الله  (رض)ز حرضت علی ا

دست به احتکار زند،   پس از منع تو، نکهآ به زیان فروشنده و نه مستهلک و  نهبا نرخ های رایج بازار  .عدل انجام گیرد

 دیگران گردان و در جزای او ارساف مکن.و عربت  ده را جزا او

های شان  را  در  دست ؛که در بازار حضور داشتند هنگامی )ص(روایت شده است که رسول الله  از ابی هریره )رض(

و در مورد ؟ نکردی ن قسمت را منایانآ د: این نم )تری( از چیست؟ و چرا از فروشنده پرسیدن خرمن گندم  فروبرده و

 توصیه فرمودند.)ج(  ده را به رعایت حق بنده گان الله فروشن ا  جد

رد و شوووود در مورد معامالت تجارتی در دین مقدس اسوووالم آیات در قرآن عظبم الشوووان رصاحت دا چنانچه دیده می

کید گردیده اسوووت تا بازار باید معیاری باشووود و از تلف شووودن حقوق مسوووتهلک احادیث پیامرب )ص( تأ در همچنان

 رد.جلوگیری صورت گی

سبحانه تعالی در قرآن  منع منوده و  جدا  تقلب  ونوع فریب  فروش اجناس از هر در خرید و کریمالخالصه اینکه الله 

صل الله علیه وهمچنان ر  سلامن آله و سول الله   خیانت جدا   نوع تذویر و از هرتجارتی را در وقت معامالت  انسلم م

و دین مبار  اسووالم برای عذاب اللهی دانسووته ار و مسووتحق منع منوده و متمرد را از احکام اللهی و رسووولش گناهک

هر نوع اجناس مسئولیت ایامنی و انسانی ستد  موقع داد وباید در  انو مسلامنمنوده برقراری حکومت عدل توصیه 

 د. نتحت رشایط عدل اسالمی مدنظر داشته باشدر را  شان

 امللل منظر حقوق بیناز  بازار حامیت از مستهلک در معیاری سازی 

به ماهوم نظارت مسووتهلک باالی متام  مسووتهلک اسووت و عبارت از جنبش حامیت ازکنزیومریزم )مسووتهلک گرایی( 

شد و می ،فعالیت دارند بازار  های مختلف در سکتور اقدامات نهاد های که در و برنامه ریزی ها به ماهوم مطالعه  با

  هم تعریف شده است. باره بازار در

چگونه تولید  باشوود که تولیدکنندگان چی و آزاد مسووتهلک می حق انتخاب مسووتقالنه وخواهان بازار  کنزیومریزم در

 ید.آ جامعه بوجود می به اساس این خواست یک سازمان اقتصادی در منایند و

که در اواخر قرن بیسووتم به یک جریان جهانی تبدیل  هتوسووط توریسووتین وبلن  رح شوود ۱۸۹۹در سووال  تیوریاین 

 بارت از بی توجهی باالی تااوت های جنسوویتی، سوونی، قومی، ملیتی، مذهبی وپیام اسوواسووی این جنبش ع شوود و

 تصوومیم گیرنده اصوولی در داده و منحیث مسووتهلکین مورد مطالعه قرارجامعه بوده که همه افراد برشوو را   بقاتی در

اجتامعی تغییرات اقلیم جهانی را منحیث یک چالش عمده  لحاظ سووویاسوووی و داند این جنبش بزرگ از می بازار 

 برای کره زمین برشمرده است.

ستهلکین  ستان میسازمان بین املللی م سازمان غیردولتی و غیرانتااعی در انګل شد  که یک  سال با در  ۱۹۶۰از 

 صد عضو دارد. جهان دو  که در صد کشورمناید  یسطح بین امللل کار م

حامیت از مسووتهلک را از  ریق به مربور مسووایل  ۲۰۱۵د تا سووال حاقتصووادی و امور اجتامعی ملل متدیپارمتنت 

 .در این عرصه کار منوده استمتحد ایجاد رهنمود های سازمان ملل 



سال  همچنان رهنمود های حامیت  ،تا اکنون کنارانس تجارت و توسعه ملل متحد برای کشور های عضو ۲۰۱۵از 

ستهلک ایجاد و  ست از م شاف داده ا سال و همچنان انک ست  ی این  سته ا صین ها توان ص ست متخ ش بین پنج ن

در  ۲۰۲۱جوالی  ۶-۵الدولتی قانون و پالیسووی حامیت از مسووتهلک را برگزار منوده که نشووسووت پنجم آن به تاریخ 

 .افغانستان به صورت آنالین از کابل اشرتا  منوده بودم شهر ژنیو سویس برګزار ګردیده بود و اینجانب به منایندګی

توسوووعه ملل متحد از  رف  که در ویب سوووایت کنارانس تجارت و ماهداء منود را در این نشوووسوووت مقاله خویش

 است. شده نرش افغانستان 

پالیسی  ،با رهنمود های سازمان ملل قمطاب شانکشور های عضو ملل متحد نظر به وضعیت اقتصادی و اجتامعی 

 منایند. تطبیق می را ایجاد و اسناد تقنینی و  رزالعمل های شان، ها

 علمی  های یافته

سازی در مورد تحقیق هذا یافته های  ستهلک در معیاری  سناد تقنینی مطابق بازار نقش حامیت از م سی ها و ا پالی

 :دهد اینکه مستهلک نشان میمسایل جهانی حامیت از ، احکام دین مبین اسالم و افغانستان

-۱۳۹۶)ملی حامیت از مسووتهلک پالیسووی اولین باشوود و  حامیت از مسووتهلک یک پدیده جدید در کشووور می-۱

