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 مقدمة -أولا  
وايااااااة محايااا  املساااتهلك  وا نيإىل  آياااخل اءااالاال اا اااوم  الااادو  املعااا  ب ااا ُ ااااندة -1

مايا  ا الوينيا  سيااااةالل اوا ني و لإجاآاال ااتعآااااة  ظاآاال يوعيا   وتيٌ  تشم  ة مجل  مهااذ
ّض  الفآياخل، تنف ها السالطاة الوينيا  امايا  املساتهلك كما  ة الدول األعةاال، املستهلك   وشا

ة ثووتاااااه ال،ال،ااااا ، الااااادول األعةااااااال املهتمااااا  علاااااا التطاااااو   جاااااآاال ااتعآااااااااة النظاااااآاال هااااا   
(TD/B/C.I/CPLP/15)  
ااااتعآاض للّلساا  املصةةاا  للنظااآ ة  والت آيااآ ااااا  هااو و،اباا  و ي اا  معلوماااة  اااااي  -2

إ دو يسيا امل اآو ع ادها لاال الادووي الآابعا   واياااة محاي  املستهلك ة وا نيل النظآاال الطوع  
متااااوز/  9و 8يااااوم   واياااااااة محاياااا  املسااااتهلك وا نيفآيااااخل اءاااالاال اا ااااوم  الاااادو  املعاااا  ب اااال

ة جنياااف، اويساااآا  وإ دو يسااايا هااا  يف  ثولااا  عةاااو ة األو  تااااث، بعاااد امل اااآ ،  2019 يولياااه
ااتعآاض النظاآاال  وقاد  بادة الوكالا  الوينيا  امايا  املساتهلك ة إ دو يسايا اهتمااذ تتطو   جآاال ا

البلد وملشاوك  ة عملي  اتاتعآاض من لال مم،ل  البع،  الدااما    دو يسايا لادأل األما  املتحادي 
وي  ة جنيااف  و ا اااااتعآاض النظاااآاال ة ظااا  ا هااوث ا اويااا  الاااز يبااا  ا البلااد لتع يااا  النظااااذ الااا

امايا  املسااتهلكم ومان املتوقاا   ن ت،بات التونااياة املنب، ا  عاان اااتعآاض النظااآاال وجاها  املباااثواة 
 ة ذلك تن يح ال ا ون ااا  اماي  املستهلك  املتعل   و ناحاة ال لأل، وا

 السياق السياسي والقتصادي والجتماعي -اثنياا  
ملياااون  263علااا  اااا اه جممااو  ي يااد، و اااتووإ دو يساايا ثولاا  ثط آايياا  ا مهااا الد -3

  1950 يلول/اااابتمل  28  وقاااد  نااابحت الدولااا  العةاااو الساااتني ة األمااا  املتحااادي ة  سااام 
بلااداح حسااش مؤشااآ التنمياا  البشااآي ، وهااو  189ماان  ناا   116، ُناانضتفت ة الآتباا  2017 وة
 1990باني عاام   وة الفاةي ماا  (1)يةعها ة  ئ  البلدان املتواط  من حيث التنمي  البشآي  ما
ااانواة ة حااني زاث معاادل ااانواة  6.1 بنحااو، زاث معاادل العمااآ املتوقاا  عنااد الااوتثي 2017و

وقااد   (2)ة املاااا  150بنسااب   ال ااوم  ةاايش الفااآث ماان الاادل   واوتفاا  ،ااانواة 4.7 ب الدواااا 
النااااتآل انلاااا    ن ت آياااآ نااااثو عاااان مةاااآو إ دو يسااايا، وهاااو املةااااآو املآكااا   للبلاااد،جااااال ة 

ة حاني  ة املااا  5.07وعدل منو انو  ي دو بنسب   ،تآيليون ثوتو 1.015ا مجا  بلغ زهاال 
ونااااناع   ال واعاااا الةااااناع  التحويلياااا  و ومت،ضاااا    (3)ة املاااااا  ااااانو ح  3.61بل اااات  سااااب  التةااااص  

وقااااد  ناااابحت   (4)الناااااتآل انلاااا  ا مجااااا  ة تساااااه  الااااز ال،ا اااا   كاااال ال طاعاااااة السااااياواة

__________ 

(1) United Nations Development Programme, 2018, Human Development Indices and Indicators: 
2018 Statistical Update – Briefing note for countries on the 2018 Statistical Update, p. 2 ، متاا  علاا

  http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/PER.pdf ه ا الآابط:
  فس املآج   عا   (2)
(3) Bank Indonesia, n.d., 2017 Economic Report on Indonesia، متاا  علاا ها ا الاآابط: www.bi.go.id/id/ 

publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx  يساااااااااااان/  5اتياااااااااااا  علياااااااااااه ة )مت 
 ( 2019  بآي 

  عا   املآج   فس (4)

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx
http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx
http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx
http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2017.aspx
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، عاشااآ (5)البلاادان املنصفةاا  إىل املتواااط  الاادل  إ دو يساايا، الااز ُيةاانضفها البنااك الاادو  ة  ئاا 
، مت ان البلااد 2018   وحسااش  وقااذ عااذتعااثل ال اوي الشاآااي  كال اقتةااث ة العاان مان حيااث 

  (6)ة املاا  9.8، لية  إىل 1999من ختفيض معدل الف آ ولنةف من  
ااااأة الآابطاااا  ا  دو يسااااي  و   -4 دو يساااايا ااااّا  حا اااا  ة جمااااال محاياااا  املسااااتهلك    ااااد  ُ شت

وا ةاامت إىل عةااوي   1973 ة عاااذ( Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)للمسااتهل ني 
-https://ylki.or.id/profil/tentang)ا ظاااآ الاااآابط التاااا :  1974 ة عااااذ الآابطااا  الدوليااا  للمساااتهل ني

kami/ وينب اا   ن يُنطااآ إىل  ااايس الوكالاا  الوينياا  2019 يسااان/ بآي   15اتيااا  عليااه ة م مت  )
بشااأن محايااا  املسااتهلك، الااا   يُعااآو  يةااااح  1999 لعااااذ 8 اماياا  املساااتهلك ووجااش ال اااا ون وقاا 

اة وا  ال ا ون العاذ امايا  املساتهلك، ة ااياي ايااا  الامآك يا  وا هاوث الآاميا  إىل ز ثي السالط
الز تفواها اا وما  املآك يا  إىل اا ومااة انليا   وط ان تساوي  الن اعااة املتعل ا  وملساتهل ني عان 

اااايما عااان يآياااخل  ولساااب  ااااا ال ةاااااي ، ت يآياااخل املنازعااا  ال ةاااااي  وللّاااوال إىل ان مااا  العامااا   و
ا ومااااة انليااا  علاااا ناااعيد اللّاااوال إىل هيئااااة تساااوي  الن اعااااة املتعل ااا  وملساااتهل ني الاااز متوض اااا ا

  (7)امل ايعاة
وتعتاال ح وماا  إ دو يساايا  ن تن اايح ال ااا ون يشاا    ولوياا  ماان  ولااو ة الفااةي التشااآيعي   -5

، اتااا  مشاااآو  2019-2015اااليااا   ومااا  ذلاااك،  حساااش الااالومآل التشاااآيع  الاااوي  للفاااةي 
اجعتهاا واملوا  ا  عليهاا لاال  اةي مان مشااوي  ال اوا ني امل اآو مآ  189مان  نا   92ال ا ون الآتبا  

  ويتةاامن ااااتعآاض النظااآاال هاا ا (8)2019 ات تصاااوة الآياااي  امل ااآو تنظيمهااا ة منتةااف عاااذ
بعض اتقةاحاة بشأن كيفي  التعاي  بفعالي  م  ال ةا  الناشئ ، من قبي  ا تشاو التّاوي الآقميا  

ني، وخباناااا  الةااااعفاال ماااانه ، وشااااوااله  والعااااابآي للحاااادوث، وذلااااك ثون إافااااال مةااااا  املسااااتهل 
واحتياجاهت   وايت  ة إياو ه ا اتاتعآاض تناول جهوث ا نا  الز ب لتها ح وما  إ دو يسايا 
ة الفااااةي األلاااااي، وكاااا لك املناقشاااااة الدولياااا  واملباااااثواة ا قليمياااا ، هاااا ا و اااااا   إىل ثواااااا  

يواجههاااا البلاااد بسااابش الساااوي انليااا  ال ااالأل، التحاااد ة الفآيااادي املآتبطااا  ولساااياي الاااوي  الاااز 
 مآك    واتقتةاث السآي  النمو، و ظاذ ا ثاوي ال   يتس  إىل حد كبا بطاب  ت

 املوضوعي اإلطار -اثلثاا  
علاا حااخل كا  مااواين إ دو يساا   )و(،28(، ة املاااثي 1945إ دو يسايا )ثاااتوو  نصيا -6
التماااا   ببيئتاااه الشصةاااي  واتجتماعيااا ، وة   ااا  وتل ااا  املعلومااااة ألااااآاض النهاااوض "    ة

__________ 

(5) World Bank, 2019, Data, World Bank country and lending groups, :متااا  علااا هاا ا الااآابط ،
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-

lending-groups  ( 2019 يسان/ بآي   8)مت اتيا  عليه ة 
  عا   املآج   فس (6)
 20، 49بشاأن محايا  املساتهلك، املااثي  1999 لعااذ 8 ، ال اا ون وقا 1999، ا آيدي الآمسي   مهوويا  إ دو يسايا (7)

   يسان/ بآي 
متااا   ال ااوا ني ومشاااوي  ال ااوا ني، جملااس  ااوا  الشااعش،، 2016، األما اا  العاماا  نلااس  ااوا  الشااعش ة إ دو يساايا (8)

  (2019 يسان/ بآي   8)مت اتيا  عليه ة  www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-listعلا ه ا الآابط: 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
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و يماا عادا   وتل   وحيازي وخت ين وجتهي  و    املعلوماة واتصداذ مجي    وا  ال ناواة املتاحا "
 محايته   يتةمن الداتوو    إشاوي مباشآي إىل ح وي املستهل ني  و ه ا اا  ، ت

واااااع  مااان التشاااآيعاة الآ ااااي  ومحايااا  املساااتهلك هااا  ايااااا  مشاااةك  تشااام  ياافااا   -7
 8 )ال طاعي ( واأل  ي  )املتداللا (  و ها   اص تشاآيع  وتاوو تآكيا  ها ا الت آياآ هاو ال اا ون وقا 

بشااااأن محاياااا  املسااااتهلك، الاااا   شاااا   حاااام ا ن ا ياااااو ال ااااا و  العاااااذ اماياااا   1999 لعاااااذ
 املستهلك ة إ دو يسيا 

حاة اتقتةااثي  جاآأل تنفيا ها ة  ع اا  وندو ال ا ون ة إياو جمموع  مان ا ناا -8
األزمااا  املاليااا  ا اااايوي ، اااامن  اااابا   لاااآأل، متاشاااياح مااا  اتلت امااااة الاااز قطعتهاااا إ دو يسااايا 

مااثي، املواااي   65ووجش اتفاي م  نندوي الن د الدو   وي ط  ال ا ون، ال   اتاو  علاا 
 ااهم وتعآيااف املسااتهل ني ووواث األعمااالم التالياا : للفياا  اعتماااث ال ااا ونم ومباااثو ال ااا ون و هدا

و  وا  ااظآ املفآوا  علا وواث األعماالم واألح ااذ املتعل ا  ولشاآوق ال ياااي م وهي ا  الوكالا  
الويني  اماي  املستهلك ووظاافهام وثوو وابطاة املساتهل نيم وتآكيبا  هيئااة تساوي  املنازعااة 

 املنطب   ة حاتة ا تهاك ال ا ون املتعل   وملستهل ني ووظاافهام والع ووة 
وتشم  ال وا ني األلآأل املتةل  وملستهلك، ال ا ون املد    دو يسيا، وخبان  الفة   -9

