
قضايا وناس الثــــورة ٠٧

 توزيع سالل غذائية لـ ١٥٠ أسرة بذمار
ذمار / سبأ

ــار أمس  ــة ذم ــن بمحافظ  دش
ــىل  ــة ع ــلة غذائي ــع 150 س توزي
الفقراء واأليتام والحاالت املعرسة 
ــورود  ال ــة  مؤسس ــن  م ــة  مقدم
ــانية الخريية ضمن برنامج  اإلنس
توزيع املساعدات الغذائية بدعم 

فاعل خري.
ــاد وكيل  ــني أش ــالل التدش وخ
املحافظة محسن محسن هارون 
ــف  تخفي يف  ــة  املؤسس ــود  بجه
ــرية  ــرسة والفق ــاة األرس املع معان
ــدوان  الع ــراء  ج ــرت  تأث ــي  الت

والحصار.
ــاعدات  املس ــع  توزي ــرب  واعت
ــن لفتة  ــت الراه ــة يف الوق الغذائي

ــرية  الفق األرس  ــاه  تج ــانية  إنس
واملعرسة التي باتت تعيش أوضاع 
إنسانية صعبة .. داعيا املنظمات 
ــع  املجتم ــاة  ملعان ــات  االلتف إىل 
ــني  ــة املحتاج ــهام يف إغاث واإلس
ــط  أبس إىل  ــرون  يفتق ــن  الذي

االحتياجات اإلنسانية.
ــاة املجتمع  ــار إىل أن معان وأش
ــدد بكارثة  ــوم، ما يه ــم كل ي تتفاق
ــتمرار العدوان  ــانية جراء اس إنس
ــر كل املقدرات والحصار  الذي دم
الذي أعاق دخول الغذاء والدواء.

ــذي  التنفي ــر  املدي وكان 
ــار  ــة أحمد العفريي أش للمؤسس
ــع يأتي إلغاثة األرس  إىل أن التوزي
ــط  ــر ألبس ــي تفتق ــرسة والت املع

متطلبات الحياة.
ــتهدفت  ــة اس ــني أن املؤسس وب
ــايض 1500 أرسة  ــام امل ــالل الع خ
ــي  ــة بمحافظت ــالل الغذائي بالس
ذمار والحديدة من مختلف فئات 
ــني  ــة النازح ــع ويف املقدم املجتم
ــة  الخاص ــات  االحتياج وذوي 

والفقراء واأليتام واملعرسين.
ولفت العفريي إىل أنه تم توزيع 
دار  ــن  م كل  يف  ــام  لأليت ــس  مالب
ــة ذمار  ــدة ومدين ــام بالحدي األيت
ــز الخريي يف  ــرشوع املخب ودعم م
كل من حارتي هران وعزان مدينة 
ــجناء  ذمار ل 140 أرسة ودعم الس
ــواء  ــالت دار اإلي ــاعدة لنزي ومس

للجانحات بالحديدة.

توعية قانونيةتوعية قانونية

أحكام التسجيل
املــادة(7): 

ــوص  ــجالت املنص ــل الس ــوز نق 1– ال يج
عليها يف الفقرة (3) من املادة (4) من ادارات 
ــي ويعترب ما  ــجل املدن ــوال املدنية والس االح

تحويه هذه السجالت من بيانات رسية .
2 - يمكن للسلطات القضائية و التحقيقية 
االطالع عىل السجالت املدونة وذلك بموجب 
ــل القايض او املحقق  ــرار أصويل عىل أن ينتق ق
ــجالت يف مقر إدارة األحوال  لالطالع عىل الس

املدنية والسجل املدني.
ــجالت املدنية إىل  ــرض الس ــة تع 3 - يف حال
ــام اضطرابات  ــبب قي ــاع بس ــف او الضي التل
ــة يجوز نقل  ــرب او كوارث طبيعي ــة ح او حال
ــك  ــة وذل ــرى آمن ــن أخ ــجالت إىل أماك الس
ــس املصلحة  ــة خطية من رئي بموجب موافق
ــل بإرشاف  ــك ،ويتم النق ــه يف ذل ــن يفوض او م
ــؤوليته عىل ان يتم إبالغ الوزير  املحافظ ومس

عىل الفور.
املــادة(8):

1 - ال يجوز ملدير األحوال املدنية والسجل 
ــا  ــي اال م ــجل املدن ــدون يف الس ــي ان ي املدن
ــتنادا إىل  ــع اس ــجالت الوقائ ــدون يف س ــو م ه

الشهادات والوثائق املقدمة إليه وكل مخالفة 
لذلك تعترب ملغاة.

