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ت�صريح رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح القحطاين 

مبنا�صبة اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة

تقدم رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
احلرمني  خل��ادم  بالتهنئة  القحطاني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وسمو ولي عهده األمني األمير محمد 
بن سلمان و الشعب السعودي الكرمي 
للمملكة  الوطني  اليوم  مبناسبة حلول 
الثامن والثمانون، مؤكداً على ضرورة 
واالس��ت��ق��رار  األم���ن  نعمة  استشعار 
الذي تنعم به بالدنا، يف ظل األحداث 
وأضاف   الراهنة،  الدولية  واألوض��اع 
مبزيد  الوطنية  أيامنا  نستقبل  »إننا 
املزيد  والطموح يف حتقيق  األمل  من 
من التقدم يف مجال متكني املواطنني 
وكل من يقيم على هذه األرض املباركة 
م���ن ح��ق��وق��ه��م، م���ن خ���الل ال��ت��ع��ام��ل 
بإيجابية مع األنظمة والتعليمات ذات 
الصلة بتوفير اخلدمات والتمكني من 
ومحاربة  التجاوزات  وت��اليف  احلقوق 

ال��ت��ع��ص��ب وال��ت��ط��رف وال��س��ع��ي نحو 
والتنسيق  التعاون،  وحتقيق  التسامح، 
ملا فيه خير، وتقدم بالدنا، ومجتمعنا 
يف ظل التالحم، والتكاتف بني الشعب 

والقيادة«.
وأش���ار إل��ى أن ذك��رى ال��ي��وم الوطني 
احلالي متر ومملكتنا تواصل مسيرتها 
التنموية يف شتى مجاالت احلياة مع 
الفساد  محاربة  على  واض��ح  تركيز 
األجهزة  أداء  على  الرقابة  وإح��ك��ام 
مبا  للتشريعات  وتطوير  احلكومية، 
يعزز مسيرة العمل العدلي واحلقوقي 
أن املرأة  السعودية  يف اململكة، مبيناً 
ق��د ح��ظ��ي��ت خ���الل ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة 
وال��ق��رارات  امل���ب���ادرات  م��ن  بالعديد 
من حقوقها  إلى متكينها  تهدف  التي 
و تعزيز مكانتها وتيسير ُسبل متتعها 

بحقها يف العمل.
ب��احل��ق��وق  ال��ت��م��ت��ع  وأك����د »ع��ل��ى أن 

االلتزام  يقتضي  وتعزيزها  وصيانتها 
على  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  األن��ظ��م��ة  بتطبيق 
إال  يتأتى  لن  وال��ذي  الصحيح  الوجه 
واحملافظة  االس��ت��ق��رار  ت��وف��ر  ظ��ل  يف 
ت���دور ح��ول��ه بقية  ال���ذي  على األم���ن 
احلقوق وجوداً وعدماً، كما أن السعي 
والبعد  والكراهية  التعصب  نبذ  نحو 
نشر  على  واحل��رص  التحريض،  عن 
اآلخر  الرأي  إلى  واالستماع  التسامح 
يساهم يف استقرار املجتمعات ويساعد 
ثقافة  نشر  على  ويعمل  تطورها،  يف 
التنمية  مفهوم  ويعزز  اإلنسان  حقوق 
اململكة  رؤي���ة  تبنتها  ال��ت��ي  ال��ش��ام��ل��ة 
2030«، وبني أن االنتقادات التي توجه 
للمملكة وقوات التحالف بشأن الوضع 
يف اليمن لن تثنيها عن القيام بدورها 
اإلنساني ألن هذه االنتقادات متحيزة 
وغير عادلة وتدعمها أجندات سياسية 
تهدف إلى إغفال اإليجابيات وتضخيم 

احل�����االت ال��ف��ردي��ة وت��ع��م��د جت��اه��ل 
امليلشيات  ترتكبها  التي  االنتهاكات 
احلوثية بحق الشعب اليمني و الشعب 
السعودي من خالل اطالقها القذائف 
على  عشوائياً  البالستية  والصواريخ 
تعمد  أن  كما  املدنيني  والسكان  املدن 
اغفال بعض املنظمات الدولية للجهود 
اإلنسانية الكبيرة التي تقدمها اململكة 
من خالل مركز امللك سلمان لإلغاثة 
ألشقائنا يف اليمن يلقي بظالله حول 
أهداف هذه املنظمات، ودوافعها التي 
ذل��ك،   وراء  م��ن  حتقيقها  إل��ى  تسعى 
تصريحه  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س  واخ��ت��ت��م 
بالقول إن ما تتمتع به اململكة من أمن 
الوطني  بيومها  حتتفل  وه��ي  وأم���ان 
أهمية  إلى  يدعونا  والثمانني  الثامن 
العناية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
يف بالدنا، ونشر الوعي بها بني املواطن 

واملسؤول على حد سواء.



4

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  استنكرت 
اإلن����س����ان م����ا ص�����در م����ن اجل���ان���ب 
الكندي بشأن قضية داخلية سعودية،  
بني  التفريق  يجب  أن��ه  على  وش��ددت 
والتي  اإلنسان  حقوق  مبادئ  احترام 
ال��ت��دخ��ل يف  وب��ني  اجل��م��ي��ع،  يدعمها 
واحملكومة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���دول  ش���ؤون 

بدستورها وقوانينها الداخلية.
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وأش��ار 
بن ربيعان القحطاني إلى أن ماصدر 
على  جت��اوز  فيه  الكندي  اجلانب  من 
بالسيادة  ومساس  الدولية  األع��راف 

الوطنية.
معينة يف  بشأن قضية  ال��رأي  فإبداء 
آلياته  ل��ه  دول��ت��ني  ب��ني  العالقة  إط��ار 
والتي  عليها،  املتعارف  الدبلوماسية 
ل���م ي��ل��ت��زم ب��ه��ااجل��ان��ب ال��ك��ن��دي يف 
ال��ق��ض��ي��ة، مم��ا ج��ع��ل تصرفهم  ه���ذه 
اجلانب  احل��ازم من  ال��رد  بهذا  يقابل 
عدم  أهمية  على  م��ؤك��داً  ال��س��ع��ودي، 
اس��ت��خ��دام م��ل��ف��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
بعض  ج��ان��ب  م��ن  سياسية  أله���داف 
والتي  ك��ن��دا،  ومنها  الغربية،  ال���دول 
بعض  إثارتها  وآخر  بني حني  نالحظ 
القضايا اعتماداً على بعض املعلومات 
باجلوانب  تغلف  أو ألسباب  املغلوطة، 
املدفوعة بأهداف سياسية  احلقوقية 

أو مصلحية.
كما أعلنت وزارة اخلارجية السعودية 
يوم األحد 2018/08/05م، استدعاء 
واعتبرت  للتشاور،  كندا  يف  سفيرها 
سفير كندا لديها شخصاً غير مرغوب 

فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.
وق�����ررت ال��س��ع��ودي��ة جت��م��ي��د ك��اف��ة 
واالستثمارية  التجارية  التعامالت 
اجل���دي���دة ب���ني امل��م��ل��ك��ة وك���ن���دا مع 
إج��راءات  اتخاذ  يف  بحقها  احتفاظها 
السعودية  األنباء  لوكالة  وفقاً  أخرى، 

)واس(.
مؤكدة على أن ما صدر عن كندا حول 

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان توؤكد اأن ما�صدر 

من اجلانب الكندي فيه جتاوز على الأعراف الدولية 

وم�صا�س بال�صيادة الوطنية

موقف سلبي  مدني«  »نشطاء مجتمع 
ومجاف للحقيقة.

بياناً  السعودية  اخلارجية  وأص��درت 
ق��ال��ت ف��ي��ه: »اط��ل��ع��ت وزارة  رس��م��ي��اً 
اخلارجية يف اململكة العربية السعودية 
م��ا ص��در ع��ن وزي���رة اخلارجية  على 
اململكة  يف  الكندية  والسفارة  الكندية 
بشأن ما أسمته نشطاء املجتمع املدني 
وأنها  اململكة  يف  إيقافهم  مت  ال��ذي��ن 
لإلفراج  اململكة  يف  السلطات  حتث 
»أن هذا  الوزارة  عنهم فوراً«، وأكدت 
كندا  من  واملستغرب  السلبي  املوقف 
يُعد ادعاًء غير صحيح جملة وتفصياًل 
على  يبنى  لم  وأنه  للحقيقة،  ومجاف 
وأن  صحيحة  وقائع  أو  معلومات  أي 
اجلهة  قبل  من  مت  املذكورين  إيقاف 
املختصة وهي النيابة العامة التهامهم 
وفقاً  اإليقاف  توجب  جرائم  بارتكاب 
التي  املتبعة  النظامية  ل���إلج���راءات 
شرعاً  املعتبرة  حقوقهم  لهم  كفلت 
ووفرت لهم جميع الضمانات  ونظاماً 

خالل مرحلتي التحقيق واحملاكمة«.

»أن  السعودية  اخل��ارج��ي��ة  وأض��اف��ت 
صريحاً  تدخاًل  يُعد  الكندي  املوقف 
وسافراً يف الشؤون الداخلية للمملكة 
ألبسط  ومخالفاً  السعودية  العربية 
املواثيق  وجميع  ال��دول��ي��ة  األع����راف 
التي حتكم العالقات بني الدول، ويعد 
جتاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة 
وجت��اوزاً  املتبعة  وإج��راءات��ه��ا  اململكة 
اململكة  يف  القضائية  السلطة  على 
فاململكة  ال��س��ي��ادة،  مب��ب��دأ  وإخ����الالً 
العربية السعودية عبر تاريخها الطويل 
شؤونها  يف  ال��ت��دخ��ل  تقبل  ول���ن  ل��م 
الداخلية أو فرض إمالءات عليها من 
أي دولة كانت، وتعتبر املوقف الكندي 
هجوماً على اململكة العربية السعودية 
جتاهه  حازم  موقف  اتخاذ  يستوجب 
بسيادة  املساس  يحاول  من  كل  ي��ردع 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، وم��ن 
أن يرد يف البيان عبارة  املؤسف جداً 
( وهو أمر مستهجن  ) اإلف��راج ف��وراً 
وغير مقبول يف العالقات بني الدول، 
وهي  السعودية  العربية  اململكة  وأن 

والقاطع  املطلق  رفضها  ع��ن  تعبر 
تؤكد  فإنها  الكندية،  احلكومة  ملوقف 
حرصها على عدم التدخل يف الشؤون 
الداخلية للدول مبا فيها كندا وترفض 
رفضاً قاطعاً تدخل الدول األخرى يف 
بأبنائها  وعالقاتها  الداخلية،  شؤونها 
أخرى يف  محاولة  أي  وأن  املواطنني، 
هذا اجلانب من كندا تعني أنه مسموح 
الداخلية  ال��ش��ؤون  يف  بالتدخل  لنا 
كندا  »لتعلم  البيان:  واختتم  الكندية«، 
وغيرها من الدول أن اململكة أحرص 
فإن  وعليه  غيرها،  من  أبنائها  على 
خ��ادم  سفير  استدعاء  تعلن  اململكة 
للتشاور  كندا  يف  الشريفني  احلرمني 
اململكة  يف  الكندي  السفير  وتعتبر 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ش��خ��ص��اً غير 
اململكة  م��غ��ادرة  وعليه  فيه  م��رغ��وب 
خالل ال� ) 24 ( ساعة القادمة، كما 
تعلن جتميد كافة التعامالت التجارية 
اململكة  ب��ني  اجل��دي��دة  واالستثمارية 
اتخاذ  بحقها يف  احتفاظها  مع  وكندا 

إجراءات أخرى«.
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الفاخري: لدى ال�صعودية العديد من الأنظمة 

والقوانني التي حتمي حق الفرد و املجتمع

املستشار القانوني: خالد الفاخري

الوطنية  للجمعية  العام  األمني  قال 
حل��ق��وق اإلن��س��ان امل��س��ت��ش��ار خالد 
لصحيفة  له  تصريح  يف  الفاخري، 
نُُظم  باستقاء  املطالبة  »أن  سبق، 
وقوانني دولّية لرعاية حقوق اإلنسان 
يف اململكة ال حتمل أي وجاهة؛ ألن 
السعودّية  يف  بها  املعمول  األنظمة 
على  به  يحتذى  دولًيّا  منوذًجا  تُعد 
مستوى حفظ وكفالة حقوق اإلنسان، 
وصيانة حق الفرد واملجتمع على حد 
للحكم  األس��اس��ي  فالنظام  س���واء؛ 
ال���ص���ادر ع���ام 1412ه������ أك���د على 
وفق  اإلنسان  حلقوق  الدولة  حماية 

أحكام الشريعة«.
اجلمعية  أن  إلى  »الفاخري«  وأش��ار 
منذ  ع��ام��اً  اس��ت��ط��اع��ت خ���الل 14 
املظلومني  آالف  ن��ص��رةَ  تأسيسها 
من  ان��ط��الًق��ا  حقوقهم؛  واس��ت��رداد 
األن��ظ��م��ة ال���داخ���ل���ّي���ة يف امل��م��ل��ك��ة 
امل��ت��أس��س��ة ع��ل��ى ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن 
اإلس����الم����ي، ول����م ت��ك��ن اجل��م��ع��ّي��ة 
مضطّرة إلى االستعانة بأي الئحة أو 
قانون خارجي ال يتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية الكاملة.
وت���اب���ع »م���ا ي��ح��ت��اج��ه امل��ج��ت��م��ع يف 
وما  ل��ه  م��ا  معرفة  ه��و  األّول  امل��ق��ام 
ما  وفق  وواج��ب��ات،  من حقوق  عليه 
احلامية  اململكة  أنظمة  عليه  نصت 
تُوِلي اجلمعّية  لذا  اإلنسان؛  حلقوق 
هذه املسألة اهتماماً بالغاً من حيث 
التوعية والتثقيف، وبعد التحقق من 
وقوع الظلم تعمل على دعم املظلوم 
ونصرته وتبيان حّقه للجهات املعنّية 
يجرى  أن  إل���ى  ال��ق��ض��ي��ة  وم��ت��اب��ع��ة 

إنصافه«.
اجل��م��ع��ي��ة  أن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
تأسست  اإلن��س��ان  حلقوق  الوطنية 
حقوق  حلماية  وذلك  السعودية؛  يف 
ونشر  عنها  وال��دف��اع  فيها  اإلنسان 
ثقافة حقوق اإلنسان و التوعية بها.