، و اااا   إىل قااوا ني  لااآأل تتعلااخل وساااا  الت  ياا ، والةااح ، واءاادماة 1365ال،الاث، املاااثي 
تااادل  ة  طااااي التةاااا  قطاعااااة  املالياا ، وت نولوجياااا املعلومااااة واتتةااااتة، والن ااا  الاااز

بشاأن محايا  املساتهلك إىل إ شااال هيئااة  8 ووزاواة ووكاتة متنوع   وبينما يدعو ال ا ون وقا 
لتساااااوي  املنازعااااااة املتعل ااااا  وملساااااتهل ني ثعمااااااح للّهاااااوث الآاميااااا  إىل محايااااا  املساااااتهلك، تااااانص 

فعلا   يااو محايا  املساتهلك  ( علا  ن اا وما  ها  ا ها  املساؤول  عان التنفيا  ال1)29 املاثي
املتعلااخل ولتّاااوي  ح اماااح تاانظ  الوكالاا  املعنياا  بتنفياا   7 وماان هاا ا املنطلااخل، يتةاامن ال ااا ون وقاا 

ة حااااني تاااانص  ح اااااذ تاااادثي علااااا  ن األ شااااط   -وزاوي التّاااااوي  -قااااوا ني محاياااا  املسااااتهلك 
) ((، و ن ا اادو ماان 3ثي التّاوياا  ينب اا   ن هتاادو إىل محاياا  املسااتهلك )الفةاا  ال،ااا ، املااا

  (9)(5اياااة التّاوي انلي  هو حتسني مناخ األعمال وتع ي  محاي  املستهلك )املاثي 
بشااأن محاياا   8 ويتناااول ااااتعآاض النظااآاال هاا ا ولاادو  العنانااآ التالياا  ماان ال ااا ون وقاا  -10

 املستهلك:
ملساااتهلك ياااو آ ا ااادو الآايسااا  لل اااا ون هاااو إ شاااال  ظااااذ امايااا  ا  األهااداو ) ( 

األمااان ال اااا و  والشااافا ي  ويتااايح إم ا يااا  النفااااذ إىل املعلومااااة  ميااا  املاااواينني ة إ دو يسااايا  
ويهاادو ال ااا ون  يةاااح إىل إذكاااال وعاا  التّاااو وم اادم  اءاادماة واادأل   ياا  محاياا  املسااتهلك 

 وبةآووي اعتماث الوك جتاو  قوامه الن اه  والعدل واملسؤولي م
من ال ا ون اا وي  4الز يةمنها ال ا ون للمستهل ني  ت ف  املاثي اا وي  ) ( 

اااتهاك الساال  و/ و اءادماةم وإم ا ياا   التاليا  للمساتهل ني: السااام  ة ااياي ااااتصداذ  و
اتلتيااااااو باااااني السااااال  و/ و اءااااادماةم وتل ااااا  املعلومااااااة عااااان حالااااا  السااااال  و/ و اءااااادماة 

الاتظل  بشاأن  هلك ة  ن ُيساتممم  إلياه مام قاآو إباداال و ياه  ووالةماوة املتةال  ااام وحاخل املسات
__________ 

 11نليا ، بشاأن التّااوي، الفةا  الآابا ، التّااوي ا 7 ، ال اا ون وقا 2014، ا آيدي الآمسي   مهوويا  إ دو يسايا (9)
  ذاو/ماو  
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يساااتهل هام واتااااتفاثي مااان ااااب  الاااد ا  واامايااا   السااال  و/ و اءااادماة الاااز يساااتصدمها  و
والتسوي  املنااب  ة إياو تسوي  املنازعاة املتعل ا  وملساتهل نيم واتااتفاثي مان باآامآل التادويش 

م وااةاااول علاااا معامل /لااادماة ااااا متيي يااا م وااةاااول علاااا والت، ياااف اءانااا  وملساااتهل ني
التعااااويض و/ و ا اااال و/ و إم ا ياااا  اتاااااتبدال إذا كا اااات الساااال  و/ و اءاااادماة الااااز يتل اهااااا 

حاااال تل ااا  السااال  و/ و اءااادماة علاااا لااااو الةاااي   املتفاااخل  املساااتهلك فالفااا  لاتفااااي وة
جمموع  هام  من اا وي األاااي  للمستهل ني عليها  وه ا يدل علا  ن ال ا ون يشتم  علا 

 بةي تها املن ح م مباثو األم  املتحدي التوجيهي  اماي  املستهلكعلا حنو يتفخل م  
الت اماااااة قطااااا  األعمااااال ة جمااااال الاااادعوي   ظااااآاح ألن وعاااا  قطااااا  األعمااااال  )ج( 

ح اوي املساتهلك ومتهياد  اا  عناه  عماال ب ةا  محاي  املستهلك واااتّابته مل تةاياهتا  ماٌآ ت
الطآيااخل لتنفياا  اياااا   عالاا  ة جمااال محاياا  املسااتهلك، ُااامضتن الت آيااآ ال اماا  حتليااٌ  تلت اماااة 
قطااا  األعمااال ة جمااال محاياا  املسااتهلك  لاا ا، ت شااف امل او اا  بااني ح ااوي املسااتهل ني الااواوث 

ماان ال ااا ون،   ااه يوجااد  ااا   19إىل  7ذكآهااا   فاااح والت اماااة قطااا  األعمااال الااواوثي ة املااواث 
ت ون مآتبط  اوتباياح مباشآاح ولت اماة مؤاسا   جمموعاة من اا وي اءان  وملستهل ني قد ت

)ث((م 4يتعلاخل بتساّي  الشا اوأل )املااثي    وا  ااظآ املفآوا  عليها، وخبان   يما جتاوي  ما  و
 إياااااو تسااااوي  املنازعاااااة املتعل اااا  واتاااااتفاثي ماااان اااااب  الااااد ا  وااماياااا  والتسااااوي  املنااااااب  ة

 )و((م4)ه((م وااةول علا التدويش والت، يف )املاثي 4وملستهل ني )املاثي 
ح وي املؤاس  التّاوي  ة ااتعاثي مسعتها ا يدي  تبانيض امل او ا  باني الت امااة  )ث( 

ي ا   املساتهلك ت مان ال اا ون  ن 6و 5املستهلك وح وي املؤاس  التّاوي  ااتناثاح إىل املاثتني 
يتعلااخل  اااخل املؤاسااا  التّاويااا  ة "اااااتعاثي مسعتهاااا  )ث(  يماااا6عليااه    التااا اذ وشاااد عااان املااااثي 

يتساابش  يااه اقتناااال الساال   ا ياادي إذا  باات ولطااآي ال ا و ياا   ن الةااآو الاا   ت بااد  املسااتهلك ن
اافاااع علااا مناااخ  عمااال و/ و اءاادماة"  ومتشااياح ماا  وو  ال ااا ون وامل انااد العاماا  املتم،لاا  ة 

جيد، ينب    ن تتمت  مؤاساة األعمال  خل ااتعاثي مسعتها ا يادي ة حاال ا ااآاو ااا علاا 
 محنو اا مشآو 

واجااش املساااتهلك باا ل العنايااا  الواجبااا   يتةاامن ال اااا ون عاادثاح مااان األح ااااذ  )ه( 
يمااة واملعلومااة ذاة الةال  املتعل ا  ببا ل العنايا  الواجبا  والاز ت ةا  أن ي اآ  املساتهلك التعل

) ((  وهاا ا يةاا  مسااؤولي  كاالأل علااا عاااتخل 5اءاادماة الااز اةاا  عليهااا )املاااثي  وملنتّااة  و
املستهل ني، ويُتوقَّ  مان التّااو  ن يسال وا جتااهه  االوكاح مساؤوتح  وبينماا تلماح ها   املااثي إىل 

ةااآو الاا   قااد يت بااد  املسااتهلك مسااأل  ااماياا  اءاوجياا  ووجااش ال ااا ون،  اانن التعااويض عاان ال
مسااألٌ  تااآث ا شاااوي إليهااا   ااط ة األح اااذ التالياا  ماان ال ااا ون وثون تناااول هاا ا الةااآو وعتباااو  

اياي املنازعاة، ط ن  ن يطآ  مباد  با ل العنايا  الواجبا  ناعووة ة  مسأل  ذاة  ولوي   وة
ت،  سااتهلك قااد باا ل العناياا  ال ا ياا   ذإذا كااان امل وجااه املسااتهلك، ألن اناااك  اااتتوىل ت يااي  مااا

ة  ياااآث ذكاااآ مساااأل  عاااشال ا  بااااة إت اقتنااااال مناااتآل مااان املنتّااااة  وت مااا،اح قبااا  إباااآاذ ع اااد  و
ماان ال ااا ون، الااز تاانص علااا  ن التاااجآ  22إىل  19اااياي اااام  املنتّاااة الااز تتناو ااا املااواث 

تح ة اااتة الز يبلغ  يهاا املساتهلك إ ا يآت ش لطأ  و هو من ي   عليه عشال إ باة   ه ن
 م اآاو عن لسااآ  و
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يتعلااااخل وألح اااااذ  التصةااااص واتاااااتتبا   يااااآتبط  طاااااي تطبيااااخل ال ااااا ون  يمااااا )و( 
ال طاعياا  و قااآاو وبااد   التصةااص واتاااتتبا ، و ااا مبااد ن يفياادان  م ا ياا  وجااوث تاااي بااني 

يااداح  وط اان  ن تسااتفيد الااوت ة ال ةااااي  واااا  النطاااي و ح اااذ قطاعياا   ك،ااآ حتد قااا ون عاااذ
وووااااا  -ال اااالأل بوجااااه اءةااااو  ماااان هاااا ا النظاااااذ الاااا   يااااو آ للمسااااتهل ني لياااااواة  وااااا  

اتحتياليا   وها ا يعا   يةااح  ن السالطاة  للحماي  من املماوااة التّاوي  الةااوي  و -  حسن
ملتصةةاا ، عنااد اتقتةاااال  اااا  ن إجآاالاهتااا ا واااتطاعتها  ن تتةااآو وتاااتناث إىل للاهتااا  و

مااان التحاااد ة   تنفيااا  األح ااااذ املتعل ااا   مايااا  املساااتهلك علاااا  ااااا  الامآك يااا  يطاااآ  عااادثاح 
وط اان  ن يشاا    هاا  ال واعااد ال ااماا  املتعل اا   ماياا  املسااتهلك  هماااح كاااماح وتطبي هااا تطبي اااح 

اة األعمااال وال ياااوة اا ومياا  علااا عاااتخل املسااتهل ني ومؤاساا متساا اح ة هاياا  املطاااو عبئاااح 
مآكا   امايا  املساتهلك جهاوثاح منسا   ة مجيا  املآاحا ،  علا حد اواال  ويتطلش     ظااذ ت

ا طاقااااااح مااااان مآحلااااا  ناااااياا  ال واعاااااد الفنيااااا  وا جآاايااااا  ووناااااوتح إىل تنفيااااا ها،   ااتعآاااااااها 
ة املعنيا  عنةاآاح ااآوو ح للت ادذ وتن يحها، ة هاي  املطاو  ويش   التباثل املناتظ  باني السالطا

وو  مشاااةك  لتفساااا ال اااوا ني واللاااوااح ذاة الةااال   ولاااوتاي ذاهتاااا والتونااا  إىل  هااا  مشاااةك  و
وتنفياا ها  وخبةااو  التسااوي  ال ةااااي  للمنازعاااة املتعل اا  وملسااتهل ني، تبااني  ح اااذ ال ااا ون 