ــر إدارة األحوال املدنية  2 - يحظر عىل مدي
والسجل املدني إضافة حشو يف السجالت او 
الشهادات او الوثائق او كتابة او استدراك عىل 
ــش او عبارات غامضة او كتابة التواريخ  الهام
ــول اي  ــه عدم قب ــب علي ــط ويج ــام فق باألرق
ــح إّال بعد  ــة يوجد بها تصحي ــهادة او وثيق ش
تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة او 

أصحاب العالقة تبعا للحالة .
ــهود  ــرتط أن يتوفر يف ش ــادة(9): يش املــ
ــرتط للشهادة يف  وقائع األحوال املدنية ما يش

واقعة أخرى.
املــادة(10): يذكر يف أول الصفحة وآخر 
ــجل عدد الصفحات ويعمد  الصفحة من الس
ــر  ــة اذا كان األم ــر املديري ــا مدي ــىل كل منه ع
ــن ينوبه يف  ــة او املحافظ او م ــا باملديري متعلق
ــة بها  ــة املرتبط ــات واملديري ــز املحافظ مراك
ويصدق عىل كل منها رئيس املحكمة التي تقع 

يف دائرتها إدارة األحوال املدنية.
ــة  ــوال املدني ــرو األح ــادة(11): مدي املــ
ــؤولون ضمن  واملوظفون الخاضعون لهم مس
ــن إي  ــغ ع ــم يف التبلي ــدود اختصاصاته ح
ــجالت إىل  ــتعمال يف الس ــوء اس ــب او س تالع

الجهة املختصة.
ــوال املدنية  ــري األح ــادة(12): ملدي املــ
ــن  ــوا م ــات ان ينتدب ــني يف املحافظ واملحافظ
ــني املتخصصني لتدقيق  ــارون من املوظف يخت
ــة عليها  ــة والوقائع الطارئ ــجالت املدني الس
ــل مضمون  ــالمة نق ــن صحتها وس ــد م للتأك

البيانات إىل السجالت.
ــورا  ــة ص ــل املصلح ــادة(13): ترس املــ
ــة املتعلقة  ــود األحوال املدني ــن بيانات وقي ع
أرايض  يف  ــن  املوجودي ــب  األجان ــا  بالرعاي
ــا إىل  ــلل إليداعه ــق التس ــة بطري الجمهوري
حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية رشيطة 

املعاملة باملثل.
املــادة(14): اذا فقدت او تلفت السجالت 
ــذي فيها  ــرب القيد ال ــا او اذا اعت ــا او جزئي كلي
ــق  ــت الوثائ ــول وكان ــص يف األص ــا لنق ملغي
ــجالت او ذلك  ــة بتلك الس ــة املحفوظ األصلي

ــائبة فيها يعمد إىل تحديد  ــليمة ال ش القيد س
ــتنادا إىل  ــورة اس ــود املذك ــجالت والقي الس
ــوال املدنية  ــق بمعرفة إدارة األح ــك الوثائ تل
ــطة  ــجل املدني وبموافقة الوزارة بواس والس
ــدم وجود وثائق  ــس املصلحة ويف حالة ع رئي
ــالمتها  ــا وس ــوق بصحته ــدم الوث ــال ع او ح
ــتصدار  ــوال املدنية إىل اس ــر األح ــد مدي يعم
ــجالت  حكم من القايض املختص بتجديد الس
والقيود وبناء عىل وثائق ثبوتية كاملستندات 
االصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات 
ــد وغريها ويجب عىل  ــخصية وصور القي الش
ــادة  ــوا بإع ــة ان يعن ــوال املدني ــري األح مدي
ــجالت املدنية كلما تحققوا من انها  نسخ الس
اصبحت عىل وشك التلف وذلك تحت إرشاف 
ــة مدير األحوال  لجنة يعينها املحافظ برئاس
ــة وزارة الداخلية اذا  ــىل موافق ــة بناء ع املدني
ــجالت  ــف والفقدان الحاصل عىل س كان التل

ــف وكان من  ــن النص ــق يزيد ع ــدى املناط إح
ــذر اللجوء إىل الطريقة املنصوص عليها  املتع
يف الفقرة األوىل من هذه املادة يعمد إىل إجراء 
ــك املنطقة بقرار  ــكان تل إحصاء موضعي لس

من الوزير بناء عىل اقرتاح رئيس املصلحة.
ــتخرج  ــخص أن يس املــادة(15): لكل ش
ــود  ــن القي ــل م ــق األص ــمية طب ــورة رس ص
ــه او بأصوله او بفروعه او  والوثائق املتعلقة ب
بأزواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة 
ــة ، ويجوز إعطاء  ــمية من اي قيد او وثيق رس
ــور لكل من يثبت لدى مدير األحوال  هذه الص
ــري من تقدم  ــه مصلحة فيها من غ ــة ان ل املدني

ذكرهم.
املــادة(16): تعترب السجالت بما تحويه 
ــتخرجة  ــمية املس من البيانات والصور الرس
ــها  ــم يثبت عكس ــا ما ل ــة بصحته ــا حج منه
ــب عىل  ــم ويج ــا) بحك ــا او تزويره ( بطالنه

ــائل  مس يف  ــاد  االعتم ــة  الحكومي ــات  الجه
ــىل البيانات املقيدة يف هذه  األحوال املدنية ع

السجالت.
ــوال  ــر األح ــوز ملدي ــادة(17): ال يج املــ
املدنية والسجل املدني او نائبه ان يسجل اية 
ــن إعمال األحوال  ــة او يبارش اي عمل م واقع
ــه او بزوجه او  ــر متعلقا ب ــة اذا كان األم املدني
ــة الرابعة، ويف  ــه او أصهاره حتى الدرج أقارب
ــجيل  ــه املبارش بتس ــة يقوم رئيس ــذه الحال ه