الوطنية حلقوق  نبذة عن اجلمعية 
اإلنسان:

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أُنشئت 
السعودية  العربية  باململكة  اإلنسان 
يف 1425/1/18ه������ امل��واف��ق  3/9 
اإلنسان  ، حلماية حقوق  2004م   /

والدفاع عنها وفقاً ألحكام الشريعة 
اإلسالمية وللنظام األساسي للحكم 
واألن��ظ��م��ة امل��رع��ي��ة واالت��ف��اق��ي��ات 
واملواثيق الدولية التي ال تتعارض مع 

الشريعة اإلسالمية.
طبيعتها: 

مالياً  مستقلة  وطنية  هيئة  اجلمعية 
وإدارياً، وليس لها  ارتباط بأي جهاز 
عن  ال��دف��اع  على  وتعمل  ح��ك��وم��ي، 
العربية  اململكة  يف  اإلنسان  حقوق 
ال��س��ع��ودي��ة وخ��ارج��ه��ا س�����واًء ك��ان 
أو مقيماً، أو زائراً، وتتعاون  مواطناً 
واألهلية  احلكومية  اجلمعيات  مع 
أجل  م��ن  وخ��ارج��ه��ا  اململكة  داخ���ل 

حتقيق ذلك.
رؤيتها:

العدالة  مجتمع  بناء  يف  املساهمة 
وامل���س���اواة وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون وف��ق��اً 
لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة 
التي تدعو إلى التسامح ونبذ الظلم  

والتطرف.
رسالتها:

ح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��دف��اع 
ع��ن��ه��ا، ون���ش���ر ث��ق��اف��ت��ه��ا وات���خ���اذ 
اإلجراءات الالزمة ملعاجلة الشكاوى 
بانتهاكات  املتعلقة  وال���ت���ج���اوزات 
ووقفها  منها  للحد  اإلنسان  حقوق 
وإزال���ة آث��اره��ا، وإع���داد ال��دراس��ات 
العمل  وورش  والندوات  واملؤمترات 
وإصدار املطبوعات وإعالن املواقف 

وإعداد التقارير.
أهدافها:

النظام  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  ل��ل��م��ادة  ط��ب��ق��اً 
األساسي للجمعية تتلخص أهدافها 

يف اآلتي:
1. العمل على حماية حقوق اإلنسان 
الذي  للحكم  األس��اس  للنظام  وفقاً 
م��ص��دره ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة ووف��ق��اً 
ورد يف  وم����ا  امل���رع���ي���ة،  ل��أن��ظ��م��ة 
اإلعالنات واملواثيق اخلاصة بحقوق 
اإلن���س���ان ال���ص���ادرة ع��ن اجل��ام��ع��ة 
العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
وجلانها  ووك��االت��ه��ا  املتحدة  واألمم 
الشريعة  يخالف  ال  ومب��ا  املختصة 

اإلسالمية.
الدولية  املنظمات  م��ع  التعاون   .2

العاملة يف هذا املجال.
والتعسف  الظلم،  ضد  الوقوف   .3
والعنف، والتعذيب ، وعدم التسامح.

اختصاصاتها:
تنفيذية  س��ل��ط��ة  ل��ي��س��ت  اجل��م��ع��ي��ة 
ول��ي��س��ت ب��دي��اًل ع��ن ال��ق��ض��اء، وال 
األنظمة  بتطبيق  املعنية  األج��ه��زة 
السعودية  العربية  اململكة  املتبعة يف 
ت  ولذلك فإَنّ اختصاصاتها كما نَصّ
األساسي  نظامها  من  الثالثة  امل��ادة 

تؤكد على اآلتي :
1. التأكد من تنفيذ ما ورد يف النظام 
ل��ل��ح��ك��م، ويف األن��ظ��م��ة  األس���اس���ي 
العالقة  ذات  اململكة  يف  الداخلية 

بحقوق اإلنسان.
2. التأكد من تنفيذ التزامات اململكة 
وفق  اإلن��س��ان،  حقوق  قضايا  جت��اه 
حلقوق  القاهرة  إع��الن  يف  ورد  ما 
األمم  وميثاق  اإلس��الم،  اإلنسان يف 
املتحدة، واملواثيق والصكوك الدولية 

املتعلقة بحقوق اإلنسان.
مع  ومتابعتها  ال��ش��ك��اوى  تلقي   .3
اجل��ه��ات امل��خ��ت��ص��ة، وال��ت��ح��ق��ق من 
دع�����اوى امل��خ��ال��ف��ات وال���ت���ج���اوزات 

املتعلقة بحقوق اإلنسان.
4. تقدمي اآلراء واملقترحات للهيئات 
للعمل على نشر  احلكومية واألهلية 

املعلومات يف مجال حقوق اإلنسان.
5. التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان 
يف ال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة ب��ش��ك��ل ع��ام 
احلكومية  غير  الدولية  واملنظمات 

بشكل خاص.
6. دراسة املواثيق والصكوك الدولية 
الدولية  اإلن��س��ان  بحقوق  اخل��اص��ة 

وتطبيقاتها.
وال���ن���دوات  امل���ؤمت���رات  إق���ام���ة   .7
واحل���ل���ق���ات احمل��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
8. تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي 

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
تعنى  9. نشر إصدارات متخصصة 

بحقوق اإلنسان.
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اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان ت�صيد 

بخدمات اململكة حلجاج بيت اهلل و جناح 

حج عام 1439هـ

أشاد مشرف فرع اجلمعية يف مكة املكرمة األستاذ سليمان الزايدي، بالصورة اإلنسانية التي حتلى بها 
رجال األمن يف مساعدة احلجاج خالل التفويج وإدارة احلشود يف ظروف زمانية ومكانية استثنائية، 
والتي رصدتها اجلمعية من خالل فريق عمل متخصص برئاسة األستاذ سليمان الزايدي متضمنًا 
عدد من أعضاء الفرع، للوقوف على مستوى اخلدمات املتاحة لضيوف الرحمن، وما بذلته األجهزة 
املعنية الرسمية واألهلية من جهود يف هذا املجال، فقد جنحت اململكة  العربية السعودية يف تسهيل 
مهمة 2.371.675 مليون حاج يف عام 1439هـ جتمعوا يف صعيد واحد ليذكروا اسم اهلل يف أيام معلومات، 

حيث جندت اململكة كل قطاعاتها ألجل إجناح هذه املهمة السامية.
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حجاج دول اأمريكا 

ال�صمالية و اجلنوبية و 

ا�صرتاليا

24.992

حجاج الدول الأ�صيوية

1.049.496

حجاج دول جمل�س التعاون

34.140

حجاج الدول الأوروبية

88.601

حجاج الدول العربية

395.410

حجاج الدول الأفريقية

166.083

7

فقد متكن الفريق من رصد عدداً من 
وضع  مت  و  السلبيات  و  اإليجابيات 
و  عليها  بناءاً  التوصيات  من  العديد 
التخاذ  متهيداً  تقرير  يف  تضمينها 
ذات  اجلهات  مع  الالزمة  اإلج���راءات 
ال��ع��الق��ة، وم���ن ض��م��ن اإلي��ج��اب��ي��ات: 
واضح  تطور  وج��ود  للفريق  ظهر   -1
وم��ل��م��وس يف االرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات 
وجتويدها هذا العام، ومن أبرز أوجه 
وتطبيقاتها  التقنية  توظيف  التجديد 
نوعية  خدمة  تقدمي  يف  الف��ت  بشكل 
مب��وظ��ف��ني سعوديني  ت��ب��ت��دئ  ج��دي��دة 
بلد  يف  ال��ق��دوم  موانئ  يف  يتواجدون 
احل���اج إلن��ه��اء إج����راءات ق��دوم��ه مما 
وّف����ر ع��ل��ى احل����اج اجل��ه��د وال��وق��ت 
وع���دم االن��ت��ظ��ار يف م��وان��ئ ال��ق��دوم، 
اخلدمة  آليات  ارتقت  التنظيم  وبهذا 
ماليزيا  وك��ان��ت  متقدمة،  درج��ة  إل��ى 
فيها  جُتّرب  دولتني  كأول  وإندونيسيا 
للتوسع  التي خطط  اخلدمة اجلديدة 

فيها مستقباًل. 
2- كانت الصورة اإلنسانية التي حتلى 
األمن يف مساعدة احلجاج  رجال  بها 
يف  احل��ش��ود  وإدارة  ال��ت��ف��وي��ج  خ���الل 

من  استثنائية  ومكانية  زمانية  ظروف 
أبرز خدمات احلج.

3- اتصفت حركة التنقل بني املشاعر 
من  مستفيدة  وامل��رون��ة  باإلنسيابية 
املختلفة  املطرد ألداء األجهزة  التطور 

املشاركة يف احلج.
أما السلبيات و التوصيات فقد جاءت 

على النحو التالي:
يف  اجلمعية  رص���دت  وأن  س��ب��ق   -1
موسم حج عام 1438 ه� تدني مستوى 
األداء يف مسلخ املعيصم مبكة املكرمة، 
الكثير من املخالفات الصحية  ووجود 
لها  ال حصر  التي  والبيئية  واإلداري���ة 
وع��دم  العشوائي،  ال��ذب��ح  بينها  وم��ن 
التشغيلية  ل��الش��ت��راط��ات  مطابقته 
ينجم  حيث  النظافة،  مستوى  وت��ردي 
عن ذلك آثار سلبية عديدة، ولأسف 
الشديد تكررت تلك األخطاء يف موسم 
حج عام هذا العام، مما يستوجب وضع 
املسالخ  مشاكل  إلن��ه��اء  شاملة  خطة 
املقدسة،  واملشاعر  املكرمة  مكة  يف 
االشتراطات  أعدادها وحتقيق  بزيادة 
ال��ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل���واص���ف���ات 
القياسية فيها، وتشغيلها جزئياً طوال 

عدد حجاج بيت اهلل احلرام جتاوز 

2.371.675 مليون يف عام 1439هـ

مع  املكرمة  مكة  أهالي  خلدمة  العام 
إمكانية رفع معدالت التشغيل للدرجة 

القصوى يف مواسم احلج والعمرة.
اجلهة  من  املبذولة  اجلهود  رغ��م   -2
بعض  أن  إال  املشاعر  لقطار  املنظمة 
احل��ج��اج ي��ت��ع��رض��ون إل���ى م��ش��ق��ة يف 
وصولهم من محطة القطار ملخيماتهم 
ل��ب��ع��ده��ا  أو ع��ودت��ه��م م��ن��ه��ا وذل�����ك 
ع��ن احمل��ط��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى متاعب 
محطات  وإلى  من  ونزولهم  صعودهم 
وقوفاً  انتظارهم  فترة  وطول  القطار، 
يستوجب  مما  القطار،  ركوبهم  حتى 
القائم حالياً،  الوضع  النظر يف  إعادة 
والساللم  واملمرات  الطرق  مبراجعة 
وإي��ج��اد  القطار  محطة  إل��ى  امل��ؤدي��ة 
مواقع  واختيار  انتظار مالئمة،  أماكن 
يستخدمون  الذين  احلجاج  مخيمات 
غير  إلى  احملطة  من  بالقرب  القطار 

ذلك من اإلجراءات.
يف  األج��رة  سيارات  سائقي  قيام   -3
الركوب  تعرفة  ب��زي��ادة  املكرمة  مكة 
مبررة  غير  زيادة  احلج،  موسم  خالل 
رك��وب  تعرفة  حت��دي��د  يستوجب  مم��ا 

عادلة.

مناسبة  نقل  وس��ائ��ل  وج��ود  ع��دم   -4
امل��ن��ع يف  ن��ق��اط  عند  امل��ش��اة  للحجاج 
مشعر  مداخل  بني  الفاصلة  احل��دود 
مما  والششة،  العزيزية  ومنطقة  منى 
بتوفير  الظاهرة،  ه��ذه  ع��الج  يتطلب 

وسائل نقل مالئمة وبأسعار محددة.
مرتادي  احل��ج��اج  بعض  يتعرض   -5
مثل  املكرمة  مكة  األث��ري��ة يف  امل��واق��ع 
ث���ور  للخطر عند  غ���ار ح���راء وغ���ار 
باإلضافة  اجل��ب��ل،  صعود  محاولتهم 
مما  واملعاناة،  لالستغالل  لتعرضهم 
لزيارات  شامل  تنظيم  عمل  يستوجب 
احلجاج واملعتمرين لأماكن األثرية يف 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، يحقق 
بذلك،  املتعلقة  األم���ور  كافة  ات��س��اق 

ويعالج السلبيات املوجودة حالياً.
أماكن سكن  املساجد يف  اكتظاظ   -6
احل��ج��اج ب��امل��ص��ل��ني، وص��الت��ه��م على 
األرص��ف��ة وال���ش���وارع، حت��ت الشمس 
منطقتي  يف  خاصة  احل��رارة،  شديدة 
يستوجب  وال��ش��ش��ة، مم��ا  ال��ع��زي��زي��ة 
وإع���ادة  وصيانتها  امل��س��اج��د  تطوير 
األعداد  الستيعاب  وتهيئتها  تأهيلها، 
املتزايدة من املصلني يف مواسم احلج.

 © الهيئة العامة لإلحصاء
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منظمة الفاو الدولية ت�صدر كتاب توعوي للأطفال 
عن كيفية الق�صاء على اجلوع

اأخــبــار اجلــوع يف العامل و جهود املنظمات و  اأهــم  © �صفحة تهتم بن�صر   

املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�صان للق�صاء عليه من اأجل العمل على 

حت�صني حقوق الإن�صان يف العامل

مبفهوم  األط��ف��ال  توعية  أج��ل  م��ن 
اجلوع و كيفية القضاء عليه أصدرت 
منظمة األغذية العاملية »الفاو« كتاب 
ل��أط��ف��ال  م��وج��ه  تثقيفي  ت��وع��وي 
و  العناصر  من  العديد  فيه  تناولت 
من خالل  ذلك  و  الهامة،  املعلومات 
أيضاً  و تضمن  و نصوص  رسومات 
الكتاب مسابقة حتتوي على العديد 
من األسئلة و وضع ملصقات يجمعها 

األطفال يف الكتاب.