 مبد  اتاتتبا  ، و يد من التفةي  مدأل  عالي  1365املد ، م،  املاثي 

 اإلطار املؤسسي -رابعاا  
يعتمااد تنفياا  إياااو محاياا  املسااتهلك ة إ دو يساايا علااا  ظاااذ مع ااد للساالطاة يشاام   -11

عااادثاح مااان الاااوزاواة ال طاعيااا  والوكااااتة املتصةةااا  وا يئااااة التنظيميااا  ال طاعيااا ، إىل جا اااش  
العاما  الاز با لتها اا وما  علاا  كياوة ختةا  للح وما  انليا   ويعا أل ها ا ج ايااح إىل ا هاوث

 مدأل الع دين املاايني من  ج  حت يخل الامآك ي  
هااا  اااالط  مسااات ل  وا يئااا  الآايساااي  املساااؤول  عااان  امايااا  املساااتهلك والوكالااا  الوينيااا  -12

ايااا  مح بشاااأن 8 مااان ال اااا ون وقااا  34و 33ناااياا  السيااااااة وإااااداال املشاااووي و  ااااح للمااااثتني 
املديآياااا  العاماااا  اماياااا  املسااااتهلك وامت،ااااال ال واعااااد التّاوياااا ، التابعاااا  لااااوزاوي   وتُعاااا  املسااااتهلك

التّاوي، بتنفي  السياااة العام  املتعل   وملستهل ني ة إ دو يسايا ولتنسايخل ما  ااااآ الاوزاواة 
وتشااام    (10)الت نياا  املعنيااا  و/ و الوكااااتة املعنيااا  ول ةاااا  ال طاعياا  املتعل ااا   مايااا  املساااتهلك

، وهيئا  اءادماة (12)، ووكالا  األا يا  واألثويا (11)الفئ  األلاي من ا هاة املعنيا  وزاويم الةاح 
  ، واملةآو املآك  ، ووزاوي املالي (13)املالي 

__________ 

وتاااتناث إىل م ابلاا  ُ جآياات ماا  مااديآ توحيااد امل اااييس ومآاقباا  ا ااوثي، واملااديآ العاااذ اماياا  املسااتهلك وامت،ااال  (10)
ال واعاااد التّاويااا م ومم،ااا  عااان املديآيااا  العامااا  لتم اااني املساااتهل ني، واملديآيااا  العامااا  امايااا  املساااتهلك وامت،اااال 

  2018ت ة  اا ااخل التابع  لألو  تاث، تشآين ال،ا / و مل  ال واعد التّاوي ، بع، 
  تشآين األول/ كتوبآ 13(، 2009بشأن الةح  ) 36 ، ال ا ون وق 2009، ا آيدي الآمسي   مهووي  إ دو يسيا (11)
 9(، 2017يا  )بشاأن وكالا  األا يا  واألثو  80 ، املآااوذ الآياا  وقا 2017، ا آيدي الآمسي   مهووي  إ دو يسيا (12)

    / اسطس
 22(، 2011بشاااأن هيئااا  اءااادماة املاليااا  ) 21 ، ال اااا ون وقااا 2011، ا آيااادي الآمسيااا   مهوويااا  إ دو يسااايا (13)

 تشآين ال،ا / و مل 
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ووزاوي التّاااوي واااااآ الااوزاواة الت نياا  و/ و الوكاااتة ، وتُعاا  وزاوي التصطاايط ا مناااا  الااوي  -13
، 2019-2018تنفيااا  ا جاااآاالاة الوينيااا  امايااا  املساااتهلك للفاااةي املعنيااا  بتنسااايخل ووناااد عمليااا  

هاا  تاادثي ة  ووتاااتناث إىل اتاااةاتيّي  الوينياا  اماياا  املسااتهلك كمااا (14)وذلااك كاا  ااات   شااهآ
  (15)(  وتُ دَّذ  تااآل الت يي  إىل الوزاوي وحُتال إىل الآايس مآيح ك  ان 2017)50 املآاوذ الآيا  وق 

يد امل ايعااااة، تُعااا  هيئااااة تساااوي  املنازعااااة املتعل ااا  وملساااتهل ني بتيساااا وعلاااا ناااع -14
  (16)تسوي  املنازعاة املتعل   وملستهل ني لاوج  ظاذ ال ةاال

وا هااااة الفاعلااا  املؤاساااي  ومساااتو ة التااادل  املهيمنااا  ة  ظااااذ محايااا  املساااتهلك ة  -15
بعااض اااااتة( جتعاا  املنظوماا  بآمتهااا علااا  إ دو يساايا )ا ثاوياا ، وشاابه ال ةااااي ، وال ةااااي  ة

ثوج  كباي من التع يد  ومن ه ا املنطلخل، ُتستصدذ الباوامةاة التالي  لت يي  مدأل  عاليا  ا يااو 
 ال ا و  واملؤاس :

األ يااا  ولنسااااب  للصطااا  ا منااياااا  الوينيااا  املتواااااط  األماااد  متتااااد اءطااا ، الااااز  ) ( 
  العآية  لإلثاوي املعني  و ولو هتا املتعل   ولسياا  العام ، علاا تستعآض التوجهاة اتاةاتيّي

إشاااويح وجياا يح إىل محاياا   2019إىل  2015مخااس ااانواة  وتتةاامن اءطاا  الااز ُواااعت للفااةي 
ااااياي واااا  لطااا  املتابعااا  لاااإلثاوي    وة(17)املساااتهلك ة الفةااا  اءاااا  ولتنميااا  اتقتةااااثي 

ا حتاات إشااآاو وزاوي التصطاايط ا مناااا  الااوي ، يفااآ  النظااآ ة امل بلاا ، وهاا  عملياا  ُيةااطل  ااا
إثواج إشاوي إىل محاي  املستهلك امن املوااي  العام ، من قبيا  املسااواي باني ا نساني وااوكما  

ة ا  ال األلا من اءط ،  نن الت يا يدلض  يآث ذكآها إت   ووا   ن ه   املوااي  ت(18)الآشيدي
 املت ايد أن تدابا محاي  املستهلك تشم  قطاعاة فتلف  عديديم  يةاح علا الوع 

اتات ال ال اا للمؤاساة املعني   ماي  املستهلك  لت يي  مادأل ااات الي   ) ( 
باد مان  اث املهااذ املصتلفا  الاز تةاطل  ااا ها    فتلف ال ياوة املعني   مايا  املساتهلك، ت

ندة إليهاا ووجاش ال اا ون  ومت،ا  املاواوث الازما  للتنفيا  مساأل  ال ياوة حسش الوتي  الاز ُ اا
ذاة  ولوي    الوكال  الويني  اماي  املستهلك، بونفها ال يان املع  بةياا  التوناياة، تتمتا  

ااايما بعااد ناادوو  لااآ تاحاا  تنظيمياا  تاانص   يمااا يباادو ب اادو كاااو ماان اتااات ال الاا اا، وت
خبةااو  املديآياا   وياا  ماان مي ا ياا  الدولاا  باادتح ماان وزاوي التّاااوي   ماااعلااا  ن تتل ااا الوكالاا  التم

العاماا  اماياا  املسااتهلك وامت،ااال ال واعااد التّاوياا  وماادأل اااات اليتها ة تناااول ال ةااا  املتةاال  
 ماياا  املسااتهلك،   ااد متياا  هاا   املؤاساا ،   اا   هااا تعماا  حتاات إشااآاو وزاوي التّاااوي وُعهااد 

 لاااآأل ذاة  ولويااا ، إىل لدمااا   هاااداو  لاااآأل مااان قبيااا  محايااا  األعماااال  إليهاااا وّااااتة عااادي
(  ويةادي هاا ا  يةااح علااا 2014بشااأن التّااوي ) 7 التّاويا  ووواث األعماال و  اااح لل اا ون وقا 

 ا يئاة التنظيمي م
__________ 

بشاأن ا جاآاالاة الوينيا  امايا  املساتهلك  2 ، األماآ الآياا  وقا 2019، ا آيدي الآمسيا   مهوويا  إ دو يسايا (14)
(Aksi Nasional-PK)  كا ون ال،ا /ينايآ   25م 2019-2018للفةي 

   فس املآج   عا  (15)
  1999، ا آيدي الآمسي   مهووي  إ دو يسيا (16)
وتاااااتناث إىل م ابلاااا  ُ جآياااات ماااا  مم،اااا  عاااان وزاوي التصطاااايط ا مناااااا  الااااوي ، بع،اااا  ت ةاااا  اا ااااااخل التابعاااا   (17)

  2018لألو  تاث، تشآين ال،ا / و مل 
  فس املآج   عا   (18)
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مساااتوأل التنسااايخل باااني الوكااااتة  ةااا  جهاااوث جاويااا  لتع يااا  التنسااايخل األ  ااا  باااني  )ج( 
والتنساايخل  -وخباناا  الوكالاا  الوينياا  اماياا  املسااتهلك  -لااا الةااعيد املآكاا   ال ياااوة املسااؤول  ع

الآ ا  بني ال ياوة الاز تنشاط علاا ناعيد امل ايعااة  وتشام  ها   ا هاوث تبسايط ا جاآاالاة 
يتايح تساّي  اعةااااة علاا ال اآاواة الاز  ، واا(19) ماذ اناك  املصتةا  بنظاآ املطالبااة البسايط 

، وإحاادا  بواباا  جامعاا   ياادا  الشاا اوأل ماان قباا  املديآياا  (20)تسااوي  املنازعاااةتةاادوها هيئاااة 
باد  العام  اماي  املستهلك وامت،ال ال واعد التّاوي  ولتعاون م  الوزاواة ال طاعيا   وما  ذلاك، ت

مااان ز ثي تواااايح األثواو، مااا،اح لتحدياااد املهااااذ املنويااا  ولوكالااا  ووزاوي التصطااايط ا منااااا  الاااوي  
 ووزاوي التّاوي والوت ة املسندي إليها ة تعمي  منظوو محاي  املستهلك حتديداح   ة م

مت ااااني املسااااتهل ني   ظااااآاح لتااااد  مسااااتوأل مت ااااني املسااااتهل ني ة إ دو يساااايا،  )ث( 
تسااعا اتاااةاتيّي  الوينياا  اماياا  املسااتهلك للنهااوض بت، يااف املسااتهل ني ومشاااوكته  النشااط  

قةااااا  محاياااا  املسااااتهلك ة املناااااهآل الدوااااااي  وإ شاااااال  ظاااااذ مت اماااا    حاااا  عاااان يآيااااخل إثواج 
بااد ماان ت ،يااف ا هااوث ماان  جاا  إشااآاك انتماا     وت(21)املعلوماااة للمسااتهل ني علااا ا  ة اات

املد ، وخبان  وابطاة املستهل ني، ة نن  السياااة العام ، واتعتماث علا م ووته  مسا  
 لبني ولتعويضمنوة املستهل ني املطا

إم ا ي  الت اا   هيئاة تسوي  املنازعاة املتعل   وملستهل ني ه  ال يااوة  )ه( 
ياااا ال  اااااا ال ةااااااي  الوحياااادي املصوَّلاااا  حالياااااح ت اااادم التعويةاااااة للمسااااتهل نيم وماااا  ذلااااك ت
وجتادو  املستهل ون مل مني وللّوال إىل ت م  تلي    فاذ ال آاواة الاز تةادوها تلاك ا يئااة 

ا شاااااوي إىل  ن املنازعاااااة املتعل اااا  وملسااااتهل ني وثوي جااااداح   املنازعاااا  ال ةااااااي  تنطااااو  علااااا 
وةااا  قلااا  قليلااا  مااان اناااامني الااا ين  -إجاااآاالاة تسااات آي وقتااااح ياااوياح وت لاااف مةااااويف وهظااا  

قااد  يت فلااون ولااد ا  عاان هاا   ال ةااا ، عاااثيح ثون م اباا   زث علااا ذلااك  ن املنازعاا  ال ةااااي 
انااك  األعلاا ثوجا ، با  حام إىل إبطاال ال اآاواة الاز  تفة  إىل يعاون  مااذ انااك  انليا   و

