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تتكاثر بشكل مريب وال رقابة على نشاطاتها ومصادر تمويلهاتتكاثر بشكل مريب وال رقابة على نشاطاتها ومصادر تمويلها

السيايس  والناشط  املحامي  البداية  يف  ــح  وأوض
قانون  يف  قصور  هناك  أن  الخزان  عبدالغني  األستاذ 
الجمعيات وهذا القصور والخلل القانوني ينسحب عىل 
واقع عمل الجمعيات يف بالدنا حيث تربز عىل السطح 
الخريي  الهدف  مع  تتناىف  التي  املمارسات  من  الكثري 
للجمعيات الخريية مثل تحويل العمل الخريي لوسيلة 
للحصول عىل األموال من الداخل والخارج أو توظيف 
لخدمة  املنظمات  تلك  عليها  تحصل  التي  ــوال  األم

أجندات تتعارض مع أمن الوطن واستقراره. 
وأضاف الناشط السيايس واملحامي الخزان قائال 
النظر بشكل جدي وواضح من قبل املرشع  : ينبغي 
لنصوص قانون الجمعيات وإصالح الخلل القانوني 
الذي يعانيه من أجل إيجاد عمل خريي يخدم تنمية 
املجتمعات وتقديم العون لقطاعات واسعة من الفقراء 
االستثماري  العمل  من  نوع  يظل  أن  ال  واملحتاجني 
يكون  عندما  وخاصة  الخريي  العمل  بالفتات  مغلف 

نشاط بعض املنظمات يقلق السكينة العامة.
وأردف املحامي الخزان: إن إصالح النص القانوني 
الخريية  الجمعيات  نشاط  عىل  قواعده  تطبيق  دون 
الجهات  إرشاف  خــالل  من  رقابته  تحت  وجعلها 
املختصة ومعرفة حركة أموالها وحساباتها يف البنوك 
من خالل التقارير املالية والحسابات الختامية والنظر 
الرتاخيص  منح  قبل  والتدقيق  التحري  من  بنوع 
يجعل  بما  تمارسه  الذي  النشاط  وماهو  للجمعيات 
املنظمات والجمعيات تحت الرقابة الدائمة أما تركها 
تمارس ما يحلو لها تحت الفتة العمل الخريي فهذا 
واستقرارنا  أمننا  عىل  العواقب  من  الكثري  له  سيكون 
ولن يستفيد منه إال الجماعات الخارجة عىل القانون.

بدوره أكد فؤاد قاسم سعيد قاسم- أمني عام شبكة 
النماء اليمنية للمنظمات األهلية أن من املهم توضيح 
التنمية  مثلث  يف  املدني  املجتمع  منظمات  موقع 
ال  الدول  أن  املعروف  فمن  العاملي،  للتوصيف  وفقاً 
كامل  بشكل  التنمية  عجلة  إدارة  لوحدها  تستطيع 
دون االستعانة باملجتمع ، ولذلك كانت عملية التنمية 

مرتكزة عىل ثالثة أطراف رئيسية هي: 
واملتمثل  الثاني  القطاع  ثم  أول  كطرف  الدولة 
املدني  املجتمع  منظمات  وتأتي  الخاص  بالقطاع 
كطرف ثالث يف عملية التنمية ورشيك رئييس يف هذه 

العملية.
وأضاف أمني عام شبكة النماء قائال: إن الدول تعول 
بشكل كبري عىل منظمات املجتمع املدني وذلك لكونها 
وقناعات  ورغبات  مهارات  وفق  املجتمع  من  تتكون 
مبارشة  مجتمعية  باحتياجات  ومرتبطة  شخصية 
هذا بالنسبة لتحديد االحتياجات. كما أن هذه اآللية 
يف التكوين تجعلها أقدر عىل الحصول عىل التربعات 
والهبات من املجتمع وإعادتها إىل املجتمع بأقل كلفة 
كونها غري قائمة عىل أساس ربحي وال يحق لها القيام 

بذلك.
واملنظمات  الجمعيات  إن  قائال:  حديثه  ويواصل 
املختصة  ـــوزارة  ال عرب  الرسمية  للرقابة  تخضع 
كل  إطار  يف  املنتخبة  الرقابة  لجان  عرب  واملؤسسية 
بممارسة  للمجتمع  الكامل  الحق  إىل  إضافة  منظمة 
الداعم  هو  املجتمع  كون  املنظمات  هذه  عىل  الرقابة 
املنظمات  عمل  يف  ما  خلل  وجــد  فــإذا  لها  املبارش 