من أهم ما جاء يف الكتاب:
- التعريف باجلوع:

من احملزن أن اجلوع يف العالم آخذ 
أنه  الفاو  تقرير  ويبني  االرتفاع:  يف 
يف عام 2016 كان هناك 38 مليون 
ش��خ��ص ي��ع��ان��ون م��ن اجل���وع وه��ذا 
 ،2015 عام  يف  عليه  كان  مما  أكثر 
 800 من  أكثر  يكافح  ي��وم،  كل  ويف 
أي  على  للحصول  شخص  مليون 
ويتعرضون  اإلط����الق،  ع��ل��ى  غ���ذاء 
خلطر املجاعة، وهذا العدد أكثر من 
سكان إندونيسيا، والواليات املتحدة 

األمريكية، وباكستان مجتمعة!.
اجلوع  على  القضاء  مهمة  وتهدف 
إلى  املذهل  الرقم  ه��ذا  إل��ى خفض 
دولة  أول  البرازيل  وكانت  الصفر، 
تواجه التحدي يف عام 2003 عندما 
ساعدت احلكومة ماليني األشخاص 
على اخلروج من دائرة الفقر واجلوع.
محاربة  على  البلدان  الفاو  تساعد 
ي��زال  وم��ا  ع��ام 1945،  اجل��وع منذ 
القضاء على اجلوع هو املهمة رقم 1 
للفاو، وهذه هي املكونات التي نحتاج 

إليها لتحقيق هذه املهمة:
الــغــذائــي: ضمان حصول  األمـــن   .1

اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ال��غ��ذاء ال��ص��ح��ي كل 
يوم، وإن أرضنا قادرة على إطعامنا 
الطعام  توزيع  البشر  وعلى  جميعاً: 
خ��اوي  أح���داً  يتركوا  وال  ب��إن��ص��اف، 

اليدين.
التغذية اجلــيــدة: ضمان حصول   .2
التي  امل��غ��ذي��ات  جميع  على  ال��ن��اس 
جيد،  بشكل  للعيش  إليها  يحتاجون 
املسؤولة  التغذية  ع���ادات  وتشجيع 
إلى  هذا  وسيؤدي  البيئة،  وصديقة 
الذين  أولئك  بني  ال��ت��وازن  استعادة 
يأكلون كثيراً أو بشكل سيئ، وأولئك 
الذين ال يحصلون على ما يكفي من 

الطعام.
استخدام  املـــســـتـــدامـــة:  الــــزراعــــة   .3
احل��ق��ول، وال��غ��اب��ات، واحمل��ي��ط��ات، 
الضرورية  الطبيعية  امل��وارد  وجميع 
اإلض�����رار  دون  األغ����ذي����ة  إلن���ت���اج 
مستدامة  تكون  أن  ويجب  بالكوكب، 
يحترم  أن  يجب  األغ��ذي��ة  إنتاج  ألن 
واحليوانات  الناس  وجميع  البيئة، 
الذين يعيشون فيها، وإال فإن مواردنا 

لن تدوم.
4. القضاء على الفقر: نظراً إلى أن 
الفقر غالباً ما يكون السبب املباشر 
لسوء التغذية، حتى يف البلدان التي 
محالت  يف  األغ��ذي��ة  فيها  ت��ت��واف��ر 
الذين  واألشخاص  الكبيرة،  التسوق 
ال يستطيعون حتمل تكاليف األغذية 
ع��ام،  بشكل  األغ��ذي��ة  أو  الصحية، 
مييلون إلى اإلصابة باملرض بسهولة 
هو  الصحي  احلياة  وأسلوب  أكبر، 
االجتماعي  للتقدم  نتيجة  أس��اس��اً 

واالقتصادي.

يوم األغذية العاملي:

 1945 عام  الفاو يف  منظمة  أُنشئت 
ل��ت��وح��ي��د ج��ه��ود ج��م��ي��ع ال�����دول يف 
مكافحة اجلوع، وحتتفل الفاو يف 16 
أكتوبر/تشرين األول  بعيد ميالدها 
من خالل احتفال عاملي يعرف باسم 
يجتمع  حيث  العاملي،  األغ��ذي��ة  ي��وم 
لتكرمي  م��ع��اً  ب��ل��داً   130 م��ن  أك��ث��ر 
هدفهم املشترك وهو: عالم خال من 
اجلوع والفقر، حيث ميكن للجميع أن 

يعيشوا حياة صحية.
ال���ق���ض���اء ع��ل��ى اجل���وع  إن ه����دف 
يف  هو  )#القضاء_على_اجلوع( 
املستدامة  التنمية  أه���داف  صميم 
حتقيقها  سيتم  التي  املتحدة  لأمم 
ال��ف��او  ول��ك��ن   ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
وجميع احلكومات املشاركة يف املهمة 
األكثر أهمية لكوكبنا لن تنجح إال إذا 
واملكون اخلاص  بذل اجلميع جهداً، 
للتغيير احلقيقي والدائم هو  البشر! 

وهذا يعني أنت أيضاً!.

الفاو وأهداف التنمية املستدامة:
هي  املستدامة  التنمية  أه��داف  إن 
السياسات  لتطوير  للحكومات  دليل 
واإلجراءات التي متكنها من القضاء 
عدم  ومحاربة  والفقر،  اجل��وع  على 
لتغير  والتصدي  والظلم،  امل��س��اواة 
املستدامة  التنمية  وحتقيق  امل��ن��اخ، 
وتشكل  ي�����دوم(،  ال����ذي  احل���ل  )أي 
األغذية والزراعة جزءاً هاًماً من كل 
إلى  واجل��وع  الفقر  إنهاء  من  هدف، 
االستجابة لتغير املناخ واحلفاظ على 
القضاء  وحتقيق  الطبيعية،  مواردنا 
على اجلوع يعني أننا أيضاً نستطيع 
حتقيق العديد من األهداف األخرى ، 
فبدون توفير الغذاء الصحي للجميع 

أو  التعليم  حتقيق  ميكنك  ال  أواًل، 
الصحة اجليدة.

يحتوي  الكتاب  أن   بالذكر  اجلــديــر 
عـــلـــى بـــعـــض الــتــعــلــيــمــات الـــتـــي مــن 
املساعدة يف احلــد من اجلوع  شأنها 

و منها:

- جتنب هدر األغذية:
تهدر  أو  تفقد  التي  األغذية  ربع  إن 
ك��ل ي��وم ك���اٍف إلط��ع��ام اجل��وع��ى يف 
تريد  ال  أن���ك  وب��ال��ت��أك��ي��د  ال��ع��ال��م، 
العاملية  الكارثة  ه��ذه  يف  املساهمة 
لذلك كن مستعداً للتغيير  وال تتحيز 
“غريبة  والفاكهة  اخل��ض��روات  ضد 
الشكل”، وقل ال للتغليف البالستيكي 
عدمي الفائدة، وأحب بقايا طعامك.

- ال تــــدع الــبــطــاقــات املــلــصــقــة على 
املنتجات تخدعك: 

وحده  هو  االستهالك”  انتهاء  “تاريخ 
األغذية  تصبح  متى  يخبرك  ال��ذي 
غير صاحلة لأكل، وحتى لو جتاوز 
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العمل من اأجل الق�صاء
على اجلوع

املفضل”،  “االستهالك  تاريخ  ما  غذاء 
فقد ي��ك��ون م��ا ي���زال ص��احل��اً! حتقق 
بأال  ف��ع��ال  ش���يء،  أي  ت��رم��ي  أن  قبل 
االستهالك  “يفضل  تعليمات  ت��ك��ون 
تاريخ”  بحلول  و”استهلك  تاريخ”  قبل 

مضللة.

- تــــــنــــــاول املــــــزيــــــد مــــــن اخلــــــضــــــروات 
والفاكهة:

أكبر  كمية  يستهلك  اللحوم  إنتاج  إن 
لكوكبنا،  الطبيعية  امل��وارد  من  بكثير 
وال سيما املياه، أكثر من إنتاج النباتات 
القيام  تستطيع  ال��ذي  ما  البقول،  أو 
به؟ حاول أن حتضر وجبة واحدة يف 
األسبوع نباتية بالكامل )تشمل البقول 
والبازالء،  والفاصولياء،  العدس،  مثل 
واحلمص( بداًل من اللحوم، وقد تظن 
أن األم��ر ضئياًل ج��داً إلح��داث فرق، 
ولكنه سيكون مضموناً 100 يف املائة.

- تناول األغذية الصحية:
كيفية  السوق  من  التسوق  عند  تعلم 
الصحية  غير  املكونات  على  التعرف 
ملصقات  من  املتحولة  ال��ده��ون  مثل 
وج��ب��ة خفيفة  واس��ت��ب��دل  األغ���ذي���ة، 
م��ع��اجل��ة وغ���ي���ر ص��ح��ي��ة ب��ال��ف��اك��ه��ة 
ال���ط���ازج���ة، واخل�����ض�����روات ال��ن��ي��ة، 
وأص��ن��اف اجل����وز، أو خ��ب��ز احل��ب��وب 
الكاملة، وتناول الرقائق املخبوزة بدالً 
من رقائق البطاطس املقلية التقليدية، 
وجت��ن��ب األط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 

السكر املضاف.

- اقتصد يف استخدام املياه:
اجل��ف��اف يعني ع��دم وج���ود امل��ي��اه، 
فأكثر،  أك��ث��ر  شيوعاً  ه��ذا  وي���زداد 
تستخدم  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  يف  ح��ت��ى 
كميات كبيرة من املياه، ويرتبط هذا 
بتغير املناخ، مما يعني، أننا جزء من 
تسربات  بإصالح  قم  ل��ذا  املشكلة، 
املياه، أو استخدم مياه األمطار، أو 
حديقتك،  لسقاية  “الرمادية”  املياه 
من  ب��دالً  السريع  ال��دش  واستخدم 
االس��ت��ح��م��ام يف م��غ��ط��س، وأغ��ل��ق 

صنبور املاء أثناء تنظيف أسنانك.

- حــــافــــظ عـــلـــى حــــيــــاة مـــخـــزونـــات 
األسماك:

بعض األسماك، مثل سمك القد أو 
التونة، ذات شعبية أكبر من غيرها 
فإنها  السبب  ولهذا  األسماك،  من 
وت��واج��ه  امل��ف��رط  للصيد  ت��ت��ع��رض 
خ��ط��ر االخ��ت��ف��اء إل���ى األب����د، اقنع 
أن��واع  بتناول  وأس��رت��ك  أص��دق��اءك 
أخ��رى م��ن األس��م��اك األك��ث��ر وف��رة، 
م��ث��ل س��م��ك امل��اك��ري��ل أو ال��رن��ك��ة، 
وميكنك أيضاً البحث عن األسماك 
التي مت صيدها أو استزراعها بشكل 
املرخصة  األس��م��اك  مثل  مستدام، 
إيكولوجية،  عالمات  حتمل  والتي 
وعندما تطلب أطعمة بحرية يف أحد 
املطاعم، اسأل دائماً عما إذا كانت 
مناصراً  ك��ن  مستدام،  مصدر  م��ن 

لأسماك.
- حافظ على نظافة األرض واملياه:

القمامة  والتقط  القمامة،  ترمي  ال 
قبل  من  مسؤول  غير  بشكل  امللقاة 
أن  تنسى  وال  املهملني،  األش��خ��اص 
ذل��ك!  يفعلون  رأي��ت��ه��م  إذا  تنهاهم 
من  ب��وح��ي  ي��ت��ص��رف  مستهلكاً  ك��ن 
التنظيف  م����واد  واخ��ت��ر  ال��ض��م��ي��ر، 
من  وغيرها  وال��ده��ان��ات،  املنزلية، 
املنتجات اخلالية من املّبيض أو املواد 
وس��وف  األخ���رى،  القوية  الكيماوية 

يجعل هذا تربتنا صحية أكثر.

- ابــــحــــث عــــبــــر اإلنـــــتـــــرنـــــت وحـــــــاول 
املمارسات  ذات  الشركات  من  الــشــراء 
املستدامة وال تضر بالبيئة، وإذا كان 
هــنــاك شـــيء رخــيــص، فــمــن احملتمل 
أنه يؤذي الناس، أو الكوكب بطريقة 

ما: 
اشتر األفضل جودة أو ال تشتري على 
اإلطالق، وعندما تشتري، اشتر فقط 

ما حتتاجه حقاً.

- تسوق محليًا:
كلما  احملليني  امل��زارع��ني  م��ن  تسوق 
دعمت  إذا  ألن��ك  مل���اذا؟  استطعت، 
ستصبح  احمللي  االق��ت��ص��ادي  النمو 
أقصر،  واملنتج  ال��ن��اس  ب��ني  املسافة 
وهذا يؤدي إلى انبعاثات أقل، وتلوث 

ومزارعني  صحة،  أكثر  وعالم  أق��ل، 
أكثر سعادة.

تــدويــر البالستيك، والــزجــاج،  - أعــد 
تــنــســى  وال  والــــــــــــــورق،  واألملــــــنــــــيــــــوم، 
واخللفي  األمامي  اجلانب  استخدام 
لــكــل ورقـــــة: ف��ه��ذا يحمي األش��ج��ار، 
واب���دأ ب��إع��ادة ال��ت��دوي��ر يف امل��درس��ة 
يف  زمالئك  مساعدة  على  واحصل 

فصل الدراسة.

املنزلية:  األدوات  مــع  بحذر  تعامل   -
ال��ق��م��ام��ة  ت���رم���ي  أال  ي��ج��ب  ال���ت���ي 
والدهانات،  البطاريات،  مثل  العادية 
واملواد  واألدوي��ة،  اجلوالة،  والهواتف 
والعجالت  واألس���م���دة،  ال��ك��ي��م��اوي��ة، 
وغير  احلبر،  وخراطيش  املطاطية، 
القمامة  هذه  تكون  أن  فيمكن  ذلك. 
ضارة للغاية على البيئة إذا ما خرجت 
تسربت  إذا  سيما  وال  السيطرة،  عن 
إلى نظم املياه، والبالستيك الذي يتم 
مسؤولة  غير  ب��ص��ورة  منه  التخلص 
البحرية  ب��امل��وائ��ل  ي��ض��ر  أن  مي��ك��ن 
اآلالف من  وي��ق��ت��ل  ب��ص��ورة ش��دي��دة 
تعرف  ع��ام،  كل  البحرية  احليوانات 
على كيفية إعادة التدوير أو التخلص 
من هذه األدوات الضارة بشكل آمن.