تةدو عن هيئاة تسوي  املنازعاة املتعل   وملستهل ني  وه   التحد ة ال اام  تؤ آ ة مادأل 
  عالي  ه   ا يئاة  ماذ اناك  وحتتاج إىل م يد من الدو م

املتعلاااخل  8 فااااذ التشااآي  املتعلاااخل وملسااتهل ني  يااانص ال ااا ون وقااا الةااآام  ة إ  )و( 
 ماي  املستهلك علا جمموع  من ال واعد الاز هتادو إىل محايا  املساتهلك  ااا  ن العااملني ة 

يفةلون ااتصداذ األاا  ال ا و  األك،آ شيوعاح ة الدعاوأل ال ةااي  املتعل    (22)جمال ال ا ون
ماااااان ال ااااااا ون املااااااد   1365سااااااؤولي  الت ةاااااااي  الااااااز حت مهااااااا املاااااااثي وملسااااااتهل ني، وهااااااو امل

__________ 

بشاأن ا جاآاالاة ال ةاااي  املتعل ا   2 ، تاح  ان م  العلياا وقا 2015الت اويآ اا ومي   مهووي  إ دو يسيا،  (19)
   / اسطس  7وملطالباة البسيط ، 

ااي  املتعل اا  بشااأن ا جااآاالاة ال ةاا 1 ، تاحاا  ان ماا  العليااا وقاا 2006ان ماا  العليااا  مهووياا  إ دو يساايا،  (20)
وتعاااةاض علاااا ال اااآاواة الاااز تةااادوها هيئااا  تساااوي  املنازعااااة املتعل ااا  وملساااتهل ني )الوكالااا  الوينيااا  امايااا  

  ذاو/ماو   13املستهلك(، 
بشااااأن اتاااااةاتيّي  الوينياااا  اماياااا   50 ، املآاااااوذ الآيااااا  وقاااا 2017، ا آيااادي الآمسياااا   مهووياااا  إ دو يساااايا (21)

   و/مايو  3(، 2017املستهلك )
وابطا  ااا ح وميا   ،Lembaga Perlindungan Konsumen Swadayaوتااتناث إىل م ابلا  ُ جآيات ما  واايس  (22)

  2018بع،  ت ة  اا ااخل التابع  لألو  تاث، تشآين ال،ا / و مل  للد ا  عن املستهلك،
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املماوااا ، تآجاا  الااوزاواة و/ و الوكاااتة إىل ال ااوا ني الآايسااي  الااز تاانظ     وة(23)1847 لعاااذ
ال طا  اءاا  لسلطتها تختاذ تدابا هتدو إىل محاي  املستهلك علا  اا  مبد   التصةاص 

ي تنسايخل األح ااذ العاما  واءانا  املتعل ا   مايا  املساتهلك و شاآها واتاتتبا   وة  حاج  ل  ث
  وااال قاعدي متين  ينطلخل منها    عم  ة ه ا املةماوم

بااثو التنظي  الا اا واملماواااة التّاويا  الساليم   و  ااح للفةا  السااب  مان م )ز( 
تع ياا  املماوااااة التّاوياا   ، اتاااج ال طااا  اءااا  إىلاألماا  املتحاادي التوجيهياا  اماياا  املسااتهلك

املتعلااخل  ماياا   8 السااليم  لتهيئاا  بيئاا  جتاوياا  نااحي  علااا النحااو املنةااو  عليااه ة ال ااا ون وقاا 
(، ماا  الةكياا  تآكياا اح لاناااح علااا التّاااوي ا ل ةو ياا  الااز تُعااآضتض املسااتهلك 1999املسااتهلك )

ج ا  ة اات  ويسااتل ذ هاا ا امل يااد ملصااايآ  كاال ماان تلااك الااز تنطااو  عليهااا السااوي الت ليدياا  لاااو 
، واالبااااح (24)قلاااياح بشاااآوق ااااام  املنتّااااة تلتااا ذ إت مااان ات تباااا  ألن املؤاسااااة التّاويااا  ت

ألن  (25)تتّاهاا   وامااآ امل،ااول الااز تةاادو عاان هيئاااة تسااوي  املنازعاااة املتعل اا  وملسااتهل ني مااا
  (26)قآاواهتا اا هااي 

 ُيل اات ة الفااةي األلاااي لتنفياا  ا ناااحاة املؤاسااي  تن اايحم وتشاام  املباااثواة الااز  -16
املتعلااخل  ماياا  املسااتهلك واملةاااثق  علااا اتاااةاتيّي  الوينياا  اماياا  املسااتهلك  8 ال ااا ون وقاا 

الااز تشااا إىل  ن ح وماا  إ دو يساايا  قااآة أ ياا  محاياا  املسااتهلك، حيااث جعلاات منهااا قةااي  
وتساااه  اللااوااح التنظيمياا  ا دياادي   ة ا ياااو التنظيماا  الااوي  لااااع  للآقاباا  العاماا  و ثجمتهااا

، وكا لك لطا  العما  الوينيا  امايا  (27)املتعل   بدوو الوكالا  الوينيا  امايا  املساتهلك ومتويلهاا
جباااااادول  عماااااااال محايااااااا  املساااااااتهلك   ة املةااااااا  قااااااادماح  (28)2019-2018املسااااااتهلك للفاااااااةي 

 ن األوان لتو ا مظل  قا و ي  وااع  النطاي، ُتةاو إىل لوااح  يتعلخل ولتّاوي ا ل ةو ي ، و يما
  (29)املةآو املآك  ، اماي  ح وي ك  من املستهل ني واملؤاساة التّاوي 

م ،فا  بوجاه لاا  مان جا اش جمتما  األعماال   ويشهد قطا  اءادماة املاليا  جهاوثاح  -17
ا  دو يسااي  للت نولوجيااا املالياا  مؤاساا  ماان املؤاساااة األعةاااال ة الآابطاا   43  ااد اعتماادة 

__________ 

 30، [Burgerlijk Wetboek]، ال ااااا ون املااااد  ا  دو يساااا  1847الت اااااويآ اا ومياااا   مهووياااا  إ دو يساااايا،  (23)
  يسان/ بآي  

وابطا  ااا ح وميا   ،Lembaga Perlindungan Konsumen Swadayaوتااتناث إىل م ابلا  ُ جآيات ما  واايس  (24)
  2018تاث، تشآين ال،ا / و مل بع،  ت ة  اا ااخل التابع  لألو   للد ا  عن املستهلك،

 ،Daerah Khusus Ibukotaوتاتناث إىل م ابل  ُ جآيت م  مم،  عن وكال  تساوي  املنازعااة املتعل ا  وملساتهل ني،  (25)
  2018بع،  ت ة  اا ااخل التابع  لألو  تاث، تشآين ال،ا / و مل  م ايع  جاكآ ،

منظما  ااا ح وميا   ،Lembaga Perlindungan Konsumen Swadayaوتاتناث إىل م ابل  ُ جآيت م  واايس  (26)
  2018، بع،  ت ة  اا ااخل التابع  لألو  تاث، تشآين ال،ا / و مل Masyarakatللد ا  عن املستهلك، 

بشااااااأن الوكالاااااا  الوينياااااا  اماياااااا   4 ، الااحاااااا  اا ومياااااا  وقاااااا 2019، ا آياااااادي الآمسياااااا   مهووياااااا  إ دو يساااااايا (27)
 كا ون ال،ا /ينايآ   28 املستهلك،

بشااااأن اتاااااةاتيّي  الوينياااا  اماياااا   50 ، املآاااااوذ الآيااااا  وقاااا 2017، ا آيااادي الآمسياااا   مهووياااا  إ دو يساااايا (28)
   و/مايو  3(، 2017املستهلك )

(29) Bisnis.com, 2019 ، ،جملاس  اوا  الشاعشDPR: Regulasi e-money perlu undang-undang agar masyarakat tak 

dirugikan [اااجاا  إىل ااان قااا ون ياانظ  الن ااوث ا ل ةو ياا  ملناا  اءسااااآ ة ناافوو املسااتهل ني] ،كااا ون ال،ا /ينااايآ،   8
-https://finansial.bisnis.com/read/20190108/90/876421/dpr-regulasi-e-money-perluمتاااااااا  علاااااااا هااااااا ا الاااااااآابط: 

undang-undang-agar-masyarakat-tak-dirugikan-  (2019كا ون ال،ا /ينايآ   11)مت اتيا  عليه ة  
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  وتماااوىلَّ الفآياااخل العامااا  التااااب  (30)2018قاااا ون مماواااااة ا قاااآاض املساااؤول  ة   / اساااطس 
للآابط  واملع  و ثماج املا  نياا  ه ا ال ا ون ال   حظ  ووا     عةاال الآابط  واملؤاساة 

  وط اان لل طاعاااة األلااآأل  ن (31)ياالااز ت اادذ قآوااااح علااا ا  ة اات للمسااتهل ني ة إ دو يساا
 تطلخل مباثواة مشاا   سّاح علا منوال قطا  اءدماة املالي  

وتُعدُّ منظماة انتم  املد ، كآابطا  املساتهل ني ة إ دو يسايا، اامن ا هااة املؤيادي  -18
 الازماا  ال وياا  ل ةااا  املسااتهل ني الااز تاادعو إىل الااد ا  عاان املسااتهلك وت، يفااه واختاااذ التاادابا

  وعلاااا اااابي  (32)لتعااويض مااان تعآاااوا مااا،اح ملماوااااة احتياليااا  ة إياااو ا عاااداث ألثاال العمااآي
امل،ااال تاادللت الآابطاا  ة إياااو قةااي  تتعلااخل بف اادان اااياوي ة مآ ااخل لوقااوو السااياواة  وو عاات 

ي ياااد علاااا عت اااد مااان ا جاااآاالاة ال ةاااااي ، ت اااآو تعااادي  اللاااوااح  ، وبعاااد ماااا(33) اااا  ثعااااوأل
بشاأن محايا  املساتهلك  ويباني ها ا  ن إ دو يسايا قاد  8 التنظيمي   علها متوا    م  ال ا ون وقا 

 و آة الشآوق الازم  لتم ني املستهلك وتعويةه بطآي   منهّي  

 الدويلو  اإلقليمي التعاون -خامساا  
، املنشاأي آابطا   ما  جناو  شاآي  ااياإ دو يسيا عةٌو ة  ن  محاي  املستهلك التابعا  ل -19
، بةفتها "جه  التنسيخل املعني  بتنفي  ووند الةتيباة وا لياة ا قليمي  ألج  محاي  2007ة 

  ومت،ااا  إ دو يسااايا ة (34)آابطااا   مااا  جناااو  شاااآي  اااايااملساااتهلك ثالااا  انموعااا  اتقتةااااثي  ل

__________ 

(30) Wartakotalive.com, 2018, Pelaku usaha wajib memastikan perlindungan konsumen dan menerapkan 

praktik bisnis bertanggung jawab، [ املستهلك وتتبا  مماواااة جتاويا   علا املؤاساة التّاوي   ن ت ف  محاي
-http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/23/pelaku متاا  علاا ها ا الاآابط:  / اسطس،  23، [مسؤول 

usaha-wajib-memastikan-perlindungan-konsumen-dan-menerapkan-praktik-bisnis-bertanggung-

jawab  (2019 كا ون ال،ا /ينايآ  11)مت اتيا  عليه ة  
  فس املآج   عا   (31)
(32) The Jakarta Post, 2018, ماان امل ااآو بياا   نااول وكالاا  األااافاو  First travel  لتعااويض املعتمااآين املتةااآوين ماان