فليس لكون املنظمات يف وضع غري سليم فقط ولكن 
لكون جهات الرقابة والتقييم ال تقوم بدورها بالشكل 

املطلوب.
وأشار فؤاد قاسم قائال: إن دور الدولة مع املنظمات 
إلجراءات  والتبسيط  التيسري  دور  من  أكرث  يمثل  ال 
التكوين واإلنشاء واملتعارف عليه عاملياً بأن املجتمع 
مسبق  أذن  إخذ  دون  بنفسه  نفسه  تنظيم  له  يحق 
التزامات  أي  الدولة  عىل  يرتتب  ال  طاملا  الدولة  من 
مثل اإلعفاءات والدعم وغريها ولذلك عدد املبادرات 
الشبابية واملجتمعية يف تزايد مستمر وبدون تراخيص 

رسمية
عالقة  تحدد  التي  القوانني  من  الكثري  برزت  وقد 
منظمات املجتمع املدني بالجانب الرسمي حيث كانت 
كل هذه القوانني تقوم عىل قاعدة التيسري ال التعسري 
املبادئ  التضييق كما تم إعالن عدد من  والتوثيق ال 

الدولية التي تحمي منظمات املجتمع املدني ومنها
1 - الحق يف تكوين الجمعيات 

املربر  التدخل غري  بمنأى عن  العمل  الحق يف   2-
للدولة

-3 الحق يف حرية التعبري 
-4 الحق يف االتصال والتعاون 

-5 الحق يف حرية التجمع السلمي 
-6 الحق يف التماس املوارد وتأمينها 

-7واجب الدولة يف الحماية 
اليمني  الجمعيات  قــانــون  يف  املشكلة  لكن 
املنظمات  أشكال  كافة  تستوعب  ال  نصوصه  أن 
جميعا  معها  يتعامل  ولكنه  والشبكات  واملؤسسات 
من  العديد  وجود  من  الرغم  عىل  جمعيات  أنها  عىل 
الفروق الفنية واملهنية بني هذه األنواع من املنظمات 

والجمعيات.
للمنظمات  اليمنية  النماء  شبكة  عام  أمني  وأكد   
للمنظمات  اليمنية  النماء  شبكة  دور  بأن  األهلية 
منظمة  باعتبارها  األهلية  املنظمات  إطار  يف  األهلية 
جامعة تضم يف عضويتها أكرث من 426 منظمة موزعة 
يف كافة محافظات الجمهورية تعمل عىل بناء قدرات 
املنظمات األهلية يف مجاالت العمل املؤسيس ولذلك 
قمنا أوال بتقييم أنفسنا وفق تقييم داخيل شامل حيث 
أوكسفام  منظمة  قبل  من  الشبكة  ألداء  بتقييم  قمنا 
وكذلك منظمة بريجريسيو وأخريا تقييم أداء الشبكة 
تكون  أن  لضمان   (RGP) استجابة  برنامج  قبل  من 
الشبكة نموذجاً يف أدائها باإلضافة إىل تنفيذ الربامج 

التدريبية التي تستهدف أعداداَ كبرية من املنظمات.
القليلة  السنوات  خالل  نفذنا  ــار  اإلط هذا  ويف 
املاضية أربعة ملتقيات تدريبية استفاد منها العديد 

من املنظمات يف مختلف محافظات الجمهورية.
عىل  املنظمات  بعجز  يتعلق  فيما   " فــؤاد  وقــال 
كرثتها عىل املساعدة يف إنهاء الفقر أن الخلل يف هذا 
يف  بل  األهلية  املنظمات  عمل  آلية  يف  ليس  الجانب 
املنظمات  الكثري من هذه  التي تسري عليها  البوصلة 
فعىل الرغم من الحديث الدائم عن مكافحة الفقر إال 
أن أكرث من %70 من الربامج املقدمة من هذه املنظمات 
يصب يف برامج التخفيف من آثار الفقر مثل الكفاالت 