كتاب توعوي عن مكافحة اجلوع للأطفال
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بهدف رفع م�صتوى الوعي لدى امل�صتهلكني بحقوقهم 

»حماية امل�صتهلك« ُتطلق الدليل ال�صامل

املستهلك  حماية  جمعية  من  إدراك��اً 
أله��م��ي��ة رف���ع م��س��ت��وى ال��وع��ي ل��دى 
املستهلكني بحقوقهم التي كفلتها لهم 
مؤخراً  اجلمعية  أطلقت  األنظمة، 
املستهلك،  حلقوق  الشامل  الدليل 
والذي يَُعد مرجعاً شاماًل ألهم حقوق 
وواجبات املستهلكني لدى اثنا عشرة 
وهيئات  وزارات  من  حكومية  جهة 
ومؤسسات؛ حيث جمع الدليل، أكثر 
اثنا عشر فصاًل  عبر  من 146 حقاً 
وتثقيف  وتعريف  توعية  يف  تُسهم 
ومبا  وواج��ب��ات��ه،  بحقوقه  املستهلك 

يحفظ حقوق كل األطراف.
من جهته أكد أمني عام جمعية حماية 
عبد  بنت  سمر  الدكتورة  املستهلك 
اجلمعية  إطالق  أن  القحطاني،  اهلل 
املستهلك؛  حلقوق  الشامل  للدليل 
حماية  جمعية  دور  من  انطالقاً  أتى 
ت��وع��ي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك  امل��س��ت��ه��ل��ك يف 
بذلك  اجلمعية  قامت  وقد  بحقوقه، 
حت��ق��ي��ق��اً ب��أه��م��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة ك��أح��د 
الستة  اختصاصاتها  او  أدواره�����ا 
خاللها  من  تهدف  والتي  الرئيسية 
وت��زوي��ده  املستهلك  وع��ي  رف��ع  إل��ى 

باملعلومات الضرورية له.

وبّينت الدكتورة القحطاني، بأن الدليل 
املستهلكني  ع��م��وم  ال��ش��ام��ل  مي��ّك��ن 
وواج��ب��ات��ه��م،  حقوقهم  م��ع��رف��ة  م��ن 
ويشمل  ال��ق��ط��اع��ات،  م��خ��ت��ل��ف  يف 
معلومات حول حقوق املستهلك لدى 
والسياحة  والتجارة  والصحة  النقل 
حقوقه  كذلك  واإلس��ك��ان،  والطاقة 
واالتصاالت  التجارية  املعامالت  يف 

وأيضاً البنوك واحلج والعمل.

ب��أن الدليل  ال��ع��ام  وأوض���ح األم���ني 
يتضمن  املستهلك  حلقوق  الشامل 
األول  الفصل   ف��ص��اًل؛  عشرة  اثنا 
وزارة  ل���دى  امل��س��ت��ه��ل��ك  ح��ق��وق  يف 
لدى  والثاني  واالستثمار،  التجارة 
الثالث  الفصل  فيما  الصحة،  وزارة 
لدى  ال��ع��ام��ة  احل��ق��وق  على  يشتمل 
املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  هيئة 

والفصل الرابع لدى وزارة االسكان، 
حقوق  فيغطي  اخلامس  الفصل  أما 
العامة  الهيئة  لدى  العامة  املستهلك 
الفصل  وي��ل��ق��ي  امل���دن���ي،  ل��ل��ط��ي��ران 
السادس الضوء على حقوق املستهلك 
يف موضوع عمال اخلدمة املنزلية ومن 
يف حكمهم لدى وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، والسابع احلقوق العامة 
واإلنتاج  الكهرباء  تنظيم  هيئة  لدى 
املزدوج، فيما يشتمل الفصل الثامن 
مؤسسة  لدى  املستهلك  حقوق  على 
ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال��س��ع��ودي، أم���ا يف 
الفصل التاسع فيشتمل على احلقوق 
تكون  فيما  النقل،  وزارة  لدى  العامة 
بالقطار  املسافرين  املستهلك  حقوق 
الفصل  يف  ال��ع��ام  النقل  هيئة  ل��دى 
العاشر، ويشتمل يف الفصل احلادي 
عشر على احلقوق العامة لدى الهيئة 
الوطني،  وال��ت��راث  للسياحة  العامة 
وأخيراً يف الفصل الثاني عشر يجد 
وزارة  لدى  العامة  حقوقه  املستهلك 

احلج.
التي  املستهلك  حــقــوق  ضــمــن  ومـــن 

نص عليها الدليل التالي:
له  توف���ر  أن  احلق يف  للمستهلك   -

عل����ى ك��ل منت�ج، البيان�ات التج��اري��ة 
الت��الي����ة:

امل��ق��اس واحل��ج��م وال���وزن والعدد   -
والسعة.         

- ت�اري���خ اإلنت����اج والصالحي���ة.
- البلد التي ُصنعت أو أنتجت فيها 

العناصر املستخدمة يف التركيب.
- سعر املنتج.

- اسم امُلنتج أو الصانع.
املنت���ج  بي��ان�ات  جميع  تك���ون  أن   -
مينع  وال  العربي���ة  باللغ��ة  مكتوبة 

إضافة لغة أخرى.
للوائح  مطابقة  السلعة  تك��ون  أن   -

الفنية املعتمدة.
- ش�����راء الس�ل��ع املعروض���ة للب�ي���ع 
دون ق�ي��د أو ش�رط من الب��ائع، وعدم 

رب��ط شراء سلع�ة بسلع��ة أخرى.
إذا  الس�لع  واس�ترجاع  اس�تبدال   -
أو  معيب�ة  أو  مغشوش��ة  أنه�ا  ثب�ت 

حتم�ل عالمات جتاري�ة مقلدة.
وأن  قليل  ك��ان  مهما  الباقي  أخ��ذ   -
ال ُيلزم بسلع أخرى بدل الباقي مثل 
اللبان )العلك( أو املناديل الورقية أو 

يرغب  التي قد ال  السلع  غيرها من 
بها املستهلك.



فيك��ون  الالزم��ة،  باملهني��ة  الوكي��ل 
الوكي��ل مسؤوالً ع��ن تقدي��م ضم��ان 
املنت�ج له�ذا العي�ب وم�ا يترت�ب علي�ه، 
انته�اء  يل�ي  مل�دة ع�ام إضاف�ي  وذل�ك 

م��دة الضم�ان.
مب��ا  املنت��ج  ضم��ان  م��دة  متدي��د   -
توفي�ر  ف�ي  التأخي�ر  م�����دة  ي��ع�����ادل 
أعم�ال  ف�ي  الب�دء  أو  الغي�ار  قطع�ة 

الصيان�ة أو االنته��اء منه��ا.
ف��ي ح��ال ح��دوث خل��ل مش��مول   -
املس��تهلك  ح��ق  فم��ن  بالضم��ان 
احمل��ل  إل��������ى  بالس��لعة  ال��ذه��������اب 
ويلت��زم احمل��ل  من��ه  اش��تراها  ال��ذي 
بإص��الح اخلل��ل أو بتوصيله��ا للوكي��ل

إلصالحه��ا.

- عند طلب موعد إلجراء الصيانة، 
ت��وث��ي��ق ه���ذا الطلب  ال��وك��ي��ل  ف��ع��ل��ى 

وحتديد موعد لبدء إجراء الصيانة.
اجلهاز  حالة  تبني  وثيقة  استالم   -
الكهربائي وعطله وتاريخ االنتهاء من 

صيانته وتكلفة اإلصالح.
- أن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة 
الفحص واملعاينة - إن وجدت - عند 

حجز املوعد.
- إذا كانت الصيانة ال يجريها سوى 
الوكيل فعليه البدء يف إجراء الصيانة 
أيام من  خالل مدة ال تزيد عن )7( 

تاريخ تقدمي الطلب.
تصنع  ال��غ��ي�����ار  قط�ع  ك��ان�����ت  إذا   -
ذات  أو  ل��ل��م��س��������ت��ه��ل��ك  خ��ص��ي��ص��اً 
فف��ي  خاص��ة،  فني��ة  مواصف��ات 
بورق��ة  االتف��اق  يت��م  احلال��ة  ه��ذه 
لتوفي��ر  معقول��ة  م��دة  عل��ى  مكتوب��ة 

قط��ع الغي��ار.
قط��ع  عل��ى  مباش��رة  احلص��ول   -

الغي��ار ذات الطل��ب املس��تمر.
مس��تقلة  وثيق��ة  عل��ى  احلص��ول   -
حت��وي أح��كام وم��دة ضم��ان قطع��ة 
م�ع سياس�ة  يتف�ق  وذل�ك مب�ا  الغي�ار 

املنت��ج.
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موض��ح  فات��ورة  عل��ى  احلص��ول   -
املضاف��ة  الضريب��ة  قيم��ة  فيه��ا 

بش��كل واض��ح.
- م��ع��رف��ة ال���ت���ح���ذي���رات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
للبيع  امل��ع��روض��ة  السلع  باستخدام 
وأن تكون موضحة على املنتج بشكل 

مباشر.
من حق املستهلك عند شراء الذهب :
القطعة.  على  الذهب  عيار  وجود   -
أو  التاجر  )دم��غ��ة(  عالمة  وج��ود   -

الصائغ على القطعة.
على  ال��ذه��ب  قطعة  وزن  يتم  أن   -

ميزان دقيق.
مختوم��ة  فات��ورة  عل��ى  احلص��ول   -
م��ن البائ��ع بثم��ن وتفاصي��ل القطع��ة 
اجل��������رام  )وزن  وكتاب��ة  امل��ش��������ت��راة 

وال��وزن اإلجمال��ي(.
مــــــن حــــــق املـــســـتـــهـــلـــك عــــنــــد شــــــراء 

الفصوص واألحجار يف الذهب:
التي  الفصوص  نسبة  زادت  إذا   -
لها قيمة عن 5 % من إجمالي  ليس 

الوزن يتم خصمها من السعر.
- أن يفصح صاحب احملل عن نسبة 
القطعة  ع��ل��ى  امل��رك��ب  ال��ف��ص  وزن 
الذهبية )حجر كرمي له قيمة أو حجر 

غير كرمي ليس له قيمة(.
ب��ي��ع ال��ذه��ب  - أن حت��ت��وي ف���ات���ورة 

واملجوهرات على البيانات التالية:
- اسم احملل وبياناته التجارية ورقم 

الترخيص.
- عيار الذهب )العيار(.

- وزن الذهب و احلجر. 
- وصف قطعة الذهب. 

ال��س��ع��ر  ال���ذه���ب و  - س��ع��ر ج����رام 
االجمالي.

- نوع احلجر )حجر كرمي له قيمة أو 
حجر غير كرمي ليس له قيمة (. 

- تاريخ الشراء.
- اسم ورقم هوية املشتري.

صحًيحاً  السلعة  وص��ف  ي��ك��ون  أن 
مع  عليه  االت��ف��اق  مل��ا مت  وم��ط��اب��ق��اً 

البائع.
فيه  موضح  عقد  على  احل��ص��ول   -
وم��دة  امل��م��ك��ن��ة،  امل��واص��ف��ات  جميع 

وشروط التسليم والدفعات.
من حق املستهلك عند شراء سلعة ) 

األجهزة الكهربائية (:
املتعلق  التجاري  البيان  يك��ون  أن   -
َمكتوًبا  للبيع  امل��ع��روض��ة  بالسلعة 
بالُلغة العرّبية على األق���ل،  ومطابقاً 

للحقيقة من جميع الوجوه.
السلعة صحيحة  تكون صفات  أن   -
البائع  بني  عليه  االتفاق  مت  ملا  وفقاً 
من  للحقيقة  ومطابقاً  واملستهلك، 

جميع الوجوه.
السلعة صحيحة  تكون صفات  أن   -
البائع  بني  عليه  االتفاق  مت  ملا  وفقاً 

واملستهلك.
عند  الطاقة  كفاءة  بطاقة  وج��ود   -
)غسالة،  الكهربائي  اجلهاز  ع��رض 

ثالجة، مكيف ( للبيع.
مبكان  كتاًبة  السلعة  سعر  ب��ي��ان   -
للوكيل  التابعة  البيع  منافذ  يف  ب��ارز 
ومواصفاتها وعلى موقعه اإللكتروني.
من  موقعة  وثيقة  على  احل��ص��ول   -
املستهلك والوكيل تبني موعد تسليم 
والتزامات الوكيل جتاه املسته���لك يف 

حال التأخر عن موعد التسليم.
بطريق��ة  ك��ت��اب��ًة  ال��وك��ي��ل  إف��ص��اح   -
واضحة ومفهوم���ة عن أي عيوب أو 
يعرضه���ا  التي  السلعة  يف  تغيير  أي 

للبي��ع.
الغيار  قطع  أسعار  )كتابًة(  بيان   -
ال��دوري��ة  الصيانة  إج���راء  وتكاليف 
مراكز  ب���ارز يف  م��ك��ان  وم��دده��ا يف 
للوكيل وعلى موقعه  التابعة  الصيانة 

اإللكتروني.
ال��ت��ج��اري  ال��وك��ي��ل  ل���ه  ي��وف��ر  أن   -
سياساته لتوفير قطع الغيار، وتقدمي 

الصيانة، وتقدمي ضمان املنتج.
عند  الطاقة  كفاءة  بطاقة  وج��ود   -
)غسالة،  الكهربائي  اجلهاز  ع��رض 
ثالجة، مكيف ( أثناء عرضها للبيع.

السلع  ض��م��ان  م���دة  ت��ق��ل  ال  أن   -
الكهربائية عن عامني.

- إذا ط�رأ عي�ب عل�ى الس�لعة مش�مول 
مع��ه  يتعام��ل  ول��م  املنت��ج،  بضم��ان 

الطل�ب  ذات  الغي�ار  قط�ع  توفي�ر   -
الن�ادر خ�الل 14 يوماً.

الت��ي  الغي��ار  بقط��ع  االحتف��اظ   -
خ��ارج  الس��لعة  م��ن  اس��تبدالها  ت��م 
الغي��ار  قط��ع  ورؤي��������ة  ال��ض��م��������ان 
عل��ى  الس��لعة  م��������ن  امل��س��������ت��ب��دل��ة 
القطع��ة  كان��ت  إذا  إال  الضم��ان 
فعل��ى  بالبيئ��ة،  ض��ارة  القدمي��ة 
عليه��ا  املس��تهلك  إط��الع  الوكي��ل 
وم��������ن ث��������م ال��ت��ص��������رف ف��ي��ه��������ا أو 

التخل��ص منه��ا بطريق��ة آمن��ة.

مـــن حـــق املــســتــهــلــك احلـــصـــول على 
سلعة بديلة:

التوفي��ر  الوكي��ل  عل��ى  يج��ب   -
الطل�ب  ذات  الغي�ار  لقط�ع  املباش�ر 
املس��تمر للمس��تهلك، أو ذات الطل��ب 
تاري��خ  م��ن  ي��وم   14 خ��الل  الن��ادر 

الطل��ب.
- كل جهاز كهربائي أو إلكتروني أقل 

ضمان له سنتني.
- إذا تأخر الوكيل ألكثر من »ساعة 
عليه  فيجب  الصيانة  ع��ن  واح���دة« 
تزويد املستهلك بوثيقة توضح تكلفة 
الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  وموعد 
الكهربائي،  اجلهاز  إحضار  وقت  من 
)بشرط إحضار اجلهاز الكهربائي يف 

املوعد احملدد(.