نیاز پالیسوووی کار دوامدار و دراز مدت (  رح و در حال تطبیق قرار دارد که برای بدسوووت آوردن اهداف این ۱۴۰۰

و این پالیسووی در آخرین سووال تطبیق قرار دارد و مطابق این پالیسووی اسووناد تقنینی حامیت از مسووتهلک و  اسووت

 طبیق قرار دارد. رزالعمل های مربور ایجاد و در حال ت

اساس جزء ششم ماده بخش کلیدی و اساسی میباشد که بر  سطح آگاهی عامه در حامیت از مستهلک یک ارتقای

باشد و  صالحیت های اداره حامیت از مستهلک می این موضوع از وظایف وبیست و دوم قانون حامیت از مستهلک 

 برنامه های آگاهی عامه ضعیف بوده است.

به حامیت از مسووتهلک کننده و عرضووه کننده  مطابق احکام مواد شووشووم و هاتم قانون ای تولید همچنان مکلایت ه

 باشد. با چالش های مواجه می بازار درستی تطبیق نگردیده است و از این ناحیه مستهلکین در 

ق آن و مقدمات تطبینافذ گردیده است  و ش ه۱۴۰۰مقرره تنظیم اعالنات تجارتی اجناس و خدمات که در سال 

 عمال  آغاز گردیده است.

بردن سووطح آگاهی عامه مسووتهلکین و تربیه منودن کادر ها در حامیت از تطبیق نصوواب درسووی برای بلندهمچنان 

 باشد. مستهلک یک گام ارزنده می

دهد که مسایل مربور فی مابین تاجر و مستهلک بسیار به صورت  آیات قرآنکریم و احادیث نبوی )ص( نشان می-۲

 .یان گردیده استرصیح ب

مین حقوق به تأ  جهانی مطالعات منابع بین املللی در حامیت از مسوووتهلک نشوووان دهنده آنسوووت که جامعه  -۳

برای ملل متحد پرداخته اند و اکرث کشوور های عضوو از شوصوت سوال به این  رف سوتد تجارتی  در داد ومسوتهلک 

 تطبیق منوده اند. تقنینی را  رح ومین حقوق مستهلکین پالیسی ها و اسناد تأ 

 



 گیرینتیجه

پالیسی ملی حامیت از مستهلک و با تطبیق نقش حامیت از مستهلک  که توان اذعان منود در یک نتیجه گیری می

بسیار برجسته بوده و هیچ کدام پالیسی  بازار در کشور در معیاری سازی احکام اسناد تقنینی حامیت از مستهلک 

را به ناع متام شهروندان جامعه تغییر دهد که این معیاری  بازار ندارد تا بتواند  تقنینی دیگر در کشور وجودو اسناد 

تطبیق و انکشوواف داده شووود و منحیث یک جامعه با اسووتااده ار منابع اسووالمی و منابع بین املللی  بازار سووازی 

ه از رشیعت اسووالمی با اسووتااد بازار خصوووص آگاهی دهی برای متشووبثین در ه اسووالمی باید متام مسووایل مربور ب

را تطبیق منایند  احکام دینی شووانخدمات اذعان گردد تا  عرضووه کنندگان اجناس و تدویر گردد و تولیدکنندگان و

 که کامیاب دارین باشند.

و قیمت مناسب مطابق  عیاریخدمات شانرا با کیایت م از  رف دیگر موفقیت یک تشبث در این است که اجناس و

سهم  بازار مستهلک عرضه منایند تا مورد اعتامد مستهلکین قرار گیرند و تجارت شان در  به احکام قانون حامیت از

 خود را افزایش داده بتواند.

اینکه  ،شود نتیجه گیری منود از دیدگاه دین مقدس اسالم می بازار در مورد حامیت از مستهلک در معیاری سازی 

روش احکام رصیح ف موارد مسوووایل مربور به خرید و الحمدلله دین مقدس اسوووالم منحیث یک دین کامل در متام

 دارد و باید این احکام در جوامع اسالمی تطبیق گردد.

در جهان امروزی دو چالش عمده مدیریتی و دهد که  تحقیقات در مورد منابع بین املللی ذکر شووووده نشووووان می

از  و مدیریت حامیت اول اینکه رهربی .حقوقی در جامعه جهانی در بخش حامیت از مسوووتهلک موجود اسووووت

سازمان غیر  ستهلک به دوش یک  سال دولتی )انجو( میم صت  ش شد که از  ست و  با در این عرصه فعالیت منوده ا

ساختار های این سازمان بوجود آید با دو صد عضو خود در یکصد کشور بنیادی در  بدون اینکه کدام تحول کیای و

 ه فعالیت های خود ادامه داده است.ب

 پیشنهادات 

 به منظور رفع چالش های موجود حامیت از مسووتهلک در  افغانسووتان و در عرصووه جهانی پیشوونهادات ذیل ارایه می

 گردد:

سووکتور های اسوورتاتیژی ها، برنامه ریزی های ادارات ذیدخل ها،  متام پالیسوویحامیت از حقوق مسووتهلک در  -۱

 شود. اولویت قرار دادهباید در دولتی مختلف 

 از نگاه تشکیالتی انکشاف داده شود. ز مستهلک اداره حامیت ا -۲

دولت افغانستان از  رح ایجاد سازمان جهانی مستهلک در چارچوب سازمان ملل متحد و ایجاد کنوانسیون بین  -۳

 املللی حامیت از مستهلک پشتیبانی مناید.
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