الغذائية واملساعدات املادية واملشاريع اإلغاثية بينما 
مكافحة الفقر تحتاج أن يتم تغيري اتجاه البوصلة يف 
الجميع  يرفع  وأن  التنموية  واملشاريع  الربامج  اتجاه 
شعار التأهيل والتمكني االقتصادي لألرس فمشاريع 
اقتصادية  مجاالت  يف  لــألرس  والتأهيل  التدريب 
والتحرك نحو إيجاد فرص عمل حقيقية لهذه األرس 
أو  منفردة  األرسة  وإمكانات  قــدرات  من  باالنطالق 
مجموعة أرس كمجموعة تنموية هو العمل األكرث تأثرياً 
يف املجتمع وهو الذي يعول عليه تخفيض نسبة الفقر. 
وقد بدأت الشبكة بتنفيذ مرشوع املجموعات التنموية 
محاولة  يف  األعضاء  الجمعيات  عرب  عميل  كنموذج 

لتعميم هذا النموذج وتقديمه كبديل ملشاريع اإلغاثة
كما قامت الشبكة بتنفيذ مشاريع تنموية رائدة تعد 
األوىل عىل مستوى اليمن واملنطقة العربية وهي سلسلة 
معاهد مهاراتي للتدريب املهني فكان األول يف الحديدة 
بكلفة تزيد عن 1,250,000دوالر والذي سنحتفل نهاية 
هذا العام بإذن الله بتخرج الدفعة األوىل من املتدربني 
فيه يف مجاالت (صيانة املوبايل وااللكرتونيات وأقسام 
الحاسوب  وصيانة  والتكييف  والتربيد  الستة,  اللحام 
يف   2 مهاراتي  معهد  ثم  للمرأة)  االقتصادي  والتمكني 
1,250,000دوالر ومعهد مهارات  تزيد عن  بكلفة  عدن 
وسيتم  1,650,000دوالر  عن  تزيد  بكلفة  تعز  يف   3
افتتاحهما رسمياً نهاية هذا العام إضافة إىل أننا اآلن 
نقوم بإعداد الدراسات األولية إلنشاء معهد مهاراتي 4 
يف مدينة إب ومعهدين آخرين خالل العام القادم إن شاء 
الله, واختتم أمني عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات 

األهلية حديثة قائال: 
املشاكل  من  خــاٍل  املجاالت  من  مجال  يوجد  ال 
والصور السلبية غري ان الرتكيز عىل الجانب اإليجابي 
التي  الرائدة  والنماذج  التجارب  سيربز  األكرث  وهو 
ستكون معياراً تقاس بها أداء النماذج السلبية، كما أن 
قيام املؤسسات الرسمية بتفعيل دورها اإليجابي يف 
اإلرشاف والتأهيل سيساهم يف تحسني األداء فاألدوار 
الرقابية الرسمية ال يمكن أن تكون فاعلة مالم تقدم 
الدولة الدعم الالزم لهذه املنظمات وفق معايري ضامنة 
هيئاتها  دور  وتفعيل  بها  لاللتزام  املنظمات  وتدفع 
الرقابية الداخلية واملجتمعية يف هذه املنظمات. أضف 
املحليني  للمانحني  الرقابية  األدوار  تفعيل  ذلك  إىل 
املطلوب  التغيري  يحدث  بأن  كفيل  هذا  كل  والدوليني 
ويجعل العمل املدني أكرث مهنية وقدرة عىل املساهمة 

الفاعلة يف العملية التنموية.
حميد  عىل  التساؤالت  هذه  كل  عرضنا  بدورنا 
بوزارة  واالتحادات  الجمعيات  عام  مدير  معوضة 
عدد  أن  أوضح  والذي  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
املنظمات والجمعيات يف اليمن تصل إىل 13000 منظمة 
وجمعية وهذا ملا يتيحه قانون الجمعيات الخريية من 

املرونة يف رشوط تشكيل الجمعيات واملنظمات. 
املعيار  هو  القانون  إن  قائال:  معوضة  ــاف  وأض
الحقيقي والوحيد لتعاملنا مع الجمعيات واملنظمات 
والجمعيات ملتزمة أمامنا بعدم تجاوز هذا القانون ويف 
هذا الجانب نقوم بعمليات املسح واإلرشاف والرقابة 