من حق املستهلك عند شراء سيارة:
- احل��ص��ول ع��ل��ى ف���ات���ورة ال��ش��راء 

وكذلك كتيب الضمان.
- ت��وف��ي��ر ك��ت��ي��ب��ات ض���م���ان امل��ن��ت��ج 
والتعليمات الفنية باللغة العربية على 

األقل وبصياغة واضحة ومفهومة.
النافذة  على  ب��وض��وح  اإلف��ص��اح   -
املركبة  أجزاء  عن  للمركبة  اجلانبية 
املصنعة  )اإلكسسوارات(  اإلضافية 
وم���ك���ان صنعها  امل��ن��ت��ج  غ��ي��ر  م���ن 

وتركيبها.
عند  الوقود  اقتصاد  بطاقة  وجود   -
سيارات  على  للبيع  السيارة  ع��رض 

موديل 2015م وما بعدها.
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التج��اري  الوكي��ل  ل��ه  يوف��ر  أن   -
لس��يارته،  الصن��ع  ج��ودة  ضم��ان 
وذل��ك بش��رط أن ال ينش��أ العي��ب أو 
أو  اس�تعماله،  س��وء  بس��بب  العط��ل 
االس�تعمال،  بتعليم�ات  التزام�ه  ع�دم 
أو إهمال�ه، أو احل��وادث، أو األعم��ال 
الصيان��ة  أعم��ال  أو  التخريبي��ة، 
الش�ركة  لتوصي�ات  املطابق�ة  غي��ر 
إج�راء  ف�ي  اإلهم�ال  أو  الصانع�ة، 
عل��ى  ذل��ك  ويس�����ري  الصيان��ة، 

ضم��ان املنت��ج.

مـــــن حـــــق املـــســـتـــهـــلـــك عـــنـــد صــيــانــة 
السيارة:

- أن يوف����ر ل�ه الوك���ي����ل التج�����اري 
نظي����ر  لس��يارته،  الالزم��ة  الصيان�ة 

تكلف��ة مالي��ة وج��ودة مناس��بة.
الصيان��ة  أعم��ال  مقاب��ل  تقدي��ر   -
وقط��ع الغي���ار واألعم���ال اإلضافي����ة 
ال��ت��ي ت��ط�����������رأ أث��������ن��������������اء إج��������������راء 
الصيان�����ة بدق�ة وبطريق���ة موثق�����ة، 
واليج�����وز إل����زام املسته������لك ب����أداء 
ل�م  الت�ي  الصيان�ة  أع��م����ال  تكلف���ة 

يواف��ق عليه��ا.
م��ن  االنته������اء  موع��د  حتدي�����د   -
وغي��ر  )الدوري�����ة  الصيان��ة  أعم��ال 
وثيق�����ة  ف��ي  وتكلفت�����ها   ) الدوري�����ة 
ك��������ل  علي�����ها  يوق�������ع  مستقل�����ة، 

م��ن الوك��ي����ل و املس��تهلك.
مراك��ز  أو  الوكي��ل  بي��ن  االختي��ار   -
إلج��راء  املس��تقلة  الصيان��ة  إج��راء 
لكتي��ب  وفق��اً  الدوري��ة  الصيان��ة 
عل��ى  ذل��������ك  ي��ؤث��������ر  وال  امل��ال��������ك، 

اس��تمرار الضم��ان.
- أن يتحمل الوكي�ل تكالي�ف شح���ن 
املس��تهلك  إل���ى  وإع���ادتها  السلع��ة 
ك��ان  إذا  الصيان��ة،  إج��������راء  بع��د 
أو  للوكي��ل  صيان��ة  مرك��ز  أق��رب 
تزي�د  مساف�����ة  يب�ع���د  من��ه  معتم��د 
ع�ن  مت�ر  كيل�و  مائ�ة   )100( ع�ن 
يقي�م  الت�ي  احملافظ�ة  أو  املدين�ة 
خل��ل  ح��دوث  عن��د  املس�تهلك  فيه�ا 

مش��مول بالضم��ان.
التج�����اري  الوك�ي����ل  بي�����ان   -
الصيان���ة  عل�ى  الضمان  تفاصيل 

املقدم�ة، ومدت����ه.
الوكي��ل  م��ن  وثيق��ة  اس��������ت��الم   -
حال��ة  تبي��ن  الس��يارة  إحض��ار  عن��د 
الس��يارة  عل��ى  واحملافظ��ة  هيكله��ا، 
واتخ��اذ  الصيان��ة  إج��������راء  أثن��اء 

الكفيل��ة  واالحتياط��ات  اإلج��راءات 
لذل��ك.

من حق املستهلك عند طلب صيانة 
السيارة:

- عند طلب موعد إلجراء الصيانة، 
ت��وث��ي��ق ه���ذا الطلب  ال��وك��ي��ل  ف��ع��ل��ى 

وحتديد موعد لبدء إجراء الصيانة.
السيارة  حالة  تبني  وثيقة  استالم   -
وعطلها وتاريخ االنتهاء من صيانتها 

وتكلفة اإلصالح.
الصيانة  إج���راء  تكاليف  توضيح   -
ال��دوري��ة وم��دده��ا يف مكان ب��ارز يف 
وعلى  للوكيل  التابعة  الصيانة  مراكز 

موقعه اإللكتروني.
- أن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة 
الفحص واملعاينة - إن وجدت - عند 

حجز املوعد.
- إذا كانت الصيانة ال يجريها سوى 
الوكيل فعليه البدء يف إجراء الصيانة 
أيام من  خالل مدة ال تزيد عن )7( 

تاريخ تقدمي الطلب.

بــخــصــوص قطع  املستهلك  مــن حــق 
غيار السيارة:

تصن�ع  الغي�ار  قط�ع  كان�ت  إذا   -
ذات  أو  ل��ل��م��س��������ت��ه��ل��ك  خ��ص��ي��ص�����اً 
فف��ي  خاص��ة،  فني��ة  مواصف��ات 
بورق��ة  االتف��اق  يت��م  احلال��ة  ه��ذه 
لتوفي��ر  معقول��ة  م��دة  عل��ى  مكتوب��ة 

قط��ع الغي��ار.
الطل�ب  ذات  الغي�ار  قط�ع  توفي�ر   -

الن�ادر خ�الل 14 يوم�اً.
قط��ع  عل��ى  مباش��رة  احلص��ول   -

الغي��ار ذات الطل��ب املس��تمر.
الت��ي  الغي��ار  بقط��ع  االحتف��اظ   -
ت��������م اس��������ت��ب��دال��ه��ا م�����ن س�����ي��ارت��ك 
الغي�ار  قط�ع  ورؤي�ة  الضم�ان  خ�ارج 
عل�ى  س�����ي��ارت��ك  م�����ن  امل��س�����ت��ب��دل��ة 
القطع��ة  كان��ت  إذا  إال  ال��ض��م�����ان 
فعل��ى  بالبيئ��ة،  ض��ارة  القدمي��ة 

مـــن حـــق املــســتــهــلــك احلـــصـــول على 
ســــيــــارة بـــديـــلـــة مـــؤقـــتـــة يف احلـــــاالت 

التالية:
خللل  بالسيارة  االنتفاع  تعذر  إذا   -

مشمول بالضمان.
- ال��ت��أخ��ر ع���ن ال��ت��س��ل��ي��م امل��ب��اش��ر 
املستمر  الطلب  ذات  الغيار  لقطع 
النادر  الطلب  ذات  أو  للمستهلك، 
خالل 14 يوم من تاريخ الطلب، إذا 

تعذر االنتفاع بالسيارة.
- إذا انقض�ت امل�دة احمل�ددة )بوثيق�ة 
املس�تهلك  م�����ن  م��وق��ع�����ة  مس�تقلة 
أعم�ال  م�����ن  ل��الن��ت��ه�����اء  وال��وك��ي�����ل( 
أن  عل�ى  وذل�ك   - الدوري�ة  الصيان�ة 
أعم�ال  م�ن  االنته�اء  م�دة  تزي�د  ال 
الت�ي  تل�ك  عل�ى  الدوري�ة  الصيان�ة 
الوكي�ل  يلت�زم  ول�م   - املنت�ج  يتبعه�ا 

به�ا.
- التأخر عن املوعد احملدد لالنتهاء 
وغير  ال��دوري��ة  الصيانة  أعمال  من 

الدورية.
- إذا تأخر الوكيل ألكثر من »ساعة 

واحدة« يقوم بتزويد املستهلك بوثيقة 
االن��ت��ه��اء من  وم��وع��د  تكلفة  ت��وض��ح 
وقت  م��ن  ال��دوري��ة  الصيانة  أع��م��ال 
ال��س��ي��ارة )ب��ش��رط إحضار  إح��ض��ار 

السيارة يف املوعد احملدد(.

مـــــن حـــــق املـــســـتـــهـــلـــك اســــتــــبــــدال أو 
استرجاع السلع التي قام بشرائها يف 

احلاالت التالية:
الس��لعة  أو  املنت��ج  أن  ثب��ت  إذا   -

مغشوش��ة أو معيب��ة.
إذا كان للمح��ل سياس��ة تش��مل عل��ى 
االس��تبدال  ف��ي  املس��تهلك  ح��ق 
ُتطب��ق  فعندئ��ذ  واالس��������ت��رج��اع، 
احمل��ددة  واالس��تبدال  ال��رد  ش��روط 

ف��ي سياس��ة احمل��ل.

من حاالت االستبدال واالسترجاع:
- عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة 
ذلك،  اإلع��الن عن  الضمان يف حال 
بوثيقة  للمشتري  البائع  تزويد  )عدم 
ال��س��ل��ع��ة حتت  أن  رغ����م  ال��ض��م��ان 

الضمان و معلن عن ذلك(.
البيانات  مطابقة  ع��دم  حالة  يف   -
هنالك  أن  حيث  للحقيقة،  التجارية 
خصائص  من  ذك��ر  ما  بني  اختالًفا 
املنتج  أن  بحيث  الشراء  قبل  للمنتج 
ال يصلح ملا قد طلب من أجله أو ملا 

أعلن عنه.
مبقدار  ت��الع��ب  هنالك  ك��ان  إذا   -
أو  َكيلها  أو  َمقاسها  أو  امُل��نَ��ت��ج��ات 

طاقتها أو وزنها أو مصدرها.
احمل��������الت  ل�����������دى  ي��ك��������ون  أن   -
واملنش��آت التجاري��ة س�ياس�����ة فيم��ا 
اس��تبدال  وفت��رات  بش��روط  يتعل��ق 
واس��ترجاع الس��لع: واضحة ومفهومة 
العربية،  باللغة  مكتوبة  للمستهلك، 
أجنبية  بلغة  مكتوبة  تكون  أن  وميكن 

أخرى.

عليه��ا  املس��تهلك  إط��الع  الوكي��ل 
وم��ن ث��م التص�رف فيه�ا أو التخل�ص 

منه�ا بطريق�ة آمن�ة.
مس��تقلة  وثيق��ة  عل��ى  احلص��ول   -
حت��وي أح��كام وم��دة ضم��ان قطع��ة 
م�ع سياس�ة  يتف�ق  وذل�ك مب�ا  الغي�ار 

املنت��ج.
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ش��روط  ع��ن  املتج��ر  يعل��ن  أن   -
وح��االت االس��تبدال و ال��رد مب��كان 
التج�اري  احمل�ل  ف�ي  وواض��ح  ب��ارز 
وعل�ى  احملاس�بة  صنادي�ق  )عن�د 
وأن   ).... اخل��ل�����ف  م�����ن  ال��ف��وات��ي�����ر 
تك�ون متفق�ة م�ع طبيع�ة كل س�لعة أو 
البائ�ع  حق�وق  يضم�ن  ومب�ا  بضاع�ة 

واملش��تري.
الس�لع  اس�����ت��رج��اع  أو  اس�����ت��ب��دال   -
الفت�رة  خ�الل  واآلالت  والبضائ�ع 
قب��ل  م��ن  لذل��ك  احمل�ددة  الزمني�ة 
 ( التجاري��ة  واملنش��آت  احمل��الت 
 ،) والبائ��ع  واملوزع  واملس��تورد  املنتج 
تس��لمه  تاري��خ  م��ن  اعتب��اراً  وذل��ك 

للس��لعة.

قـد تختلـف سياسـة االسـتبدال 
ــل  ــــن مــحـــ مـــــ ـــــتـــــرجـــــاع  و االســــــ
التخفيضات  فــتـــــرة  فـــــي  آلخـــــر 
السياسـة  علـى  بنـًاء  التجاريـة 
ـــورة  ـــي فـــاتــــ ــــا فــــ ـــة إمـــــ املـــوضـــحــــ
احملـل  فـي  موضحـة  أو  الشـراء 

نفسـه

الس��لعة  رد  ش��روط  إذا حتقق��ت   -
الثم��ن  إع��ادة  البائ��ع  عل��ى  فيج��ب 
ب��ذات طريق��ة الدف�ع الت�ي ت�م فيه�ا 
عل�ى  الطرف�ان  يتف�ق  مال�م  الش�راء، 

حتدي�د طريق�ة أخ�رى ل�رد الثم�ن.
س�لعة  عل�ى  احلص�ول  اخت�ار  إذا   -
بديل�ة جدي�دة ب�ذات فئ�ة ومواصف�ات 
مبل�غ  دف�ع  فعلي�ه  األص��ل،  الس�لعة 
الس�لعة،  اس�تعمال  بس�بب  ع�����ادل 
بين�ه  باالتف�اق  املبل�غ  ه�ذا  ويح�دد 
ف�ي  يراع�ى  أن  عل�ى  الوكي�ل،  وبي�ن 

حتدي�ده م�دة االس�تعمال وطبيعته.
إذا اخت��ار احلص��ول عل��ى قيم��ة   -
فيخص��م  الش��راء،  وق��ت  الس��لعة 
ويح��دد  مبلغ��اً  القيم��ة  ه��ذه  م��ن 
وبي��ن  بين��ه  باإلتف��اق  املبل��غ  ه��ذا 
ف��ي  ي��راع��������ى  أن  عل��ى  ال��وك��ي��������ل، 
حتدي��ده م��دة االس��تعمال وطبيعت��ه.