-www.thejakartapost.com/news/2018/02/26/first متااا  علااا هاا ا الااآابط: ،شااباق/ لايآ 26عملياااة اتحتيااال، 

travel-assets-to-be-sold-to-compensate-victims-of-umrah-scam.html  كااااااااااااااا ون   11)مت اتيااااااااااااااا  عليااااااااااااااه ة
  (2019 ال،ا /ينايآ

(33) Hukumonline.com, 2007،الوقوو ا من للسياواة ، kembali digugat pemilik kendaraan، [ ثعوأل جديدي
متا  علا ه ا تشآين ال،ا / و مل،  12 ،[للسياواةاياوي ث اعاح عن ااخل ة الوقوو ا من  يآ عها ناحش

-www.hukumonline.com/berita/baca/hol17968/secure-parking-kembali-digugat-pemilik الآابط:

kendaraanم Hukumonline.com, 2009, Mobil hilang ،الوقوو ا من للسياواة ،kembali digugat ،[ ثعوأل
متوز/يوليه، متا  علا ه ا الآابط:  13 ،[جديدي تُآ   ث اعاح عن ااخل ة الوقوو ا من للسياواة

www.hukumonline.com/berita/baca/hol22563/mobil-hilang-secure-parking-kembali-digugatم 
KOMPAS.com, 2010, Belajar dari mobil hilang di parkiran ،[ ااتصا  العلي من   دان اياوي ة مآ خل

 /https://nasional.kompas.com/read/2010/07/29 متوز/يوليه، متا  علا ه ا الآابط: 29، [لوقوو السياواة

09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran(2019  ذاو/ماو  11اتيا  عليه ة  )مت م  
آابطا   ما  جنااو   ،  ناا  محايا  املساتهلك التابعاا  ل2019، آابطا   ما  جنااو  شاآي  اايا نا  محايا  املساتهلك التابعاا  ل (34)

-https://aseanconsumer.org/cterms-regional-cooperation-in-asean/the ، متاااااا  علاااااا هااااا ا الاااااآابط:شاااااآي  اااااايا

asean-committee-on-consumer-protection-accp  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  

http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/23/pelaku-usaha-wajib-memastikan-perlindungan-konsumen-dan-menerapkan-praktik-bisnis-bertanggung-jawab
http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/23/pelaku-usaha-wajib-memastikan-perlindungan-konsumen-dan-menerapkan-praktik-bisnis-bertanggung-jawab
http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/23/pelaku-usaha-wajib-memastikan-perlindungan-konsumen-dan-menerapkan-praktik-bisnis-bertanggung-jawab
http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/26/first-travel-assets-to-be-sold-to-compensate-
http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/26/first-travel-assets-to-be-sold-to-compensate-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17968/secure-parking-kembali-digugat-pemilik-kendaraan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17968/secure-parking-kembali-digugat-pemilik-kendaraan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22563/mobil-hilang-secure-parking-kembali-digugat
https://nasional.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran
https://nasional.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran
https://nasional.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran
https://nasional.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran
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تةااطل  باااه    ويهااادو العماا  الااا  (35)اللّناا  مديآيااُ  مت اااني املسااتهل ني التابعااا  لااوزاوي التّاااوي
هااااو مبااااني ة لطاااا  العماااا   اللّناااا  إىل إيفاااااث "جمتمعاااااة ثالاااا  الآابطاااا  تووهااااا ا  سااااان" كمااااا

  ويشاام  هاا ا العماا ، ة مجلاا  (36)الااز واااعتها الآابطاا  2025اتاااةاتيّي  اماياا  املسااتهلك 
، الا   وابطا   ما  جناو  شاآي  ااياثليا  قاوا ني ولاوااح محايا  املساتهلك ة بلادان  موو، وا  
والنهاوض وهااواة إثاوي املعااوو ومعا ا  الشا اوأل مان لاال  ،(37)2018متوز/يولياه  ُيلاخل ة 

م وإقااآاو مباااثو الآابطاا  الآ يعاا  (www.asean-consumer.org)موقاا  اللّناا  علااا شااب   ا  ة اات 
ة الااز تةاا  م ياااااح اماياا  املسااتهلك ة املنط اا   وااااعد (38)املسااتوأل بشااأن محاياا  املسااتهلك

، علاااا تطاااويآ املوقااا  الشاااب   للآابطااا  املصةاااص 2016إ دو يسااايا، بةااافتها وايسااا  اللّنااا  ة 
تاتعاثي املنتّاة وإثماجه ة البواب  العاملي  تاتعاثي املنتّااة التابعا  ملنظما  التعااون والتنميا  

  (39)ة امليدان اتقتةاث 
، مشمول   يةاح وتفاي آي  اياوابط   م  جنو  شبةفتها ثول ح عةواح ة ، وإ دو يسيا -20

وولشآاك  ا قليمي  الشاامل  ة  و اةاليا و يوزيلندا وابط   م  جنو  شآي  اياالتّاوي ااآي بني 
امليااادان اتقتةااااث   وو ااااا   إىل إزالااا  اااااواج  التّاويااا  وتيساااا حآكااا  السااال  واألشاااصا ، 

  واتشااااام  (40)املسااااات،مآين والااااادولتساااااوي  املنازعااااااة باااااني يساااااعا اتتفااااااي إىل إ شااااااال  ليااااا  ل
املفاواااااااااة ة إيااااااااو الشاااااااآاك  قةاااااااا  تساااااااوي  املنازعااااااااة، والتّااااااااوي ا ل ةو يااااااا ، والتّااااااااوي 

اايبحث  وجاه الاةابط  ،  ُيلاخل مشاآو  جدياد ة إيااو اتتفااي2019 عاذ   وة(41)واتات،ماو

__________ 

  ، إ دو يساايا، متااا  علااا هاا ا الاااآابط:2019، آابطاا   ماا  جناااو  شااآي  ااايا ناا  محاياا  املسااتهلك التابعاا  ل (35)
https://aseanconsumer.org/selectcountry=Indonesia  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  

وابطااا   مااا  جناااو   ج، التعاااون ا قليمااا  ة2019، آابطاا   مااا  جناااو  شاااآي  اااايا ناا  محايااا  املساااتهلك التابعااا  ل (36)
، متاا  علااا 2025-2016، وابطا   ما  جناو  شاآي  اايا ، اءطا  اتااةاتيّي  امايا  املساتهلك ةشاآي  اايا

-https://aseanconsumer.org/cterms-regional-cooperation-in-asean/the-asean-strategic هااااااااااااااااا ا الاااااااااااااااااآابط:

action-plan-on-consumer-protection-asapcp-2016-2025  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  
وابطاا   ماا  جنااو  ثلياا  ال ااوا ني واللااوااح املتعل اا   ماياا  املسااتهلك ة ، 2018، ي  اااياوابطاا   ماا  جنااو  شااآ  (37)

 %https://aseanconsumer.org/file/post_image/Handbook%20on ، متااااا  علااااا هاااا ا الااااآابط:شااااآي  ااااايا

20ASEAN%20Consumer%20Protection%20Laws%20and%20Regulations%20(1)-ilovepdf-

compressed.pdf  
(38) ASEAN, n.d., ASEAN High-level Principles on [of] Consumer Protection, ASEAN Committee on 

Consumer Protection ،[،آابطاا   مااا   ناا  محاياا  املساااتهلك التابعاا  ل املبااااثو الآ يعاا  املسااتوأل امايااا  املسااتهلك
 %https://aseanconsumer.org/file/pdf_file/ASEAN%20High متا  علاا ها ا الاآابط: ،[جنو  شآي  ايا

20Level%20Principles%20on%20Consumer%20Protection.pdf  
(39) Organization for Economic Cooperation and Development, Global portal on product recalls،   متاا

 11)مت اتياااا  علياااه ة  ،https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/about-us علاااا هااا ا الاااآابط:
  (2019  يسان/ بآي 

، اااااتعآاض عااااذ: اتفااااي 2019و ااااةاليا و يوزيلنااادا،  وابطااا   مااا  جناااو  شاااآي  اااايااتفااااي التّااااوي اااااآي باااني  (40)
  متا  علا ه ا الآابط:و اةاليا و يوزيلندا،  وابط   م  جنو  شآي  اياالتّاوي ااآي بني 

https://aanzfta.asean.org/aanzfta-overview/،  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  
متااا  علااا جمموعاا  الشااآاك  ا قليمياا  الشااامل  ة املياادان اتقتةاااث ،  ،2019وابطاا   ماا  جنااو  شااآي  ااايا،  (41)

 ،https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership هاااااااااااا ا الااااااااااااآابط:
  (2019  يسان/ بآي  11اتيا  عليه ة  )مت

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/about-us
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مايا  املساتهلك ة الفةا  بني اياااة املنا س  ومحاي  املستهلك ب ي  تع ي  األح اذ املتعل ا   
 ذ  الةل  وملنا س  

وإ دو يسيا عةٌو  يةاح من األعةاال املؤاسني ات   عشآ ملنتدأل التعااون اتقتةااث  ة  -21
ااتةاااااا ت اجتماااااا  ال ااااااثي اتقتةااااااثيني وقاااااد ، 1989 منط ااااا   اااااايا وانااااايط ا ااااااثو ة عااااااذ

إيااو اللّنا  الفآعياا  التابعا  للمنتادأل واملعنياا  وملعاايا واملطاب اا ،    وة(42)2013  ة  1994 ة
الز تعم  ة جماتة من قبي  املماوااة التنظيمي  الساليم ، وااام  املنتّااة واألا يا ، تشااوك 

اءااااا  وملعااااداة ال هآواياااا  وا ل ةو ياااا ، وعلااااا هاااا ا  تآتيااااش اتعااااةاو املتباااااثلإ دو يساااايا ة 
باثل م  البلدان األعةاال األلاآأل ة املنتادأل املعلومااة بشاأن الشاآوق ا ل اميا  املتعل ا  األاا  تت

  (43)(2014وملنتّاة ال هآواي  وا ل ةو ي  اءااع  للوااح التنظيمي  ) لآ حتديث ة 
تنة  بعد لعةوي  الشاب   الدوليا  امايا  املساتهلك وإ فااذ ال اا ون، الاز  وإ دو يسيا ن -22
  والشااااب   هاااا  منظماااا  ا ةااااااي  تت ااااون ماااان هيئاااااة إ فاااااذ قااااوا ني محاياااا  1992ئت ة  ُ شاااا

بلاداح وهتادو إىل تشاّي  التعااون ة ال ةاا  املتعل ا   مايا  املساتهلك وإ فاااذ  61املساتهلك ة 
  (44)ال ا ون
وتعما  إ دو يسايا وألاااا  ما   اااةاليا مان لااال باآومآل ااوكماا  اتقتةااثي  املشااةك  -23
 وابطاا   ماا  جنااو  شااآي  ااايا  إ دو يساايا و اااةاليا، وبااآومآل التنمياا  اتقتةاااثي  املشااةك باانيبااني

و اةاليا )املآحل  ال،ا ي (  ويساعد اللومآل األول هيئ  اءادماة املاليا  ة جماال محايا  املساتهلك 
شاوكت إ دو يسايا،  ،(46)إياو اللومآل ال،ا    وة(45)وتسوي  املنازعاة املتعل   وءدماة املالي 

، ة   شاط  ومبااثواة إقليميا  عديادي، منهاا  م  جنو  شاآي  اايابةفتها عةواح ة  ن  وابط  
نياا  ات وحداة شامل  للتدويش علا ال ةا  الآايسي  املتعل    مايا  املساتهلك، و ااا   

 و  تاث إىل إعداث ويفاخل إوشاثي  ومآجعي   لآأل  وقد  ُعدة الوحداة وساعدي من األ
 ماااا  املسااااعدي إىل اللّنااا  وبلااادان  عةااااال فتااااوي ة وابطااا   2015وت ااادذ  ملا ياااا منااا   -24