عىل أنشطة الجمعيات يف حدود قانون الجمعيات .
عىل  يظهر  أن  يمكن  ما  إن  قائال:  معوضة  وأردف 
نشاط الجمعيات الخريية واملنظمات املدنية األخرى 
اليمن فهذا منوط  من تجاوزات ترض بأمن واستقرار 

للرقابة  املركزي  الجهاز  يف  االختصاص  بجهات 
واملحاسبة ونيابة األموال العامة ودورنا يف هذا الجانب 
الجمعيات  قانون  حدود  يف  تجاوز  اكتشاف  حالة  يف 

مخاطبة الجهاز املركزي والنيابة العامة .
الشؤون  ـــوزارة  ب الجمعيات  ــام  ع مدير  ــال  وق
االجتماعية والعمل حميد معوضة: إننا يف إطار الرقابة 
نلزمها  الخريية  والجمعيات  املنظمات  نشاط  عىل 
بشكل  اجتماعاتها  وعقد  املالية  تقاريرها  بتقديم 
يشكلها  التي  املفتوحة  الجمعيات  نلزم  حيث  دائم 
مجموعة من املواطنني وفق الرشوط املوجودة يف قانون 
الجمعيات أن يكون لها حساب خاص بالجمعية يف 
البنك وما يرصف من هذه األموال يكون بناء عىل شيك 
يوقع عليه املسؤول املايل ورئيس الجمعية وأمني عام 
يف  الجمعيات  أموال  حركة  ذكر  من  بد  وال  الجمعية 

تقاريرها املالية وحسابها الختامي. 
وأشار معوضة قائال: لكن هناك منظمات وجمعيات 
يمكن أن يتقدم شخص واحد بطلب تشكيل جمعية 
ويمنح الرتخيص لها ومثل هذا النوع من املنظمات ال 
تقدم تقارير مالية وال نستطيع معرفة مصادر تمويلها 
وحتى يف املنظمات املفتوحة رغم التقارير املالية التي 
مصادر  كامل  بشكل  نراقب  أن  نستطيع  ال  تقدمها 
تمويلها وال استثماراتها ألن القانون أعطاها الحق يف 
جمع األموال من الجمهور دون حتى الرجوع لوزارة 
نظري  وجهة  من  وهذا  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
الحصول  حق  للمنظمة  سمح  فقد  القانون  يف  خلل 
عىل األموال من الجمهور يف الداخل وكذلك من الخارج 
وننادي من خالل هذه املساحة أن يقوم املرشع بإصالح 
أن  يمكن  فرصة  تظل  ال  حتى  القانوني  الخلل  هذا 
خاصة  اليمن  باستقرار  ترض  أهداف  لصالح  تستغل 
ومخرجات الحوار يف إطار مؤتمر الحوار الوطني قد 
أقرت بما يتعلق بمنظمات املجتمع املدني عىل رضورة 

القيام عىل تعديل كثري من القوانني النافذة.
وأكد معوضة قائال : بأن العدد الكبري للمنظمات 
األهلية والجمعيات ال تعمل إال القلة منها هي التي 
تعمل وتقدم خدمات يف الجانب التنموي والخريي 
وهناك منظمات معطلة وهناك منظمات متعرثة وهنا 
أريد أن أؤكد عىل جانب شديد األهمية وهو توزيع 
صناديق التربعات للجمعيات واملنظمات الخريية يف 
املحالت التجارية وهذا يف إطار القانون لكن هذا الحق 
عشوائية  أوجد  للجمعيات  القانون  أعطاه  الذي 
ووجدت جمعيات تجمع األموال وال تذهب لألعمال 
الخريية كما يروج لكن هذا الحكم ليس عاما فهناك 
أكمل  عىل  بعملها  تقوم  إنسانية  خريية  جمعيات 
الجمعيات  هذه  ومن  دعمها  استمرار  ويجب  وجه 
الخريية جمعية مرىض الرسطان وجمعية الثالسيميا 
وجمعية أمراض القلب واأليتام واملعاقني فمثل هذه 
لكن  الخريية  نشاطاتها  عىل  غبار  ال  الجمعيات 
يجب أن يتعاون الجميع يف منع أن تتحول صناديق 
التربعات إىل مصدر تمويل لعمليات تستهدف أمن 
توزيع  من  بدال  الجمعيات  عىل  ويفرتض  الوطن 
الصناديق أن تقدم رؤيتها يف ما يتعلق بمشاريعها 
وزارة  عرب  املانحة  الدولية  الجهات  إىل  الخريية 