الواقعة.
ــر األحوال  ــب عىل مدي ــادة(18): يج املــ
ــراء القيد  ــى التبليغات إج ــذي تلق املدنية ال
بالسجالت عقب التبليغ مبارشة بعد التحقق 
ــخصية املبلغ وعليه تسجيل كل واقعة  من ش
ــات او تلقي إخطار  ــجالت الواقع قيدت يف س
ــة ايام من  ــجل املدني خالل ثالث ــا يف الس عنه
ــول اإلخطار  ــن تاريخ وص ــا او م ــخ قيده تاري
الخاص بها وعليه أيضا إخطار مدير األحوال 
ــا بالواقعة  ــالل املدة ذاته ــة املختص خ املدني
ــجيلها  اذا كان تس ــجالته  ــدت بس ــي قي الت
ــه وال  ــن اختصاص ــس م ــي لي ــجل املدن بالس
ــي اّال ما هو  ــجل املدن ــون يف الس ــوز ان يك يج
ــادة (4) مع  ــجالت املبينة يف امل ــدون يف الس م
ــأنها قرارا  مراعاة اإلجراءات التي تصدر بش
ــن وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك  م

بناء عىل عرض رئيس املصلحة.
ــوال  ــر األح ــض مدي ــادة(19): اذا رف املــ
ــجيل اي واقعة  ــجل املدني تس ــة والس املدني
يرفع إىل املصلحة بمذكرة مسببة خالل سبعة 
أيام وعىل املصلحة ان تبدي رأيها بقرار يعلم 
ــجلة  ــالة بريدية مس ــأن برس به صاحب الش
ــع األمر اليها  ــن تاريخ رف ــالل (30) يوما م خ
ــأن  ــة رفض القيد يكون لصاحب الش ويف حال
ان يرفع األمر إىل املحكمة التي تقع يف دائرتها 

إدارة األحوال املدنية والسجل املدني.
* مدير إدارة التوجيه والعالقات 
العامة بمصلحة األحوال املدنية

ــة الدائرة  من أ ــار حرك ــدة للجميع وتصحيح مس ــل أن تعم الفائ ج
ــح القانوني  يف  ــكل الصحي ــا بالش ــاز أعمالن ــتديرة وإلنج املس
ــة ثقافة  ــا بوضع زاوي ــي ، قمن ــجل املدن ــة والس ــوال املدني ــة األح مصلح
ــوة املتخصصني  ــاس  لألخ ــق قضايا ون ــورة بملح ــة الث ــة بصحيف قانوني
ــتندين برؤاهم   الفنيني والقانونني واملواطنني ألن توضيحاتهم مهمة ومس

وفق النصوص القانونية وتقنية املعلومات.
إعداد/ العقيد متاش محمد متاش
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محكمة بني مطر االبتدائية تنظر في قضية حفر اآلبار العشوائية األربعاء المقبل
الثورة/ خاص

ــر  مط ــي  بن ــة  محكم ــددت  ح
االبتدائية بمحافظة صنعاء، األربعاء 
املقبل موعدا للنظر يف قضية حفر آبار 
املياه بطريقة عشوائية، والتي رفعها 
ــة العامة للموارد املائية فرع  فرع الهيئ
ــة بمنح  ــة املعني ــاء، وهي الجه صنع

تصاريح حفر اآلبار يف املحافظة.
ــالد من  ــاه يف الب ــاكل املي وتعد مش
ــاكل، وتمثل تحديا حقيقا،  أعقد املش
ــا يجعل من الرضورة الالزمة توحيد  م
ــع والحكومة  ــود من قبل املجتم الجه
ــم  يت ــي  الت ــاه،  املي ــىل  ع ــاظ  للحف

استنزافها بشكل جائر.
ــد الحجييل  ــي حمي ــاد املحام وأف
ــة العامة للموارد املائية  محامي الهيئ

أن هذه اإلجراءات تأتي ضمن اهتمام 
ــادة الهيئة لقضايا الحفر  ومتابعة قي
ــام النيابات  ــورة أم ــوائي املنظ العش
ــكام  ــدار أح ــل إص ــن أج ــم م واملحاك
قضائية تتضمن ردم اآلبار العشوائية 
ــرياً إىل  ــوم بذلك، مش ــة من يق ومعاقب
ــه جاء يف إطار الحد من  أن هذا التوج
ــتنزاف املياه  ــوائي واس ــر العش الحف

الجوفية.
ــن  ــيل م ــي الحجي ــب املحام وطال
ــا املياه  ــر يف هذه قضاي ــة النظ املحكم
ــديد  والتش ــتعجلة،  مس ــراءات  بإج
ــداً  مؤك ــني،  املتهم ــد  ض ــة  العقوب يف 
ــاظ عىل املياه  ألنها ثروة  رضورة الحف
األجيال املتعاقبة ومورد أسايس ومهم 

الستمرار الحياة.