من  جا  تع يا   ظمهاا الوينيا  امايا  املساتهلك  وحام ا ن، وكا ة مشااوي   جنو  شآي  ايا

__________ 

-www.apec.org/About متاا  علاا ها ا الاآابط:  ،2019منتدأل التعاون اتقتةاث  لدول  ايا وانيط ا ااثو،  (42)

Us/About-APEC/Member-Economies،  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  
  ، اللّناا  الفآعياا  املعنياا  وملعااايا واملطاب اا ،2019منتاادأل التعاااون اتقتةاااث  لاادول  ااايا واناايط ا اااثو،  (43)

-www.apec.org/Achievements/Group/Committee-on-Trade-and-Investment متااااا  علااااا هاااا ا الااااآابط:

2/Sub-Committee-on-Standards-and-Conformance،  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  
 متااااااااا  علااااااااا هاااااااا ا الااااااااآابط: ، ماااااااان حناااااااان،2017، الشااااااااب   الدولياااااااا  اماياااااااا  املسااااااااتهلك وإ فاااااااااذ ال ااااااااا ون (44)

www.icpen.org/who-we-are،  (2019  يسان/ بآي  11)مت اتيا  عليه ة  
باآومآل ااوكما  اتقتةااثي  املشاةك باني ]، 2017، بآومآل ااوكم  اتقتةاثي  املشاةك باني إ دو يسايا و ااةاليا (45)

 متاا  علاا ها ا الاآابط:، 2017ح يآان/يو ياه  30 - كاا ون ال،ا /يناايآ  1، ت آيآ مآحل ، [إ دو يسيا و اةاليا
https://dfat.gov.au/about-us/business-opportunities/Documents/aipeg-progress-report.pdf، 

  49و 47الةفحتان 
و ااااةاليا )املآحلااا  ال،ا يااا ( واملسااااعدي  وابطااا   مااا  جناااو  شاااآي  اااايا باااآومآل التنميااا  اتقتةااااثي  املشاااةك باااني (46)

 30 - كااا ون ال،ا /ينااايآ  1، بشااأن   ااآ الاالومآل ة ثول  عةاااال فتاااوي ة الآابطاا ثواااا  ، 2018، األاااةالي 
-http://aadcp2.org/wp-content/uploads/FA-AADCP متاااااااا  علاااااااا هااااااا ا الاااااااآابط:، 2017ح يآان/يو ياااااااه 

Study-Report-May2018.pdf،  10إىل  8الةفحاة  
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لتعاااون و ملا يااا، الااز تُنفَّاا  ماان لااال الوكالاا  األملا ياا  ل  ماا  جنااو  شااآي  اااياالتعاااون بااني وابطاا  
الاادو ، علااا تطااويآ  لياا  ااااتعآاض النظااآاال، وُعاادي  ثواة للت يااي  الاا اا، ومؤشااآ ل يااا  مت ااني 

  وو اااا   إىل تشااّي  ااااواو والتعاااون علااا  ماا  جنااو  شااآي  ااايااملسااتهلك ة بلاادان وابطاا  
 يةااح  املستوأل ا قليم ، تعم  املشاوي  الز تستفيد مان مسااعدي الوكالا  علاا الةاعيد ال طاآ  

ويُتااااولا تو يااااخل التعاااااون ماااا  املنظماااااة الدوليااااا ، وخباناااا  منظماااا  التعاااااون والتنمياااا  ة امليااااادان 
 اتقتةاث ،  قام  ووابط م  املناقشاة الدولي  حول اتجتاهاة وال ةا  الناشئ  

وإ دو يسيا عةٌو مشاوك  يةاح ة اللّن  املعنيا  ولسيااااة اءانا  وملساتهلك التابعا   -25
للتوحيااااد  ، ومت،لهااااا ة اللّناااا  الوكالااااُ  الوينياااا 1954مناااا   نظماااا  الدولياااا  للتوحيااااد ال ياااااا للم

،  ظماات الوكالاا  واللّناا  املعنياا  ولسياااااة 2018  ومناا    و/مااايو (47)ة إ دو يساايا ال ياااا 
  (48)اءان  وملستهلك حل   عم  ااتّاب ح لنمو املعاماة اتقتةاثي  ا ل ةو ي 

 ستنتاجاتلا -سادساا  
  دو يسيا اّ  حا   ة جمال محاي  املستهلك  وتلهن املباثواة األلااي علاا التا اذ  -26

اا وم  ال او   جاآاال إنااحاة ملوانال  حتساني النظااذ اااا  وتعماي  منظاوو محايا  املساتهلك 
  وتآشاااااايد التنساااااايخل بااااااني الوكاااااااتة  وياااااادل اعتماااااااث اتاااااااةاتيّي  الوينياااااا  اماياااااا  املسااااااتهلك،
كااااااةاتيّي  شااااامل  ت طاااا  عاااادي قطاعاااااة، ولطاااا  العماااا  لفااااةي الساااانتني الااااز تآا  هااااا، بعااااد 
مناقشاااة م ،فاا  ماا  ا هاااة ناااحب  املةاالح  وتشااصيص نااحيح للتحااد ة الساااادي، علااا 

 الت اذ اا وم  بتشّي  محاي  املستهلك وتع ي ها 
ملةااااالح  املعنيااااا  ة ووتاااااتناث إىل ثوااااااا  ويفااااااخل، ومشاااااوواة مااااا  ا هااااااة ناااااحب  ا -27

إ دو يسيا وللاال ثوليني، تلصص الن اق التالي  التحاد ة الآايساي  الاز ا ب، ات عنهاا التوناياة 
 املتعل   و ناحاة ة املدأل ال ةا واملتواط والطوي  

التحاد ة املتةاال  و يااو ال ااا و   يساتند إ فاااذ قواعاد محاياا  املساتهلك ة إ دو يساايا  -28
ينطو  عليه ه ا النظاذ من م ا  وااح  مان حياث تيساا اللّاوال  ووا  ما  مآك   تإىل منوذج 

إىل ال ةاااال، وخباناا  ة ظاا  اقتةاااث كبااا،  ن ااه ينطااو   يةاااح علااا تااداعياة ماان حيااث الي ااني 
ال ا و     د يواجه ك  من املستهل ني واملؤاساة التّاوي  وهيئاة إ فاذ ال ا ون نعووة ة 

بشأن محاي  املساتهلك  زث  8 ال ا و ي  ال طاعي  العديدي الز ُت م  ال ا ون وق تةفح األح اذ 
علا ذلك  ن ال وا ني والسياااة واللوااح التنظيمي  الز تةعها فتلف ال يااوة املعنيا   مايا  

  يتعلاخل بنطااي التطبياخل والتفساا تتبا   سا اح فتلفااح و لساف  م اايآي، ما،اح  يماا املستهلك عاثيح ماا
__________ 

متاا  علااا ة إ دو يساايا، العةاوي : هيئا  عةااو،  للتوحياد ال يااا  الوكالا  الوينياا ، .n. dنظما  الدوليا  للتوحيااد ال يااا ، امل (47)
  ا)تاااااا ،ww.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/member/00/17/1798.html ه ا الآابط:

  (2019  يسان/ بآي  11اتيا  عليه ة 
(48) Badan Standardisasi Nasional ،[  ة إ دو يساايا للتوحيااد ال ياااا  الوينياا الوكالاا] ت فاا  إ دو يساايا  ظماااح ،

 متاااااااا  علاااااااا هااااااا ا الاااااااآابط: ألمااااااان املنتّااااااااة واءااااااادماة ومحايااااااا  املساااااااتهلك ة عةاااااااآ اتقتةااااااااث الآقمااااااا ،
www.bsn.go.id/main/berita/detail/9301/indonesia-pastikan-sistem-keamanan-dan-perlindungan-

konsumen-di-era-ekonomi-digital#.XBoBVVUzbIU، 11  11  و/مااااااااااااااااايو )مت اتيااااااااااااااااا  عليااااااااااااااااه ة 
 ( 2019 يسان/ بآي  
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وت ماان الةااعوب   يةاااح ة الةكياا  الاا   يةااعه ال ااا ون علااا ثوو املسااتهلك الااواع  ومسااؤوليته، 
 اءدماة  ايما  يما يتة  بواجش ب ل العناي  لدأل اقتناال السل   و ت

إاااا   إىل ذلااك، تآكاا  األح اااذ الفنياا  وا جآااياا  الساااادي، واملماوااا  املؤاسااي   يةاااح،  -29
خل ات ةااااباق ماااان جا ااااش املؤاساااااة التّاوياااا  باااادتح ماااان تيسااااا تسااااوي   يمااااا يباااادو، علااااا حت ياااا

املنازعاااااة املتعل اااا  وملسااااتهل ني وإجااااآاالاة التعااااويض  ومت،اااا  مسااااأل  تسااااوي  املنازعاااااة املتعل اااا  
ت ال الدعاوأل ا ماعي  واملنازع  ال ةاااي   وملستهل ني وإجآاالاة التعويض مةدو قلخل ولغ، وت

علا ا اآاو وملستهلك وثوي  سابياح، وذلاك ألاابا  لايس  قلهاا  ن  بشأن اااتة الز تنطو 
 ي ف  من األح اذ املعدي لل آض  يتةمن ما ال ا ون ت

التحاااد ة املتةااال  و يااااو املؤاسااا   يفساااد عااادث ال يااااوة املعنيااا  بسيااااااة محايااا   -30
 يتيحهاا النظااذ الامآكا  ، املستهلك وإ فاذ ال ا ون مدأل تع ياد ا يااو املؤاسا   وواا  املا ا  الاز

ةاا  حاجاا  إىل توااايح ثوو الوكالاا  الوينياا  اماياا  املسااتهلك، بوناافها ا يئاا  الوينياا  املعنياا   ماياا  
ااايما  املسااتهلك، إزاال وزاوي التّاااوي وااهااا ماان الااوزاواة ال طاعياا /ا يئاة التنظيمياا  ال طاعياا ، وت

العاما  م ابا  ناياا  السيااااة العاما  وتنفيا ها ألن يتعلخل  ااداال املشاووي ة جماال السيااا    يما
التاادال  ة املهاااذ ط اان  ن يااؤ آ ة  عالياا  ا ياااو  لاا ا، ينب اا  حفاا  املعلوماااة الااز ياات  ااةااول 
عليها مان لاال الشا اوأل الاز يآ عهاا املساتهل ون ة  ظااذ مآكا   وت ييمهاا واااتصدامها بشا   

  ا  فاذ ال اام  علا األثل منهّ   وشاث عملياة نن  السياااة و 
ويش   ت دم التوجيهاة الوااح  بشأن كيفي  متوي  اياااة محايا  املساتهلك، ما،اح  -31

 محدوثيااا  املاااواوث   مااان لاااال اتااااةاتيّي  الوينيااا ، واحاااداح مااان التحاااد ة الآايساااي  املطآوحااا 
ل ني، واألائل  الاز  ُ ااة وال دواة و آ  الونول إىل هيئاة تسوي  املنازعاة املتعل   وملسته

بشاااأن األ اااآ ال اااا و  ل آاواهتاااا، ت،ااا  ة هايااا  املطااااو املساااتهل ني عااان اللّاااوال إىل هااا   ا ليااا ، 
كا ت اا وم  انلي  ه   تنتشآ  يه   ا   التظل  ة نفوو املستهل ني  وملا وخبان  ة بلد ت

ة ذلاك متويا  ها   ا يئااة،  ملساتهلك، واااملسؤول  عن حتديد  ولاو ة بآوجمهاا املتعلاخل  مايا  ا
 يب ا للح وم  املآك ي  اوأل  طاي تدوث للتدل  ة ه ا انال  ت