التخطيط والتعاون الدويل.
 1500 أكرث من  بإغالق  قامت  الوزارة  أن  إىل  وأشار 
منظمة وجمعية مخالفة للقانون من خالل مسح شامل 
قمنا به بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية ويف 
ألن  يحتاج  واملنظمات  الجمعيات  واقع  الصدد  هذا 
نقوم بشكل مستمر بعمل املسح والدراسات امليدانية 
لنشاط املنظمات لكن حتى اآلن لم تقم وزارة املالية 
للجمعيات  السنوي  الدعم  ريال  مليون   500 برصف 
الخريية  وهذا يفاقم وضع كثري من الجمعيات لدرجة 
أن بعض الجمعيات ال تستطيع دفع إيجارات مقراتها.

موضحا أن هناك جمعيات سبق وأن ضبطنا الكثري 
وقمنا  تمارسها  التي  للقانون  املخالفة  األعمال  من 
بإبالغ الجهات املختصة واتخذت الجهات املختصة 
اإلجراءات القانونية ضدها وبالنسبة للتصاريح التي 
تمنح للمنظمات والجمعيات تتم بكل شفافية وأطالب 
املواطنني الذين يشكون االبتزاز من قبل بعض املوظفني 
إدارة  أن يقدم شكوى إىل  أو أحد مكاتبها  الــوزارة  يف 
الجمعيات يف الوزارة ونحن عىل استعداد أن نتخذ كافة 
اإلجراءات القانونية ضد كل من يقوم بابتزاز املواطنني 

يف منح تراخيص املنظمات.
بوزارة  واالتحادات  الجمعيات  عام  مدير  واختتم 
حديثه  معوضة  حميد  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
قائال : أدعو لنرش وعي مجتمعي بأهمية دور منظمات 
ومساعدة  التنمية  يف  املشاركة  يف  املدني  املجتمع 
العمل  الفقراء لكن دون تحويل  قطاعات واسعة من 
يرض  ملا  والهبات  األمــوال  لجمع  وسيلة  إىل  الخريي 
به  تقوم  الذي  الدور  وأهمية  واستقراره  الوطن  بأمن 
كافة وسائل اإلعالم لتوعية املواطنني بالعمل الخريي 
واإلنساني وبما يحصن املجتمع ممن يستغل العمل 
الخاصة عىل حساب  لتمرير ودعم أجندته  الخريي 

استقرار الوطن.

■     مرونة القانون أنتج ■     مرونة القانون أنتج ١٣١٣ ألف منظمة وجمعية في اليمن ألف منظمة وجمعية في اليمن