أو  استبدال  عند  املستهلك  حق  من 
استرجــاع الســـيارة:

- إذا لـم يقـم الوكيـل بإصـالح 

ــرر أو أكــثـــــر مـــــن عــيــب يف  عــيـــــب مــتــكـــ
الســلعة،  بضمــان  املشـمولة  الــســـــيــارة 
ـــــول  ـــــي احلــصـــ لــلــمــســــــــتــهــلــك احلــــــــق فـــ
علــى ســيارة بديلــة جديــدة بــذات فئــة 
علــى  أو  األصــل  الســلعة  ومواصفــات 
للشـروط  وفقــًا  الشــراء  وقــت  قيمتهــا 

التاليـة:
ع��دم  العي��ب  عل��ى  يترت��ب  أن   -
التأثي��ر  أو  الس��يارة  م��ن  االنتف��اع 
س��المة  أو  الس��وقية  قيمته��ا  ف��ي 

اس��تعمالها.
محاوالت   )4( الوكيل  يس�تنفذ  أن   -
أن  أو  املتكرر،  الس�يارة  عيب  إلصالح 
 )25( اإلص�����الح  مح�اوالت  تس�تغرق 
الالزم�ة  امل�دة  لي�س م�ن ضمنه�ا  يوماً 

لتوفي�ر قط�ع الغيار.
- إذا اخت��ار املس��تهلك احلص��ول عل��ى 
فئ��ة  بنف��س  جدي��دة  بديل��ة  س��يارة 
فعلي��ه  األص��ل  املركب��ة  ومواصف��ات 
مقاب��ل مبل��غ ع��ادل بس��بب اس��تعمال 
املركب�ة أو يح�دد ه�ذا املبل�غ باإلتف�اق 
يراع�ى  أن  عل�ى  الوكي�ل،  وبي�ن  بين�ه 
االس��تعمال  م��دة  املبل��غ  حتدي��د  ف�ي 

وطبيعت��ه.
إص�الح  ف�ي  الوكي�ل  يق�م  ل�م  إذا   -
ف�ي  عي�ب  م�ن  أكث�ر  أو  متك�رر  عي�ب 
جه�از )كهربائي أو إلكترون�ي( مش�مول 
بضم�ان املنت�ج، فللمس�تهلك احل�ق ف�ي 
أو  )كهربائ��ي  جه��از  عل�ى  احلص�ول 
فئ��ة  ب��ذات  جدي��د  بدي��ل  إلكترون��ي( 
عل�ى  أو  األص�ل  الس��لعة  ومواصف��ات 
للش�روط  وفقاً  الش�راء  وق�ت  قيمت�ه 

التالي�ة:
- أن يترت�ب عل�ى العي�ب ع�دم االنتف�اع 
قيمت�ه  ف�ي  التأثي�ر  أو  اجله�از  م�ن 

الس�وقية أو س�المة اس�تعماله.
 )2( محاولتي�ن  الوكي�ل  يس�تنفذ  أن   -
إلص�الح عي�ب اجله�از املتك�رر، أو أن 
م��دة  اإلص��الح  مح��اوالت  تس�تغرق 
م��ن  لي��س  يوم��اً   )15( ع��ن  تزي��د 
قط�ع  لتوفي�ر  الالزم��ة  امل��دة  ضمنه��ا 

الغي�ار.
احلص�ول  املس�تهلك  اخ��ت�����ار  إذا   -
عل�ى س�لعة بديل�ة جدي�دة بنف�س فئ�ة 
ومواصف�ات الس�لعة األص�ل فعلي�ة اداء 
مبل�غ ع�ادل لق�اء اس�تعمال الس�لعة أو 

يح�دد ه�ذا املبلغ باالتف�اق بين�ة وبي�ن 
الوكي�ل، عل�ى أن يراع�ى ف�ي حتديده 

مدة االس�تعمال وطبيعته.
املكافآت التشجيّعية:

جت�اري  غ�ش  ع�ن  املّبل�غ  يس�تحق   -
إل�ى  تص�ل  مكاف�أة  عل�ى  احلص�ول 
حتك�م  ال��ت�����ي  ال��غ��رام�����ة  م�����ن   %25
كما  حتصيله�ا،  ويت�م  احملكم�ة  به�ا 
تس��تر  حال��ة  ع��ن  املّبل��غ  يس��تحق 
إل��ى  تص��ل  مكاف��أة  عل��ى  احلص��ول 
به��ا  الت��ي حتك��م  الغرام��ة  م��ن   %30

احملكمة. 

من حق املستهلك عند التخفيضـــات 
التجاريـــة ما يلي:

ت��رخ��ي�����ص  احمل���������ل  ي���ض�������ع  أن   -
التخفيض�ات أو ص�وًرة من�ه ف�ي م�كان 

ب�ارز للمس�تهلك.
ع��ن تخفيض��ات  أعل��ن احمل��ل  إذا   -
ش��املة أن تك��ون جمي��ع  املعروض��ات 

باحمل��ل خاضع��ًة له��ا.
تشمله  ال���ذي  املنتج  ي��ك��ون  ال  أن   -

التخفيضات مغشوًشا أو فاسداً.
تش��مله  ال��ذي  امُلنَت��ج  يك��ون  أن   -
للمواصفات  مطابقاً  التخفيضات 

القياسية املعتمدة.
تشمله  ال����ذي  امل��ن��ت��ج  ي��ك��ون  أن   -

التخفيضات مشموالً:
الغي��ار  وقط��ع  الصيان��ة  بتأمي��ن 
والشروط  الصن��ع  ج��ودة  وضم��ان 

الت��ي يضعه��ا املنتجون  عادة.
ع��ن تخفيض��ات  أعل��ن احمل��ل  إذا   -
 %50 نس��بة  ع��ن  تق��ل  ال  أن  جزئي��ة 
باحمل��ل،  املعروض��ة  املنتجات  م��ن 
إذا كان��ت النس�بة أق�ل م�ن ذل�ك ف�ال 
ب��أي  يج�وز اإلع�الن ع�ن تخفيض�ات 
عل��ى  ذل��ك  ببي��ان  ُويكتف��ى  وس��يٍلة 
به��ا  ُيّبي��ن  ببطاق�ٍ�ة  ذاتها  الس��لعة 

الس��عر قب��ل وبع��د التخفي��ض.

-  أن ال يت�م اإلع�الن ع�ن التخفيض�ات 
بأكث��ر  لبدئه��ا  احمل�دد  املوع�د  قب�ل 
م��ن خمسة عشر يوماً عل��ى أن يذك��ر 
التخفي�ض  ونس�بة  الترخي�ص  رق��م 
كان  إذا  أم�ا  اإلع�����الن،  ف�ي  الفعلّي�ة 
فيج�ب  احمل�ل  واجه�ة  عل�ى  اإلع�الن 
التخفيض�ات  ب�دء  قب�ل  وضع�ه  ع�دم 

بأكث�ر م�ن أس�بوع.
الت�ي  امل��ن��ت��ج�����ات  ورد  اس�����ت��ب��دال   -
تش�ملها التخفيض�ات حس�ب سياس�ة 

احمل�ل عن�د التخفيضات.
- أن ال يكون الشراء شرطاً للدخول 

يف املسابقة.
-  معرفة مكان وتاريخ بداية املسابقة 

وتاريخ انتهائها.
نتائ��ج  إع��������الن  ت��اري��������خ  معرف��ة   -
لتوزي��ع  احمُل��ّدد  املوع��د  و  امُلس��ابقة 

اجلوائ��ز.
املقدمة  اجل��وائ��ز  طبيعة  معرفة   -

للمسابقة.
ال  م��ّدة  خ��الل  اجلائ��زة  اس��تالم   -
تزي��د ع��ن )7( أي��ام م��ن تاري��خ ف��رز 

النتائ��ج.
املسابقة  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  االط����الع   -
بطريٍقة  فيها  االش���ت���راك  وط��ري��ق��ة 

واضٍحة.
يف  للدخول  الشراء  يُشترط  ال  أن   -

املسابقة.
- أن ال تتم زيادة الثمن السائد للسلعة 

أثناء املسابقة.
- أن ال يتم تكرار فوز متسابق واحد 

بأكثر من جائزة.
م��ن  امُلس��ابقة  ف��ي  اليش��ترك  أن   -
ل��ها الترخي��ص أو ألوالده أو  أص��در 

زوجه أو والديه أو للعاملني لديه.
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�أفكار وم�شاريع

 © �صفحة تهتم بن�صر اأهم امل�صاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�صان من اأجل العمل على حت�صني حقوق الإن�صان يف العامل

م�رشوع جديد للطاقة ال�صم�صية لإعادة الكهرباء 
لأكرث من مليون مواطن باليمن

أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��دول��ي م��ؤخ��راً عن 
م���ش���روع ج���دي���د ل��ت��م��وي��ل أن��ظ��م��ة 
الشبكة  خ���ارج  الشمسية  للطاقة 
توفير  أج��ل  م��ن  اليمن  يف  امل��وح��دة 
ال��ك��ه��رب��اء ل��ل��خ��دم��ات األس��اس��ي��ة 
الكهرباء  إمدادات  احليوية وحتسني 
ل��ل��م��واط��ن��ني احمل��روم��ني يف ال��ري��ف 

وأطراف املدن.
وسيعتمد املشروع، الذي متوله منحة 
املؤسسة  من  دوالر  مليون   50 مببلغ 

البنك  ص��ن��دوق  للتنمية،  ال��دول��ي��ة 
الدولي املعني مبساعدة أشد البلدان 
ملنتجات  احمللية  السوق  على  فقراً، 
الطاقة الشمسية والتي شهدت منواً 
االقتصاد  يدعم  مما  الصراع،  رغم 
فرص  خلق  على  وي��س��اع��د  احمل��ل��ي 

عمل.
أنها  الشمسية  الطاقة  أثبتت  وق��د 
للعجز  ال���ف���وري���ة  احل���ل���ول  أف���ض���ل 
الشديد يف الطاقة باليمن، واستطاع 

الطاقة  تنمية قطاع  القطاع اخلاص 
جعلت  التكلفة  كانت  وإن  الشمسية، 
متناول  غير  يف  التكنولوجيا  ه��ذه 
السكان  وم��ع��ظ��م  ال��ع��ام��ة  امل��ن��ش��آت 

املستضعفني.
لتوفير  ال��ط��ارئ  امل��ش��روع  وسيعمل 
الكهرباء يف اليمن مع سلسلة اإلمداد 
والشبكة  الشمسية  للطاقة  احلالية 
األصغر،  التمويل  ملؤسسات  القائمة 
للطاقة  أنظمة  وتنفيذ  لتمويل  وذلك 
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الشمسية  الــطــاقــة  أثــبــتــت 
أنها أفضل احللول الفورية 
الطاقة  يف  الشديد  للعجز 
القطاع  واســتــطــاع  باليمن 
اخلــــــــــــاص تــــنــــمــــيــــة قــــطــــاع 
وإن  الـــشـــمـــســـيـــة،  الــــطــــاقــــة 
هذه  جعلت  التكلفة  كــانــت 
التكنولوجيا يف غير متناول 
املـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة ومــعــظــم 

السكان املستضعفني

امل��وح��دة  الشبكة  خ���ارج  الشمسية 
املدن،  وأط��راف  الريفية  املناطق  يف 
وي��ه��دف امل��ش��روع إل���ى اس��ت��ع��ادة أو 
حت��س��ني إم�����دادات ال��ك��ه��رب��اء لنحو 
تقريباً  نصفهم  شخص  مليون   1.4
أيضاً  املشروع  وسيمول  النساء،  من 
البنية  مل��راف��ق  الشمسية  ال��ط��اق��ة 
كاملستشفيات  احل��ي��وي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وشركات  املياه  وش��رك��ات  وامل���دارس 

الكهرباء بالريف.

أسعد  د.  ق���ال  ال���ص���دد،  ه���ذا  ويف 
واليمن  ملصر  اإلقليمي  املدير  عالم، 
»لنقص  ال��دول��ي  بالبنك  وجيبوتي 
على  مدمرة  آثار  اليمن  يف  الكهرباء 
اليمنيني وعلى اخلدمات... وسيسهم 
امل����ش����روع، إل����ى ج��ان��ب اس��ت��ج��اب��ت��ه 
ل��ل��ح��اج��ات ال��ع��اج��ل��ة، يف ب��ن��اء س��وق 
الشمسية  للطاقة  مستدامة  شاملة 
املوجه  التمويل  طريق  عن  اليمن  يف 
نطاق  الذي سيوسع  للقطاع اخلاص 

وصوله إلى الفقراء واحملرومني«.
شراكة  يف  املشروع  تنفيذ  وسيجري 
خلدمات  امل��ت��ح��دة  األمم  مكتب  م��ع 
املشاريع وبالتعاون مع القطاع اخلاص 
احمللي مبا يف ذلك مؤسسات التمويل 

الطاقة  م��ع��دات  وم����وردي  األص��غ��ر 
الشمسية والفنيني، وسيساعد العمل 
املئات  القطاع اخلاص على خلق  مع 
م���ن ف���رص ال��ع��م��ل، وأوض�����ح ي���ورن 
ت��ورس��ت��ني، أخ��ص��ائ��ي ش���ؤون طاقة 
العمل  ف��رق  ورئيس  ال��دول��ي  بالبنك 
الشمسية  ال��ط��اق��ة  يف  »االس��ت��ث��م��ار 
أكثر مرونة  باليمن  الكهرباء  سيجعل 
يف  ال��وق��ود  على  االعتماد  ويخفض 
ويخلق  احليوية  اخل��دم��ات  منشآت 
اخل���اص...  القطاع  يف  عمل  ف��رص 
أكثر  اليوم  اليمنيون  يحتاجه  ما  إن 
من أي وقت مضى هو حلول سريعة 
ومبتكرة يف مجال الطاقة للمساعدة 

يف تخفيف األزمة«.

التي  ال��ط��ارئ��ة  امل��ن��ح  إجمالي  ويبلغ 
للتنمية  ال��دول��ي��ة  املؤسسة  قدمتها 
إلى اليمن، مبا يف ذلك هذا التمويل 
اجلديد، منذ شهر يوليو/متوز 2016 
وقد  دوالر،  مليار   1.183 قيمته  ما 
ويجري  مت إعداد هذه املشروعات – 
املؤسسات  مع  بالتعاون   – تنفيذها 
املتحدة  األمم  وم��ن��ظ��م��ات  اليمنية 
اإلمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  ك��ب��رن��ام��ج 
العاملية  الصحة  ومنظمة  واليونيسف 
ومكتب  وال��زراع��ة  األغذية  ومنظمة 

األمم املتحدة خلدمات املشاريع.

ال سيما و أن املشروع الطارئ لتوفير 
تسعى  عملية  هو  اليمن  يف  الكهرباء 
إل����ى حت��س��ني س��ب��ل ال���وص���ول إل��ى 
الكهرباء يف املناطق الريفية وأطراف 
املشروع  وستمول  اليمن،  يف  امل��دن 
ويقوم  منحة قدرها 50 مليون دوالر 
بتنفيذه مكتب األمم املتحدة خلدمات 

املشاريع خالل ثالث سنوات.