وقليلٌ  ه  مباثواة ال طا  اءا  املتعل   ولتنظي  الا اا والآاميا  إىل تع يا  املماواااة  -32
التمويااا  املساااتمآ واالبااااح التّاويااا  املساااؤول    ض إن وابطااااة املساااتهل ني تواجاااه قياااوثاح ة اااامان 

ولتحسني النظااذ ال ااا ، قاد ي اون مان املفياد النظاآ ة   ت ون مشاوكتها علا  اا  فةص ما
امل ا  الز ط ن حت ي ها من لال ت ،يف مشاوك  ا هاة ناحب  املةلح  مان ال طاا  اءاا  

 و ع  وانتم  املد  ب ي  التةد  ل ةا  محاي  املستهلك وتبا  هآل  مش  

 التوصيات -سابعاا  
قاااد تاااوث ح ومااا  إ دو يسااايا النظاااآ ة التوناااياة التاليااا ، الاااز هتااادو إىل تع يااا  ا يااااو  -33

ال ا و  واملؤاس  ال ااا   وتتم،ا  الف اآي الآايساي  ة جعا  املساتهلك تاوو النظااذ، وحتويا  باؤوي 
 الةكي  من التشآي  إىل املؤاس  
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 تعزيز اإلطار القانوين  
لتح يااخل تااوازن إيفااال بااني ال، ا اا  ال ا و يااا  املؤياادي للمسااتهلك والاانهآل ال ااا و  الساااااد  -34

وال اا  علا واجش املستهلك ب ل العناي  ال ا يا ، ط ان النظاآ ة تنفيا  التوناياة التاليا  وي،ماا 
 تعويةه: ُتست م  عملي  تعدي  قا ون محاي  املستهلك  و

ة إياااو جاادول  1999 محاياا  املسااتهلك لعاااذ إعطاااال األولوياا  لتعاادي  قااا ون ) ( 
خياادذ مةااا  املؤاساااة التّاوياا  واملسااتهل ني،  األعمااال التشااآيع   وتع ياا اح للي ااني ال ااا و  وااا

ااااي ون مااان املناااااش تواااايح  طااااي تطبياااخل ال اااا ون وحتدياااد  مااان جدياااد علاااا حناااو يتفاااخل مااا  
تاااااتتبا   وينب اااا  إشااااآاك مجياااا  األح اااااذ ال طاعياااا  وماااا  املآاعاااااي الواجباااا  ملبااااد   التصةااااص وا

يع ااس ال ااا ون  ا هاااة ناااحب  املةاالح  املعنياا  ة عملياا  تن اايح ال ااا ون وتواااي   طاقااه كيمااا
 مبةي ته اند    هماح مشةكاح واظا ب بول واا 

ولتااااواز  ماااا    ااااات مال اللااااوااح التنظيمياااا  املتعل اااا  ولتنفياااا  عاااال ال طاعاااااة ) ( 
ااااتعآاض مجيااا  اللاااوااح التنظيميااا  واملبااااثو التوجيهيااا  املتعل ااا  ولتنفيااا  تعااادي  ال اااا ون، يُنةماااح و

والةاثوي عن فتلف الاوزاواة وا هااة التنظيميا  ال طاعيا  املصتةا  ة املادأل ال ةاا  وال اآض 
يتعلااخل و وا ااش ا جآااياا  ة  ماان هاا ا اتاااتعآاض هااو ااامان امل يااد ماان اتتساااي، وخباناا   يمااا

ملستهلك، من قبي   لياة تسوي  الن اعاة والتموي   وينب ا   ن تسةشاد ها   إ فاذ إياو محاي  ا
 ما هوث وتاةاتيّي  الويني  و ن تدعمها لطط عم  انوي  لان  ب   قطا 

ال فايااااا  وال ابليااااا  للتطبياااااخل مااااان  جااااا  التةاااااد  لل ةاااااا  الناشااااائ  )التّااااااوي  )ج( 
ة املاادأل املتواااط، يونمااا بتةاامي  اللااوااح املتعل اا    ا ل ةو ياا ، ومحاياا  البياااوة، واءةونااي (

ولتنفي  علا حنو يتيح التةد  لل ةا  الناشئ ، من قبي  املعاماة ا ل ةو ي  والعابآي للحدوث 
مباااثو األماا  املتحاادي التوجيهياا  اماياا  ماان  63ة فتلااف ال طاعاااة، و  اااح للمبااد  التااوجيه  

(، 1999بشااأن املعلوماااة واملعاااماة ا ل ةو ياا  ) 19   ووااا  إنااداو ال ااا ون وقاا املسااتهلك
اياا  ياا ال هناااك حاجاا  إىل ااان قااوا ني تاانظ  ال ةااا  األلااآأل املتةاال  ولتّاااوي ا ل ةو ياا  ومح ت

، مااان قبيااا  محايااا  البيااااوة وااااياثي البيااااوة، وإىل تطبياااخل  ح ااااذ معينااا  عااال مجيااا  املساااتهلك
 ال طاعاة 

 تعزيز اإلطار املؤسسي  
هتااادو التوناااياة التاليااا  وألااااا  إىل تع يااا  ال ااادوي املؤاساااي  للوكالااا  الوينيااا  امايااا   -35

املستهلك وهيئاة تسوي  املنازعاة املتعل   وملستهل ني، بونفها كيااوة وايساي  لتاو ا اامايا  
 الفعال  للمستهل ني ة إ دو يسيا، م  ا ب اال علا منوذج ا  فاذ الامآك  :

 وكال  الويني  اماي  املستهلك:وتي  ال ( ) 
 الوظيف  اتاتشاوي : ‘1‘ 

 اااافاال امل ياااد مااان الفعاليااا  علاااا ثوو اا ومااا  والتةاااد  للشاااواا   ( )
واتجتاهاااة الآايسااي  للمسااتهل ني علااا حنااو   ةاا ، ط اان النظااآ ة 
التونيتني التاليتني من  ج  التنفي  الفاوو : تتم،ا  التوناي  األوىل ة 

مااان جا ااش ال يااااوة اا وميااا  وتابعاا  التوناااياة الاااز  إ شاااال التااا اذ
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تُعااادها الوكالااا  الوينيااا  امايااا  املساااتهلك وت ااادم جاااوا  ومسااا  يااالو 
و ةاااها ة اةاااون مهلااا  زمنيااا  تااادثيم وتتم،ااا   قباااول التوناااياة  و

ال،ا ي  ة إ ح  النفاذ إىل بياوة الش اوأل املوحدي الز يت  ااةول 
املصتة  وا هاة التنظيمي  ال طاعيا  املعنيا  عليها من مجي  الوزاواة 

وهيئاااة تسااوي  املنازعاااة املتعل اا  وملسااتهل ني علااا الةااعيد انلاا ، 
املادأل الطويا ، ط ان النظاآ ة  يسمح   شااال  ظااذ مت اما   وة وا

ت يااااا مآكاااا  الوكالاااا ،  يااااث تةااااابح ا يئاااا  الوينياااا  الآايسااااي  امايااااا  
آاو ثيااااوان وااااايس ا مهووياااا  املسااااتهلك، وذلااااك بواااااعها حتاااات إشاااا

واااااش الااااآايس لتع ياااا  مآك هااااا وااااامان قبااااول تونااااياهتا ماااان قباااا    و
الااوزاواة ال طاعياا  وا يئاااة التنظيمياا  ال طاعياا    هاا ا ماان شااأ ه  ن 
يسااااه  ة إبااااآاز جاااادول األعمااااال املتعلااااخل  ماياااا  املسااااتهلك ثالاااا  

ووز نافوو ا مهاوو العااذ، ويسامح للوكالاا  أثاال ثوو  اا وما  وة
ة تعمااي  منظااوو محاياا  املسااتهلك بااني مجياا  ا يئاااة العاماا  املصتةاا  
ة هااااا ا املياااااادان، علااااااا النحااااااو املتاااااولا ة اءطاااااا  ا منااياااااا  امل بلاااااا  

 ماملتواط  املدأل
وتتعلااااااخل تونااااااي   لااااااآأل باااااادوو الوكالاااااا  ة إشااااااآاك ومت ااااااني وابطاااااااة  ( )

يص املسااتهل ني ماان  جاا  توحيااد جهااوث التوعياا : ط اان، ماا،اح، ختةاا
مشااوي  تنفاا ها   ماوال )مان لااوج مي ا يتهاا العاماا ( لادع  محااة  و

الآابطااااة  وط ااان للوكالااا   ن تااانظ  عطااااالاة لتنفيااا  مشااااوي  تتعلاااخل 
 ماياا  املسااتهلك ماان قباا  الآابطاااة املهتماا ، وتشااّ  باا لك ت اادم 
م ةحاااااة ابت اوياااا   وهاااا ا ماااان شااااأ ه  ن يساااالط الةااااوال علااااا ثوو 

 ح  ا مةدو متوي  إاا ياح وابطاة املستهل ني ويتي
تااادابا التااادويش والت، ياااف  ط ااان للوكالااا   ن تعااا ز تعاوهاااا مااا  هيئااااة تساااوي   ‘2‘ 

املنازعاة املتعل   وملستهل ني ملساعدهتا علا اتوت اال وهاواهتا وقدواهتا املهنيا  
وينب اا   يةاااح تشااّي    شااط    تسااوي  املنازعاااة املتعل اا  وملسااتهل ني ة جمااال

ويش والت، يااف ة الااوزاواة وا يئاااة التنظيمياا  ال طاعياا  األلااآأل  وط اان التااد
للوكال   يةاح  ن تو آ األ شط  التدويبي  لآابطاة املؤاساة التّاويا  مان  جا  
تع ياااا  املماوااااااة التّاوياااا  السااااليم   و لااااااح، ط اااان للوكالاااا   ن تتواناااا  ماااا  

أ شاااط  مشااااةك  وابطااااة املساااتهل ني ماااان  جااا  إذكااااال الااااوع  واتااااطا  
للااااد ا  عاااان مةااااا  املسااااتهل ني ة املااااداو  وا امعاااااة، و ن تلااااتمس إثواج 
قةاااا  محاياااا  املساااتهلك ة املناااااهآل الدواااااي  علااااا مجيااا  املسااااتو ة وتنشااااد 
شب اة بني ا امعيني والناشاطني علاا حاد ااواال  وط ان  ن تساتند وحاداة 

، والبحااو  ال  يااآي ة (49)ثلياا  األو  تاااث بشااأن محاياا  املسااتهلكالتاادويش إىل 
هااا ا اناااال، واملاااواث املتعل ااا  بتع يااا  ال فااااالاة الت نيااا  ة اااات  جمااااتة وايساااي  

__________ 

 ، )منشوواة األم  املتحدي، جنيف( ثلي  محاي  املستهلك، 2018األو  تاث،  (49)
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تتعلااخل  ماياا  املسااتهلك الااز يووهتااا  ناا  محاياا  املسااتهلك التابعاا  لآابطاا   ماا  
 م(50)جنو  شآي  ايا

ض هيئااة تسوي  منازعاة املستهل ني ال وي  األ آ   ظآاح للةعووة الاز تعاة  ‘3‘ 
تسااوي  املنازعاااة املتعل اا  وملسااتهل ني ة التعاااي  ماا  الشاا اوأل الااز يآ عهااا 
املستهل ون، يونا  ن ُتسند إىل الوكال ، ة املدأل املتواط إىل البعيد، مهماُ  

الاز تُعادض ذاة  معا   بعض ال ةا  الز تتّاوز قيمتهاا املاليا  عتبا  معينا ،  و
ختص عدثاح كبااح من املستهل ني  وها ا يعا   ن   ولوي ،    تلك ال ةا  الز

الوكال  ط ن  ن تةبح هيئا  حت يميا  وتةاطل  بادوو شابيه با لك الا   تؤثياه 
هيئااااا  املنا سااااا  ا  دو يساااااي   وايساااااتل ذ هااااا ا مناقشااااااة يويلااااا  وثعمااااااح مااااان 
اا ومااا  وان مااا  العلياااا، بةااافتها  علاااا اااالط  قةاااااي ، الاااز ااااتتوىل النظاااآ 