■ مختصون: يجب 
وجود منظمات تخدم 

تنمية املجتمعات 
الاستثمارية مغلفة 

بالعمل الخريي

■  نحذر من مغبة 
تكاثر هذه الجمعيات 

وتسخريها لصالح 
الجماعات اإلرهابية

■  معوضة: منظمات 
ال تقدم تقاريرها 

وال نستطيع مراقبة 
مصادر تمويلها

■    تحقيق/ معاذ القريش 

عقيد/ محمد عيل البحاشــي

ــة  أمان يف  ــام  الع ــل  النق ــائل  ووس
ــورة  بص ــدد  وتتع ــوع  تتن ــة  العاصم
ــديد لم يتم  ــوائية ألنه لألسف الش عش
ــة علمية  ــائل بطريق ــم هذه الوس تنظي
ــة والجغرافية  ــروف البيئي ــي الظ تراع
ــا خصوصية  ــي له ــاء الت ــة صنع ملدين
ــم  ــات العواص ــن خصوصي ــف ع تختل
ــث املوقع الجغرايف ومن  األخرى من حي
ــي فكما كان  ــط العمران ــث التخطي حي
التخطيط العمراني قارصاً وغري مراعي 
ــإن دخول  ــة ف ــع للمدين ــور املتوق للتط
ــة دخل  ــام إىل املدين ــل الع ــائل النق وس
بصورة عفوية وحسب الحاجة فكانت 
ــوىل  ــي تت ــي الت ــيس ه ــيارات التاك الس
ــق املختلفة يف  ــني املناط ــركاب ب ــل ال نق
العاصمة وكانت الرحالت قصرية وعدد 
الركاب قليل وكانت هذه التكايس تكفي 
ــارات املدينة حتى  ــركاب بني ح لنقل ال
منتصف الثمانينات و بداية تسعينات 
ــدأت الباصات  ــا ب ــرن املايض عندم الق
ــىل  ع ــة  العاصم ــوارع  ش يف  ــور  بالظه
ــىل وجودها  ــتحياء وتعود الناس ع اس
واستخدموها وكانت حركتها عشوائية 
ــوط محددة  ــن هناك خط ــه لم يك اي أن
ــوار مثلها مثل  ــري ، بل حسب املش للس
ــه  ــب اتج ــه الراك ــا وجه ــيس أينم التاك
ــام 1996م عندما بدأ مرور  ــى كان ع حت
ــاملة لحركة  العاصمة عملية تنظيم ش
ــري الباصات وكان املسئولون  خطوط س
موفقني أيما توفيق ((كان العميد يحي 
ــة يف ذلك  ــرور األمان ــر م ــو مدي ــر ه زاه
ــات  ــة الباص ــم حرك ــت)) يف تنظي الوق
ــة  ــداد قليل ــدة بأع ــت موج ــي كان الت
ــة الركاب وتم  ــا كانت كافية لحرك ولكنه
ــب الحجم  ــة الباصات حس فصل حرك
ــم تحديد  ــط - حافلة) وت ــري- وس (صغ
ــري تتحرك يف جميع الشوارع  خطوط س
التي كانت موجودة يف ذلك التاريخ وقد 
ــن بمفردهم دون ان  ــوا بالفعل ولك ابدع
يكون ألمانة العاصمة ومكتب النقل أي 
ــال بالرغم من انه  ــر يف هذا املج دور يذك
ــام املرور بهذا  ــم عملهم وقد ق من صمي
ــع وليس ألنه  ــاد لتنظيم أمر واق االجته
ــرتاتيجية لهذا األمر  بل  يوجد خطة اس
ــل مع امر واقع  ــتطاع املرور أن يتعام اس
بطريقة أدت إىل تنظيم العشوائية وكان 
يفرتض بالجهات ذات العالقة أن تلتقط 
ــرتاتيجية  ــرة وتعمل عىل وضع اس الفك
ــب  للنقل العام يف مدينة صنعاء تتناس
ــع التطور  ــات املوجودة وم ــع اإلمكاني م
ــا يعني  ــب للمدينة بم ــع املرتق والتوس
ــائل النقل  ــتخدمي وس زيادة عدد مس
ــرتاتيجية كل  ــذه االس ــام وتراعي ه الع
ــن حيث  ــة م ــة باملدين ــروف املتعلق الظ
اتساع الشوارع  ونوع وسائل املواصالت 
ــوارع  ــل يف هذه الش ــح للعم ــي تصل الت
ــات  ــرز للباص ــز ف ــىل تجهي ــل ع والعم
ــية وفرعية وتحديد أماكن صعود  رئيس
ــن األمور  ــري ذلك م ــركاب وغ ــزول ال ون
ــز  لتعزي ــا  وجوده ــتوجب  يس ــي  الت
ــام يف جميع  ــل الع ــائل النق ــد وس تواج
ــجع  ــاعد ويش مفاصل املدينة وبما يس
ــن حركة  ــل م ــتخدامها للتقلي ــىل اس ع

السيارات الخاصة .
ــام حديثة  ــائل نقل ع ــود وس إن وج
ــل من  ــدة للتقلي ــيلة الوحي ــي الوس ه
ــوف  س ــي  الت ــة  املروري ــات  االختناق
ــبب  ــاء بس ــة صنع ــا مدين ــي منه تعان
الزيادة الهائلة للسيارات التي تتحرك 
ــوارع العاصمة وهذه الشوارع غري  يف ش

قابلة للتوسع عىل اإلطالق.
وللحديث بقية.