تتمثل القيمة الرئيسية املقدمة من 
املشروع فيما يلي:

الكهرباء  إم�����دادات  يف  ال��ت��وس��ع   -
املدن  وأط���راف  الريفية  املناطق  يف 
املعتمدة  واخلدمات  العائلي  للقطاع 
املنشآت  ذلك  يف  مبا  الكهرباء  على 
توريد  وشركات  والصحية  التعليمية 

املياه واألغذية.
لتدعيم  التنمية  أجل  من  التمويل   -
واملعتمدة  القائمة  اإلم���داد  سلسلة 
ع���ل���ى ال���ق���ط���اع اخل������اص ل��ل��ط��اق��ة 
الشمسية وإشراك مؤسسات التمويل 
األصغر يف إقراض الشركات العاملة 

يف هذا القطاع.
الوطنية  املساهمات  يف  اإلس��ه��ام   -
اليمنية ملكافحة تغير املناخ املتضمنه 

يف اتفاق باريس.
املتحدة  األمم  بني  التعاون  تعزيز   -
ما  يف  فيه  والتوسع  الدولي  والبنك 
وال��ص��راع  الهشاشة  بسياق  يتعلق 
وال��ع��ن��ف، واالع��ت��م��اد ع��ل��ى تصميم 
ذكية  وأدوات  للتنفيذ  وترتيبات  مرن 

للرصد.
اجلنسني  ب��ني  ال��ف��ج��وات  معاجلة   -
يف قطاع الطاقة واملتعلقة باحلصول 

على الطاقة والتمويل.

يشتمل هـــذا املـــشـــروع عــلــى املــكــونــات 
الثالثة التالية:

الشمسية  للطاقة  أنــظــمــة  متــويــل   -
مليون   42( املـــوحـــدة  الــشــبــكــة  خــــارج 
دوالر(:  مبوجب املكون الفرعي 1-1، 
سيبرم مكتب األمم املتحدة خلدمات 
امل��ش��اري��ع ش���راك���ات م��ع م��ؤس��س��ات 
على  وي��س��اع��ده��ا  األص��غ��ر  التمويل 
عالية  حللول  للتمويل  نوافذ  إنشاء 
للطاقة  ال��ن��ط��اق  ص��غ��ي��رة  اجل�����ودة 
الريفية  املناطق  الشمسية لأسر يف 
جزئية  منح  وتقدمي  امل��دن  وأط���راف 
جلعل هذه األنظمة ميسورة التكلفة.

 ،2-1 الــــفــــرعــــي  املـــــكـــــون  مبــــوجــــب   -
املـــتـــحـــدة  األمم  مـــكـــتـــب  ســـيـــتـــعـــاقـــد 
خلدمات املشاريع مع مــوردي أنظمة 
التركيب:  وفنيي  الشمسية  الــطــاقــة 
باملنح  املمولة  األنظمة  ه��ذه  لتوريد 
ملنشآت اخلدمات احليوية يف املناطق 
امل��دن مبا يف ذلك  الريفية وأط��راف 
العيادات الصحية واملدارس وشركات 

املياه والكهرباء.
 8( األســـواق  وتنمية  التنفيذ  دعــم   -
ماليني دوالر(: سيتعاقد مكتب األمم 
املتحدة خلدمات املشاريع واملنظمات 

غير احلكومية للقيام بأنشطة تدعيم 
األسواق.

- مــكــون الــتــصــدي لــلــطــوارئ )صفر 
دوالر(: مكون الطوارئ ال يتكلف شيئاً 
وميكن تنشيطه يف حالة نشوء وضع 

طارئ يؤهل لذلك.

النطاق اجلغرايف: 
س���ي���ه���دف امل����ش����روع إل�����ى ت��غ��ط��ي��ة 
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة وأط�����راف امل��دن 
معايير  وت��ش��م��ل  ال��ب��الد،  أن��ح��اء  يف 
األصغر  التمويل  ملؤسسات  االختيار 
التغطية  نطاق   1-1 الفرعي  للمكون 
املؤسسات  لتلك  حوافز  وستتضمن 
ونطاقها  عمالئها  قاعدة  يف  للتوسع 
اجل���غ���رايف خ����الل ف��ت��رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ. 
اجلغرافيا  معلومات  نظام  وسيعني 
استثمار  ك��ل  م��وق��ع  ال��ع��ام  امل��ك��ان��ي��ة 
مبوجب املكون الفرعي 1-2 لتحقيق 

الشفافية.

التنفيذ: 
مكتب األمم املتحدة ملشاريع اخلدمات 
هو املسؤول عن التمويل من املؤسسة 
الدولية للتنمية وهو الوكالة املنفذة يف 
الوقت ذاته، فاملكتب سينفذ املشروع 
بشكل مباشر، وسيبرم اتفاقات تعاون 
ب��ش��أن امل��ش��روع م��ع ش��رك��اء محليني 
التمويل األصغر  بينهم مؤسسات  من 
واألطراف  الفنية  املساعدة  ومقدمي 
الطاقة  أنظمة  توريد  بسلسلة  املعنية 

الشمسية.
النتائج الرئيسية للبرنامج: 

إل��ى استعادة  امل��ش��روع  ي��ه��دف ه��ذا 
 1.34( منزل  ألف   200 الكهرباء يف 
منشأة صحية  و400  مليون شخص( 
و800 مدرسة، عالوة على ذلك، من 
و%30   %20 بني  ما  يبقى  أن  املتوقع 
االقتصاد  يف  االستثمارات  قيمة  من 
اليمني وتخلق فرص عمل، باإلضافة 
إل����ى ذل�����ك، س��ي��ح��د امل����ش����روع من 
 430 مب��ق��دار  الكربونية  االنبعاثات 
ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
الوطنية  املساهمات  وفاء  يف  ويسهم 

لليمن يف اتفاق باريس.
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وجه وزير العدل رئيس املجلس األعلى 
للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد 
النشر  م��ب��ادرة  ب��إط��الق  الصمعاني، 
اإلجنليزية  باللغة  العدلية  والتوعية 
وفتح قنوات التواصل االجتماعي مع 
داخل  باإلجنليزية  الناطق  اجلمهور 
وخارج اململكة، بهدف التعريف بنظام 
الشرائح  وتوعية  اململكة،  يف  القضاء 
وواج��ب��ات��ه��ا  بحقوقها  امل��س��ت��ه��دف��ة، 

القانونية والنظامية يف اململكة.
على  العام  املشرف  املستشار  وكشف 
واالت��ص��ال  ل��إلع��الم  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
املؤسسي يف الوزارة ماجد بن محمد 
ستشمل  التي  امل��ب��ادرة  أن  اخلميس، 
الصحفية  وال��ت��ق��اري��ر  األخ��ب��ار  نشر 
باللغة  الناطقة  اإلعالم  عبر وسائل 
اإلجنليزية، إضافة إلى إطالق عدد 
شبكات  خ��الل  م��ن  احلسابات  م��ن 
أن  مبيًنا  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��واص��ل 
الوزارة دشنت رسمياً حسابها على 
“تويتر”  االجتماعي  التواصل  موقع 
MojKsa_@ اإلجنليزية  باللغة 

.EN
النشر  م��ب��ادرة  أن  اخلميس  وب���نَيّ 
إط��ار  يف  ت��أت��ي  اإلجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 
التعريف مبميزات القضاء السعودي 
ونشر الثقافة العدلية محلًيا وعاملًيا، 
ال��وزارة يف  مبادرات  وهي جزء من 

برنامج التحّول الوطني 2020.
وأوض��ح اخلميس أن ال��وزارة تعتزم 

منصات  ع��ل��ى  ال��ظ��ه��ور  ال��ت��وس��ع يف 
أشمل  تفاعل  خللق  جديدة  تواصل 
وضمان الوصول إلى أكبر شريحة من 
سواًء  بالعربية  الناطق  غير  اجلمهور 
خالل  من  خارجها،  أو  اململكة  داخل 
تسليط الضوء على األنظمة واآلليات 
التي يحتاج اجلمهور معرفتها من أجل 
إتاحة فرصة االستفادة من اخلدمات 
العدلية التي تقدمها الوزارة للشرائح 
للمهتمني  امل��ع��ل��وم��ة  وإت���اح���ة  ك��اف��ة 
والباحثني من غير الناطقني بالعربية.
وت��س��ت��ه��دف امل����ب����ادرة ت��غ��ط��ي��ة ع��دة 

باحملاكم  التعريف  منها  موضوعات 
ال��ت��ج��اري��ة وإج���راءات���ه���ا وت��ع��ري��ف 
بالضمانات  األج��ان��ب  املستثمرين 
توفرها  التي  والقانونية  احلقوقية 
األنظمة  وف���ق  اململكة  يف  احمل��اك��م 
إل��ى تسهيل  ال��رام��ي��ة  وال��ت��ش��ري��ع��ات 
املعايير  أعلى  وضمان  اإلج����راءات، 
وتوفير  املتعاقدين،  بالتزامات  للوفاء 
االستثمارية  للسوق  قانوني  غطاء 
الكبيرة والواعدة التي متلكها اململكة، 
كل  من  املستثمرين  باهتمام  وحتظى 

العالم.
ك��م��ا ت��ت��ن��اول��ت امل���ب���ادرة م��وض��وع��ات 
األسرة  حقوق  تشمل  أخرى  حقوقية 
بحقوقهن  النساء  وتعريف  والطفل، 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة، واحل��ق��وق 
العمالية، إلى جانب نشر أبرز األخبار 
وال��ت��ق��اري��ر ال���ص���ادرة ع��ن ال����وزارة، 
وترجمة أبرز القوانني الرئيسية مثل 
اجلزائية،  واإلجراءات  القضاء  نظام 

وغيرها.
احلد  أج��ل  من  و  متصل  سياق  ويف 
إلى  واملنازعات  ال��دع��اوى  تدفق  من 
احمل��اك��م وّج���ه وزي���ر ال��ع��دل رئيس 
الشيخ  ل��ل��ق��ض��اء  األع���ل���ى  امل��ج��ل��س 
الصمعاني؛  محمد  بن  وليد  الدكتور 
استقبال  بآلية  اململكة  محاكم  جميع 

للمستفيدين  اإلن����ه����اءات  ط��ل��ب��ات 
احمل��ال��ني م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
البالغ عددها 16 جهة حكومية كانت 

تطلب يف السابق 32 إنهاًء.
وج�����اء ح��ص��ر ط��ل��ب��ات اإلن����ه����اءات 
إنفاذاً  احلكومية  باجلهات  اخلاّصة 
أصدره  الذي  الكرمي  السامي  لأمر 
أخ��ي��راً،  الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
احلكومية  واملصالح  اجلهات  لعموم 
بحصر  ال��ع��دل  وزارة  م��ع  بالتنسيق 
التي  بها  اخل��اّص��ة  كافة  املتطلبات 
من  إنهائية  إثباتات  ص��دور  تستلزم 

احملاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى.
احلكومية  اجلهات  قائمة  واشتملت 
طلباتها  العدل  وزارة  حصرت  التي 

على 10 وزارات، منها وزارة الدفاع، 
على  فيها  اإلنهاءات  طلبات  ومتثلت 
ورثة  شيكات  وتسليم  اإلعالة،  إثبات 
وزارة  تليها  وامل��ص��اب��ني،  ال��ش��ه��داء 
إثبات  يف  طلباتها  ومتثلت  الداخلية، 
مؤقتة  متلك  ووثيقة  القرابة،  صلة 
التعليم  وزارة  ث��م  امل��ت��ض��ررة،  للعني 
اإلعالة،  إثبات  يف  طلباتها  ومتثلت 
ع��دم ال����زواج، ع��دم امل��راج��ع��ة، عدم 

وجود أبناء، وإثبات عدم زواج األم.
طلبات  على  أيضاً  القائمة  واحتوت 
إثبات  يف  ومتثلت  اخلارجية،  وزارة 

احل��رس  ووزارة  وال��ق��راب��ة،  اإلع��ال��ة 
الوطني ومتثلت طلباتها اإلنهائية يف 
إثبات اإلعالة، ثم وزارة النقل ومتثلت 
وإث��ب��ات  مت��ل��ك،  إث��ب��ات  يف  الطلبات 

متلك أنقاض مؤقت.
كما جاءت من ضمن القائمة الطلبات 
الشؤون  وزارات:  من  لكل  اإلنهائية 
اإلس���الم���ي���ة وال����دع����وة واإلرش������اد، 
البلدية  الشؤون  اإلسكان،  الصحة، 
العامة  الهيئة  إلى  إضافة  والقروية، 
الطيران(،  )شركات  املدني  للطيران 
السعودي  العربي  النقد  ومؤسسة 
)ال���ب���ن���وك، وش����رك����ات ال���ت���أم���ني(، 
واملؤسسة العامة للتقاعد، واملؤسسة 
إلى  االجتماعية،  للتأمينات  العامة 
واملديرية  املدنية،  األح���وال  جانب 

العامة للجوازات.
اجلهات  ت��وق��ف  اآلل��ي��ة:  وتضمنت 
توجيه  ع��دم  وك��ذل��ك  الطلبات  ع��ن 
تقوم  وأن  احملاكم؛  إلى  املستفيدين 
مع  يتوافق  مبا  إجراءاتها  مبراجعة 
عدم  تضمنت  كما  ال��ك��رمي؛  األم���ر 
قيام احملاكم بإصدار صكوك بذلك؛ 
ووضعت  ذلك،  إلى  احلاجة  النتفاء 
وزارة  ب��ني  للتنسيق  آل��ي��ة  اآلل��ي��ة 
وحتقيقاً  املعنية،  واجل��ه��ة  ال��ع��دل؛ 
اجلهات  ب��ني  املثمر  ال��ت��ع��اون  ملبدأ 
على  االت��ف��اق  مّت  فقد  احلكومية؛ 
أن للجهة املعنية أن تنسق مع وزارة 
والنماذج  اإلج���راءات  لرسم  العدل 
��ق��ة ل��ل��غ��رض امل��ط��ل��وب، وك��ذا  احمل��قّ
تدريب موظفيها لهذا الغرض, وقالت 
إلى  يهدف  إن احلصر  العدل:  وزارة 
واملنازعات  الدعاوى  تدفق  احلد من 
إلى احملاكم، إذ كشفت دراسة أعّدتها 
جلنة خاّصة لهذا الغرض كثرة طلبات 
للمحاكم  ال��واردة  اإلنهائية  اإلثباتات 
من اجلهات احلكومية ألسباب كانت 
احلاجة  وانتفت  سبق  فيما  مقبولة 
إليها بالتطور التقني وحصول الربط 
ذلك  وغير  اجلهات  بني  اإللكتروني 

من التطورات.