الطعااون الااز تُآ اا  اااد قااآاواة الوكالاا  )املآاجعاا  ال ةااااي ( ثون  ن مباشااآيح ة 
األعلاا ثوجا   وقاد يةاعش تنااول ها ا  تفة   يها قب  ذلك اناك  انلي   و

بشاأن محايا  املساتهلك، ول ان  8 امل ة  ة إيااو التن ايح ا ااو  لل اا ون وقا 
 ط ن إثواجه امن املناقشاة ااالي م

 سوي  املنازعاة املتعل   وملستهل ني:وتي  هيئاة ت ( ) 
ختةاايص املااواوث وتطااويآ ال فاااالاة واملهاااواة املهنياا   وااا   ن اا وماا  املآك ياا   ‘1‘ 

التاادل  ة الساالطاة الااز متاواااها اا وماااة انلياا  والااز حت اا  تسااتطي   ت
عمااا  هيئااااة تساااوي  املنازعااااة املتعل ااا  وملساااتهل ني، يُنةاااح بواااا  وتطبياااخل 

 ثىن لتصةيص املاواوث ال ا يا  لعما  ها   ا يئااة ة مجيا  امل ايعااة  معياو 
املاااادأل البعيااااد، ط اااان النظااااآ ة امل ااااة  املتعلااااخل بت اااادم ماااانح مُتااااوضل وااااواوث  وة

فةةاا  لل ااآض ب ياا  اتوت اااال بنوعياا  هاا   ا يئاااة  وط اان اات شاااو اااب  
نازعااااة املتعل ااا  عديااادي لتطاااويآ ال فااااالاة واملهااااواة املهنيااا   يئااااة تساااوي  امل

وملستهل ني  وعلا ابي  امل،او، ط ن إ شاال  لي  التبااو موحادي للتح اخل مان 
ماااااؤهاة األعةااااااال املاااااآت بني مااااان كااااا   ئااااا  مااااان الفئااااااة نااااااحب  املةااااالح  
)اا ومااا ، وقطاااا  األعماااال، واملساااتهل ون( ب يااا  تطاااويآ ماااؤهاهت  ولااالاهت   

ة جمااتة تادثي بتيساا مان وإاا   إىل ذلك، ط ن ت دم تدويش للمادوبني 
الوكالاا  الوينياا  اماياا  املسااتهلك، وماان الااوزاواة وا يئاااة التنظيمياا  األلااآأل، 

 عند اتقتةاالم
تساوي  املطالباااة البسايط   ب ياا  حتديااد مهااذ هيئاااة تساوي  املنازعاااة املتعل اا   ‘2‘ 

أن ختاتص وملستهل ني حتديداح   ة  ومل او   م  مهاذ اناك  العام ، يُونما 
 2 هاااا   ا يئاااااة وملنازعاااااة البساااايط   وحسااااش تاحاااا  ان ماااا  العليااااا وقاااا 

تتّااااوز  ، ُتةااانضف املطالبااااة البسااايط  ة  ئااا  املطالبااااة الاااز ت2015 لعااااذ
ثوتو(م وجتااااادو املاحظااااا   ن  20 000ملياااااون ووبيااااا  ) 200قيمتهاااااا املاليااااا  

__________ 

متاا  ، )وحادي تادويش( Product Safety and Labelling، 2015، واألو  تااث وابطا   ما  جناو  شاآي  اايا (50)
-http://aadcp2.org/wp-content/uploads/Product-Safety-Labelling-Module-Final الااااااااآابط:علاااااااا هاااااااا ا 

21Dec15.pdf  
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ي ون ثون ه ا    عاثيح مااملتواط الدو  للمطالباة البسيط  ة البلدان النامي
الآق   و ظآاح ألن ه   ا يئاة موجاوثي ة امل ايعااة، ينب ا  للّها  املعنيا   ن 
تطعااان ة قآاواهتااااا  ماااااذ انااااك  األعلااااا ثوجاااا ، كدوجااا   وىل للت اااااا  )علااااا 
نعيد امل ايع (،    ماذ ان م  العليا  وب لك ي ون عدث ال ةا  الز تنظاآ 

ملنازعاااة املتعل اا  وملسااتهل ني ممااا اح اّاا  ال ةااا  الااز  يهااا هيئاااة تسااوي  ا
تفةااا   يهاااا انااااك  انليااا   ومااان شاااأن تواااايح ال واعاااد ا جآاايااا  ال اامااا   ن 

واااوذ إاااا ي    فاااذ قااآاواة هاا   ا يئاااة، ويؤكااد  يعفاا  ماان    إجااآاالاة  و
ملمااو    ن قآاواهتااا ط اان اعتباوهااا هااياا  ومل ماا   وباا لك، ط اان حت يااخل حتساان

 ة اب  الت اا  املتاح  للمستهل نيم
ااماوح لتنسايخلأ   ةا  لسيااااة وتادابا محايا    تآشيد التنسايخل باني الوكااتة ‘3‘ 

املساااتهلك، ط ااان التف اااا، ة املااادأل البعياااد، ة إ شااااال جملاااس ويااا  امايااا  
املساااتهلك، يعماااا  حتاااات اطاااااال اتاااااةاتيّي  الوينياااا   وط اااان  ن تااااآ   هاااا ا 

لوكالاااُ  الوينيااا  امايااا  املساااتهلك )ووزاوي التصطااايط ا منااااا  الاااوي ( انلاااس ا
وط ااااان  ن يةااااا  مم،لاااااني عااااان فتلاااااف الاااااوزاواة املصتةااااا /ا يئاة التنظيميااااا  
ال طاعيااا  املعنيااا ، وجمتمااا  األعماااال، وانتمااا  املاااد   ويعمااا  انلاااس ة ظااا  

 ن يعاادض  جااآاال احااةاذ الطاااب  الامآكاا   لنظاااذ محاياا  املسااتهلك، ول اان ط نااه 
مشاوواة ومناقشاة منتظم  تع ي اح تتساي السياااة و عاليتها  ومن لاال 
ه   ا لي ، ط ان إاافاال الطااب  الآمسا  علاا مشااوك  وابطااة املساتهل ني ة 
املناقشاة املتعل ا  ولسيااا  العاما  والنهاوض اا   املشااوك   وط ان للمّلاس 

آاة األثاال الآايساي  ولطاط العما  املنب، ا   يةاح  ن يتايح منالاح تااتعآاض مؤشا
عن لط  التنمي  الويني  املتوااط  املادأل  ومآاعاايح  عن اتاةاتيّي  الويني   و

للةاااوابط واملاااوازين، ط ااان لآابطااااة املساااتهل ني، م،ااا  وابطااا  املساااتهل ني ة 
 إ دو يسيا،  ن ت دذ بياوة الآند اءان  اا ألعةاال انلس ا لآينم

تنظاااي  الااا اا واملماواااااة التّاويااا  الساااليم   ط ااان   دو يسااايا  ن تنظاااآ ة ال ‘4‘ 
للفةا   تع ي  لطط التنظي  ال اا انلي  ة فتلف األاواي وال طاعااة و  ااح 

واملماواااااة  مبااااثو األمااا  املتحااادي التوجيهيااا  امايااا  املساااتهلك السااااب  مااان
اعاد السالوك امل بلا  املتعل ا  الدولي  الساليم   وط ان اتاةشااث  يةااح ودو ا  قو 

وملماوااااة التّاوياا  السااليم  علااا ا  ة اات الااز تعتاا ذ  ناا  محاياا  املسااتهلك 
ذُكاآ   فااح،  واعها كمآج  إقليما   وكماا آابط   م  جنو  شآي  اياالتابع  ل

ط ان للوكالا  الوينيا  امايا  املساتهلك  ن توجضاه املبااثواة الآاميا  إىل التواناا  
قطا  األعمال األعةاال، م،  وابط  البااعني ولتّ ا ، وتوعيتهاا  م  منظماة 

مدو ا  قواعاد االوك وينيا  تلتا ذ  املدأل البعيد، ط ن وا  معياو وي   و وة
 به/اا ك  الشآكاة التّاوي م

بناااال   ا اا  مؤياادي للمسااتهل ني وشااب   مماواااني  ة حالاا  إ شاااال جملااس وياا   ‘5‘ 
وك  وابطاااة املسااتهل ني  مااآاح اااآوو ح  وينب اا ، اماياا  املسااتهلك، ت ااون مشااا

و اا   إىل ذلاك، تع يا  الاآبط الشاب   باني وابطااة املساتهل ني والناشاطني 
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)كالبااااح،ني واناااامني( ألجااا  الاااتعل  املتبااااثل والتعاااااد والتوانااا  املباشاااآ مااا  
منااال علاااا ا  ة ااات  املساااتهل ني  ومااان اءيااااواة املطآوحااا ، إ شااااال منةااا   و

اثل املعلومااااة واءااالاة بشاااأن قةاااا  محايااا  املساااتهلك، وط ااان ااتةاااا   لتبااا
املوقااا  ة إيااااو شاااآاك  باااني الوكالااا  الوينيااا  امايااا  املساااتهلك ووزاوي التّااااوي  

اا  هاا ا ا هااد بتنظااي  مااؤمتآاة  و حل اااة  حل اااة ثوااااي   و وط اان  ن ُي مَّ
اتعآااااااة اااانوي  عمااا  تستةااايفها الوكالااا  ة  اااةاة ثوويااا ، مااا،اح ة إيااااو ا

تُاانظَّ  ة ا امعاااة،   حاا   ااآ  التفاعاا  املباشااآ  وهاا ا ماان شااأ ه  ن ط ضاان 
شااب   مماواااني ماان  ن تتطااوو تاادويفياح وت ثهااآ ة املاادأل البعيااد، وافاا  ا هااوث 

 الآامي  إىل إثواج ت، يف املستهلك ة املداو  وا امعاةم
  شاااط ة  نااا  محايااا  املساااتهلك التعااااون ا قليمااا  والااادو   إ دو يسااايا عةاااوٌ  ‘6‘ 

  ول ان وزاوي التّااوي ها  ال ياان الوحياد آابط   م  جناو  شاآي  ااياالتابع  ل
كا اات اجتماعاااة اللّناا  اةااآها  الاا   تااوىل مهاااذ التم،ياا  حاام ا ن  وملااا

عااان الوكالاا  الوينيااا   عاااثيح منااادوون ا نااان عااان كاا  بلاااد، يونمااا بااادعوي مم،لااني
اجتماعاة اللّنا    ها ا مان شاأ ه  ن يانهض  ثاوي اماي  املستهلك اةوو 

املعاااوو وييسااآ الااآبط ماا  املناقشاااة ا قليمياا  والدولياا ، وخباناا  تلااك املتعل اا  
ب ةااااا  محاياااا  املسااااتهلك العااااابآي للحاااادوث  وط اااان النظااااآ  يةاااااح ة ا ةااااماذ 

 لاااتفاثي الشب   الدوليا  امايا  املساتهلك وإ فااذ ال اا ونإ دو يسيا لعةوي  
ماااان عملياااا  ااااااتعآاض النظااااآاال بشااااأن ا  فاااااذ وحتسااااني هاااا   العملياااا ، وذلااااك 
و اااا   إىل اتاااتفاثي ماان ت اااا  اءاالاة  وهاا ا ماان شااأ ه  يةاااح  ن ييسااآ 
إبآاذ اتفاقاة  نااي  م  هيئاة  لاآأل ة منط ا  وابطا   ما  جناو  شاآي  اايا 

املتحاادي  باااثو األماا ماان م 82ولاوجهااا، علااا النحااو الاا   يوناا  بااه املبااد  
  التوجيهي  اماي  املستهلك
     