مدير رشطة سري أمانة العاصمة - صنعاء

أهمية تحديث 
وسائل النقل (2) ــن إىل 13000 منظمة  ــات يف اليم ــات والجمعي ــل فيه عدد املنظم ــع تص يف واق

وجمعية تحت مسميات مختلفة واهتمامات متشعبة وبسبب مرونة قانون 
ــرشوط املطلوبة يغدو  ــن حيث ال ــن الجمعيات م ــهولة تكوي الجمعيات وس
ــاني وبما تحصل  ــرس العمل الخريي واإلنس ــود جمعيات ومنظمات تك وج
ــح دعم أجندات وأعمال  ــوال وهبات من الداخل والخارج لصال ــه من أم علي
ــف وعدم فعالية  ــتقرار الوطن خاصة يف ظل ضع ــؤدي إىل زعزعة أمن واس ت
ــات وحركة  ــات والجمعي ــاط املنظم ــة لنش ــة واإلرشاف واملتابع أدوات الرقاب
ــون الجمعيات  ــد من ثغرات يف قان ــتثماراتها إضافة إىل ما يوج ــا واس أمواله

الخريية.
ــتوى الرقابة  ــات الخريية ومس ــع املنظمات والجمعي ــت واق ــورة) ناقش (الث
ــىل األموال وهل هناك  ــطتها املختلفة ومن أين تحصل ع واإلرشاف عىل أنش
ــل مع بعض  ــون الجمعيات من خل ــه قان ــوال وما يعاني ــىل تلك األم ــة ع رقاب
املهتمني وأصحاب االختصاص من خالل الحصيلة التالية لهذا التتحقيق : 

ةعبد هللا عيل النويرة ال يل هللا
(18)����א��� א�

الفصل الثاني    ماده (4)
ــك املركبة أو من  ــن قبل مال ــجيل م ــدم طلب التس  -1 يق
ــم  ــي يقي ــة التـ ــرور يف املحافظ ــه إىل إدارة امل ــوب عن ين
ــه كافة  ــك مرفقاً ب ــد لذل ــوذج املع ــاً للنم ــا وفق يف دائرته
ــب وملكية  ــدم الطل ــخصية مق ــة لش ــتندات املثبت املس

املركبة املراد تسجيلها.
ــذه املادة تتكون من أربع فقرات وهذه هي الفقرة األوىل  ه
ــجيل والرتخيص للمركبة  ــس التس منها وهي تحدد أس

وهي يف هذه الفقرة توضح ما ييل:
ــم طلب كتابي  ــوب عنه يقوم بتقدي ــك أو من ين - إن املال
ــرور يف  ــه يف إدارة امل ــجيل مركبت ــه يف تس ــح رغبت يوض
ــة التي يقيم فيها وهذه املادة من املواد املهمل يف  املحافظ
تطبيقها الن ما يحصل هو أن املواطن يستطيع تسجيل 
ــه اآللية يف أي محافظة حتى لو لم يكن مقيم فيها  مركبت
ألنه ليس هناك ضوابط لهذا األمر وهذا إخالل بموضوع 
ــاً يف إطار  ــون املواطن مقيم ــو رضورة أن يك ــم جدا وه مه
ــيارته فيها فإذا  ــجيل س نفس املحافظة التي يقوم بتس
ــلم لوحة  ــل إىل محافظة أخرى فإنه يفرتض أن يس انتق
ــة التي  ــيارته يف املحافظ ــجل س ــجيل األوىل ويس التس

ــم املحيل ذلك  ــة اآلن مع وجود الحك ــيقيم فيها خاص س
ــيارة يف محافظة أخرى غري التي يقيم  ــجيل الس أن تس
ــجل  ــتفيد املحافظة املس ــا املواطن يؤدي إىل أن تس فيه
ــم فيها ألنه  ــة التي يقي ــع عىل املحافظ ــا والرضر يق فيه
يستخدم التسهيالت املقدمة له بدون أن يدفع أي رسوم 
ــن املخالفات إىل جانب صعوبة  ــات التي تنتج ع أو غرام
ــاً مرورياً أو  ــائقها حادث ــيارة إذا ما ارتكب س ــط الس ضب
أمنياً فهو يقيم يف نفس املحافظة التي ارتكب فيها الفعل 
ــاري يف املحافظة األخرى  ــه التج ــن عنوانه وضمين ولك
ــالًال بالنظام  ــد إخ ــيارة وهذا يع ــجل فيها الس ــي س الت

والقانون.
ــاً قانونية الغرض منها  إن لهذا النوع من املعامالت أسس
ضبطها وإبعاد العشوائية عنها وهناك استمارات تنظم 
ــطتها منح املالك لوحة تسجيل  هذه العملية ويتم بواس
ــى أنه ال بد  ــتمارات ذات قيمة بمعن ــيارته وهذه االس لس
أن يحصل عليها املواطن من اإلدارة التي سوف يحصل 