بهدف التعريف بنظام الق�صاء يف اململكة

وزارة العدل تخاطب العامل باللغة الإجنليزية وتفتح 

قنوات توا�صل مع اجلمهور
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء اخلام�س و الثلثون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة الثانية و اخلمسون )2-2(: 
منع وكشف إحالة العائدات املتأتية 

من اجلرمية
إنشاء  دول��ة ط��رف يف  كل  تنظر   -5
نظم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقاً 
املوظفني  بشأن  الداخلي،  لقانونها 
ال��ع��م��وم��ي��ني امل��ع��ن��ي��ني، وت��ن��ص على 
عقوبات مالئمة على عدم االمتثال. 
وت��ن��ظ��ر ك��ل دول����ة ط���رف أي��ض��اً يف 
اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح 
تلك  بتقاسم  املختصة  لسلطاتها 
املختصة  السلطات  م��ع  املعلومات 
يف الدول األط��راف األخ��رى، عندما 

يف  للتحقيق  ض���روري���اً  ذل���ك  ي��ك��ون 
مجّرمة  أفعال  من  املتأتية  العائدات 
بها  واملطالبة  االتفاقية  لهذه  وفقاً 

واستردادها.
اتخاذ  دول��ة ط��رف يف  كل  تنظر   -6
ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقانونها 
الداخلي، إللزام املوظفني العموميني 
املعنيني الذين لهم مصلحة يف حساب 
مالي يف بلد أجنبي أو سلطة توقيع 
ذلك احلساب  على  أخرى  أو سلطة 
بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك 
بسجالت  يحتفظوا  وأن  ال��ع��الق��ة 
مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات. 

أيضاً  التدابير  تلك  تنص  أن  ويتعني 
ع��دم  ع��ل��ى  مناسبة  ج����زاءات  ع��ل��ى 

االمتثال.
املــــادة الــثــالــثــة و اخلــمــســون: تــدابــيــر 

االسترداد املباشر للممتلكات
لقانونها  وفقًا  دولــة طــرف،  على كل 

الداخلي:
يلزم من تدابير  )أ( أن تتخذ ما قد 
برفع  أخ���رى  ط��رف  ل��دول��ة  للسماح 
لتثبيت  محاكمها  أمام  مدنية  دعوى 
بارتكاب  اكتسبت  ممتلكات  يف  حق 
أو  االتفاقية  لهذه  وفقاً  مجّرم  فعل 

لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛

)ب( أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير 
ارتكب  من  تأمر  بأن  تأذن حملاكمها 
االتفاقية  لهذه  وفقاً  مجّرمة  أفعاالً 
ل��دول��ة ط��رف أخ��رى  ب��دف��ع تعويض 

تضررت من تلك اجلرائم؛
)ج( أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير 
تأذن حملاكمها أو لسلطاتها املختصة، 
عندما يتعني عليها اتخاذ قرار بشأن 
دولة  تعترف مبطالبة  بأن  املصادرة، 
اكتسبت  مبمتلكات  أخ���رى  ط���رف 
ب��ارت��ك��اب ف��ع��ل م��ج��ّرم وف��ق��اً لهذه 
شرعية  مالكة  باعتبارها  االتفاقية، 

لها.
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اعرف اأكرث عن �شندوق الأمم املتحدة لل�شكان 

هي ُمنظمة تابعة لأمم املُتحدة، وهي 
عملها يف  بدأت  دولية  إمنائية  وكالة 
1969، وتعمل على تدعيم حق املرأة 
والرجل والطفل يف التمتع بحياة تتسم 
ويعمل  ال��ف��رص،  وبتكافؤ  بالصحة 
الُصندوق أيضاً على دعم البلدان يف 
الالزمة  السكانية  البيانات  استخدام 
الفقر  مكافحة  ب��رام��ج  ل��س��ي��اس��ات 
وللبرامج التي مُتَِكن من أن يكون كل 
حمل مرغوباً، وكل والدة آمنة وحماية 
املناعة  نقص  ف��ي��روس  م��ن  الشباب 

البشرية واملعاملة اإلنسانية للنساء.
امل��ت��ح��دة  األمم  ص���ن���دوق  وي��ع��م��ل 
خطط  صياغة  يف  بنشاط  للسكان 
الشيخوخة،  بشأن  وطنية  وب��رام��ج 

للمسنني  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���ط���ة  م��ث��ل 
الوطنية  والسياسة  بنن،  العاملني يف 
والسياسة  غواتيماال،  يف  للمسنني 
الو  جمهورية  يف  للمسنني  الوطنية 
وب��رن��ام��ج  الشعبية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
فيتنام،  يف  للمسنني  الوطني  العمل 
األمم  صندوق  وتعاون  أوغ��ن��دا،  ويف 
مع  وثيقة  ب��ص��ورة  للسكان  املتحدة 
وتنفيذ  صياغة  أج��ل  م��ن  احلكومة 
من  قسماً  تشمل  سكانية  سياسة 
الصندوق  قام  كما  املسنني،  السكان 
العمل  حلقة  بدور يف   2006 عام  يف 
بتنفيذ  املعنية  بالسياسات  اخلاصة 
خطة عمل مدريد التي عقدها برملان 
أوكرانيا وبرنامج األمم املتحدة املعني 

بالشيخوخة.
على  أيضاً  السكان  صندوق  ويعمل 
بناء القدرات القطرية من أجل جمع 
أهمية  على  مؤكداً  البيانات  وحتليل 
يف  البيانات  وتقدمي  املستوى  ارتفاع 
السياسات  لصوغ  بالنسبة  موعدها 

وتخطيط البرامج. 
التي  املشروعات  الصندوق  ويدعم 
احلكومات  ق��درة  تعزيز  إل��ى  تهدف 
على صياغة وتنفيذ خطط وسياسات 

للشيخوخة التي تقوم على النتائج. 
توسيع  ع��ل��ى  ال��ص��ن��دوق  يعمل  ك��م��ا 
ليتمتعوا  الشباب  و  النساء  إمكانيات 
من  وذل���ك  ومنتجة   صحية  بحياة 
أج��ل  م��ن  ال��ع��م��ل  يف  مهمتها  خ���الل 
 ، مرغوباً  حمل  كل  فيه  يكون  عالم 
وكل والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب 

وشابة ما لديهم من إمكانيات.
بشكل  الصندوق  يسهم  اليمن،  يف  و 
إلى  الوصول  كبير يف حتسني فرص 
وتنظيم  اإلجنابية  الصحة  خدمات 
األسرة و توفير املستلزمات اخلاصة 

بالصحة اإلجنابية.
تقدمي  على  أيضاً  الصندوق  ويعمل 
املتعلقة  اإلن��س��ان��ي��ة  امل���س���اع���دات 
بالصحة اإلجنابية والعنف القائم على 
النوع اإلجتماعي للنازحني يف مراكز 
اإليواء، واملجتمعات املضيفة لهم، مع 

التركيز على النساء والفتيات.
خدمات  تقدمي  على  أيضاً  ويساعد 
الرعاية التوليدية ذات اجلودة العالية 
امل��ع��دات  وتوفير  احل��وام��ل،  للنساء 
واإلم���������دادات اخل���اص���ة ب��ال��ص��ح��ة 
وأثناء  قبل  الرعاية  لتوفير  اإلجنابية 
وبعد الوالدة يف املستشفيات ومراكز 

الرعاية الصحية األولية.
املؤسسات  م��ع  وث��ي��ق  بشكل  ويعمل 
ووكاالت  املدني  واملجتمع  احلكومية 
املجتمعية  واملنظمات  املتحدة  األمم 
إدم��اج  اآلخ��ري��ن لضمان  وال��ش��رك��اء 
احتياجات النساء والفتيات يف خطط 

التنمية واالستجابات الطارئة.



امل�صت�صار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

18

تخ�صي�س دائرة ل�صتقبال  كاريكاتير

ال�صجناء يف حمكمة الأحوال 

ال�صخ�صية بالريا�س

نقاًل عن صحيفة

اتخذتها  ال��ق��رارات  من  حزمة  ضمن 
على  التيسير  يف  رغبًة  العدل  وزارة 
العدل  وزي��ر  معالي  أص��در  السجناء، 
الشيخ  للقضاء  األعلى  املجلس  رئيس 
الصمعاني  محمد  بن  وليد  الدكتور 
مؤخراً قراراً، يتيح للمتهم الذي ليس 
لديه القدرة املالية يف اجلرائم الكبيرة، 
نفقة  على  عنه  ل��ل��دف��اع  م��ح��اٍم  ن��دب 
الضمانات  توفر  آللية  وفقاً  ال��دول��ة، 

القضائية للمتهم.
ك��م��ا خ��ّص��ص��ت م��ح��ك��م��ة األح����وال 
خلدمة  دائ��رة  بالرياض  الشخصية 
اخلدمات  لتقدمي  وذل��ك  السجناء، 
الضمانات  وت��وف��ي��ر  ل��ه��م،  ال��ع��دل��ي��ة 
حلقوقهم،  وحفًظا  كافة،  القضائية 

وإعطائهم مزيداً من اخلصوصية.
بني  للتنسيق  آلية  احملكمة  ووضعت 
لضمان  واإلدارة،  القضائية  الدوائر 
لكرامته،  وحفظاً  السجني  حماية 
ب��اس��م  اإلدارة  ت���زوي���د  ي��ت��م  ح��ي��ث 
ال��س��ج��ني، ورق���م ال���دائ���رة، وم��وع��د 
اجللسة، لتقوم إدارة احملكمة بتوجيه 
ما يلزم عبر بريدها الرسمي، ضمن 

دائرة إلكترونية متكاملة.
الداخلي حملكمة  التوزيع  يف  وروع��ي 
األحوال الشخصية بالرياض، تواجد 
السجناء  متكن  مخصصة  م��س��ارات 
من الدخول من الدائرة واخلروج من 
احملكمة، مما يسهم يف سرعة إجناز 

أعمالهم.

متى يجوز لقا�صي التنفيذ حب�س املدين، وما هي احلالت التي ل 

يجوز فيها للقا�صي الأمر بحب�س املدين؟

لقاضي التنفيذ بناًء على ما جاء 
يف نظام التنفيذ أن يصدر حكماً 
بحبس املدين إذا أثبت له امتناعه 
احلبس  يستمر  و  التنفيذ،  ع��ن 
هناك  أن  إال  التنفيذ،  يتم  حتى 
ف��ي��ه��ا احلبس  ي��ج��وز  ال  أح����وال 

التنفيذي للمدين و هي:
أم��وال ظاهرة  لديه  كانت  إذا   -1
للوفاء باحلق الذي عليه و  كافية 

ميكن احلجز و التنفيذ عليها.
أو  مصرفية،  كفالة  ق��دم  إذا   -2
أو كفالة عينية  قدم كفياًل مليئاً، 

تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره وفقاً ألحكام 

هذا النظام.
4- إذا ك��ان م��ن أص��ول ال��دائ��ن، 
شرعية  نفقة  ال��دي��ن  يكن  ل��م  م��ا 

مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية 
املختصة إصابته مبرض ال يتحمل 

معه احلبس.
6- إذا كانت امرأة حاماًل، أو كان 
من  الثانية  يتجاوز  لم  طفل  لها 

عمره.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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ثقافة حقوق اإلنسان

تقوم  اإلنسان  ملجلس حقوق  تابعة  نوعها  من  فريدة  آلية  هو   )UPR( الشامل  الدوري  االستعراض 
والتي  املتحدة،  األمم  األعضاء يف  الدول  اإلنسان يف جميع  استعراض ألوضاع حقوق  إجراء  على 
تهدف لتحسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع يف كل من الدول األعضاء البالغ عددها 193 
دولة، حيث يتم مراجعة أوضاع حقوق اإلنسان يف جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة كل خمسة 
سنوات، من خالل مراجعة أوضاع 42 دولة كل سنة يف ثالث دورات يعقدها الفريق العامل املعني 
باالستعراض الدوري الشامل، بحيث تخصص كل دورة ملناقشة أوضاع أربعة عشر دولة والتي تعقد 

عادًة يف شهر يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر يف كل سنة.
االستعراض الدوري الشامل يبدأ بتقدمي الدولة قيد االستعراض لتقريرها الوطني وردودها على 
األسئلة املسبقة واملقدمة كتابياً من قبل الدول قبل عشرة أيام من االستعراض، حيث يجري بعد 
هذا العرض حوار تفاعلي بني الدولة قيد االستعراض وغيرها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
وميكن ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أن تطرح أسئلة و/ أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة 
أثناء  للتحدث  دقيقة   70 يتم تخصيص  عام  بشكل  التفاعلي،  احلوار  االستعراض خالل هذا  قيد 
لها مجموع 140 دقيقة ألخذ  الدول األخرى فتخصص  أما  للدولة قيد االستعراض،  االستعراض 
لعدد  وفقاً  للتحدث  األعضاء  للدول  املتاحة  دقيقة   140 ال�  تقسيم  يتم  حيث  واملداخالت،  الكلمة 
الدول التي ترغب يف أخذ الكلمة حيث تتاح قوائم املتكلمني خالل جلسة الفريق العامل قبل أسبوع 
من بداية الدورة، و تعطى الدول مهلة أربعة أيام للتسجيل و من ثم يتم ترتيب كل قائمة بالترتيب 
األبجدي باللغة اإلجنليزية و يتم سحب قرعة من قبل رئيس مجلس حقوق اإلنسان لسحب املتكلم 
األول وللدول أن تتبادل يف األماكن يف قائمة املتحدثني ومن يرغب يف االنسحاب من القائمة يجب 
عليهم تبليغ األمانة قبل 30 دقيقة على األقل من بداية عملية االستعراض و ذلك من أجل إعطاء 
فرصة لأمانة بأن تقوم بإعادة حساب الوقت املخصص للحديث لكل وفد، علماً بأن الوثائق التي 
يقوم عليها االستعراض تتكون من تقرير وطني مؤلف من 20 صفحة من قبل الدولة قيد االستعراض 
حول وضع حقوق اإلنسان يف تلك الدولة كما يقوم مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بتجميع 
ووكاالت األمم  واإلج��راءات اخلاصة،  املعاهدات،  عشر صفحات حتوي على معلومات من هيئات 
املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف باإلضافة مللخص من عشر صفحات تقدم 
من قبل املفوضية حتوي على معلومات من املجتمع املدني، وعادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع 

املفوضية قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل لالستعراض الدوري الشامل.

)UPR( االستعراض الدوري الشامل
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