منها عىل لوحة تسجيل مركبته.
alnwoirah3@gmail.com alnwoirah.maktoobblog.com  

التسجيل والرتخيص(التسجيل والرتخيص(11)) مواطنون يشكون شرطة إب تحزيها وإعاقة العدالةمواطنون يشكون شرطة إب تحزيها وإعاقة العدالة

على طاولة وزير الداخلية:على طاولة وزير الداخلية:

قضايا وناس/ وائل رشحة 
ــام الرشطة لتحقق  وجدت إدارات وأقس
ــط الجاني, وتردع  األمن للمواطن, ولتضب
ــوم وتنرصه.. فهي  ــدي, وتحمي املظل املعت
ــة ولتوجيهات  ــكام القضائي ــذة لألح املنف
وأوامر النيابات.. وال يمكن أن يثق املواطن 
ــي منصفاً  ــن الثان ــم يك ــن ما ل ــل األم برج
ــخصية,  ــادًال وغري متحري لجهة أو لش وع
ــدد  ــذي ح ــون ال ــب القان ــل بموج أن يعم
ــة العامة  ــي املصلح ــه وأن يراع صالحيات
ــخصية, أو الجانب  ــات إىل الش دون االلتف

املادي.
ــكوى التي قدم  إال أن ما ورد يف هذه الش
ــة تبعث  ــر الصحيف ــا إىل مق ــا صاحبه به
ــا وصلت إليه  ــزن واألىس, مل ــب الح يف القل
أقسام الرشطة ومدراء األمن يف حال إن كان 
ــكوى التي وصلتنا  ــم حقيقياً.. الش التظل

ــوع وكيل  ــيل األك ــى ع ــد يحي ــم أحم باس
ــة أروى محمد األكوع, تقول  ورثة املرحوم
الشكوى إن مدير رشطة مدينة إب تعصب 
ــغل منصب  ــذي يش ــم موكلته ال ــع غري م
ــع رشيك أو  ــك بمن ــة, وذل ــايض باملحكم ق
ــليم  ــه بتس ــة موكلت ــتأجر ألرض ورث املس

الغلول دون وجه حق أو حكم رشعي.
ــكوى إىل أن املرحومة أروى  أشارت الش
ــىل فصل  ــا ع ــد إحازته ــت بع ــوع توف األك
ــمة  ــن بعد والدها بموجب القس مرياثها م
بينها وبني أخواتها.. الفتة الشكوى إىل أن 
األرض تم تأجريها بموجب الفصل املحرر 
ــد  ــايض محم ــة الق ــام العالم ــط القس بخ
ــه  ــايض عبدالل ــي إال أن الق ــدي الريم مه
ــليم  ــرشكاء من تس ــع ال ــوع من ــد األك أحم
ــاعدة مدير أمن مدينة  الغلول وذلك بمس

إب بحسب الشكوى.

ــن  ــدد م ــة بع ــكوى املرفق ــة الش يف نهاي
ــة  ــر الداخلي ــا وزي ــدوا فيه ــق, ناش الوثائ
اللواء/ عبده حسني الرتب بالقول:" ليس 
ــن يرفع الظلم عن  ــواك م لدينا بعد الله س
ــدكم  ــذا نناش ــم, ل ــب الظال ــا ويعاق كاهلن
ــة يف  ــة الصارم ــراءات الالزم ــاذ اإلج باتخ
ــا  ارتكبه ــي  الت ــات  واملخالف ــاوزات  التج
ــة إب, وكذلك ضبط  ــر رشط ــزال مدي وما ي
الرشكاء حتى يسلموا ما عليهم من غلول, 

بموجب الفصل".
ــدة  ــذه املناش ــع ه ــا نض ــن بدورن ونح
ــن  ــبة م ــر ملحاس ــة األخ الوزي ــىل طاول ع
ــذه األدوار ويرتكون عملهم  يقوموا بمثل ه
األسايس يف تطبيق القانون وتنفيذ أحكام 

القضاء.
ــق التي تؤكد  ــظ بالوثائ ــورة تحتف ●  الث

صحة الشكوى 
● وزير الداخلية
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