
رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني 

االثنين : 12 / 12 / 2011م 
 الموافق :17 / محرم / 1433هـ 

العدد: (1583) متابعات15

أدى اليمين الدستورية أمام األخ المناضل/ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية  
السبت بالقصر الجمهوري بصنعاء  محمد سالم باسندوة  رئيس مجلس الوزراء وأعضاء 

حكومة الوفاق الوطني باستثناء الدكتور قاسم سالم والدكتور سعد الدين بن طالب..
هذا وكان قد صدر القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني 

فيما يلي نصه:-
نائب رئيس الجمهورية ..

بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2011م بشأن تفويض نائب الرئيس 
بالصالحيات الدستورية الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقعة على المبادرة الخليجية .

وبناء على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتين 
في مدينة الرياض بتاريخ 23/ 11 / 2011م .

وبناء على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
                        .. قرر .. مادة (1) تشكل الحكومة على النحو التالي :-

 محمد سالم باسندوة 
رئيسا لمجلس الوزراء

 عبدالرزاق يحيى األشول
 وزيرا للتربية والتعليم 

د.  أمة الرزاق علي حمد 
وزيرا للشئون االجتماعية والعمل 

 الدكتورة حورية مشهور أحمد 
وزيرا لحقوق اإلنسان 

 حمود محمد عبــاد 
وزيرا لألوقاف واإلرشاد 

 صخر أحمد الوجيه 
وزيرا للمالية

 اللواء محمد ناصر أحمد
وزيرا للدفاع

 عبده رزاز صالح خالد
 وزيرا للمياه والبيئة

 م. عمر عبداهللا الكرشمي
وزيرا لألشغال العامة والطرق

 علي محمد اليزيدي
 وزيرا لإلدارة المحلية 

 د. احمد عبيد بن دغر
 وزيرا لالتصاالت وتقنية المعلومات

 القاضي مرشد علي العرشاني
 وزيرا للعدل 

 نبيل عبده شمسان
 وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات 

 د. سعد الدين علي سالم بن طالب 
وزيرا للصناعة والتجارة.

مجاهد القهالي
 وزيرا لشئون المغتربين

 د. محمد سعيد السعدي
 وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

 م. فريد أحمد مجور
 وزيرا للزراعة والري 

 د. جوهرة حمود ثابت 
وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء

 م. عوض سعد السقطري 
وزيرا للثروة السمكية 

 حسن أحمد شرف الدين 
وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء 

 د. يحيى محمد الشعيبي
 وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي 

 اللواء عبدالقادر محمد قحطان 
وزيرا للداخلية .

 معمر مطهر اإلرياني
 وزيرا للشباب والرياضة 

 د. محمد أحمد اِّـخالَّـ
 وزيرا للشئون القانونية 

 م. هشام شرف عبداهللا
وزيرا للنفط والمعادن

علي أحمد العمراني
 وزيرا لإلعالم 

 د. قاسم سالم 
وزيرا للسياحة.

 د. عبداهللا عوبل منذوق 
وزيرا للثقافة 

 د. رشاد احمد الرصاص 
وزيرا للدولة لشئون مجلسي 

النواب والشورى
 د. واعد عبداهللا باذيب 

وزيرا للنقل 

 د. أبوبكر عبداهللا القربي
 وزيرا للخارجية 

شائف عزي صغري 
وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء 

 د. أحمد قاسم العنسي
 وزيرا للصحة العامة والسكان

 د. صالح حسن سميع
 وزيرا للكهرباء 

 د. عبدالحافظ ثابت نعمان
وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء 
بتاريخ 12 محرم 1433 هـ  الموافق 7 ديسمبر  2011م

محمد سالم باسندوة                 عبدربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء                                نائب رئيس الجمهورية

أعضاء الحكومة من
 المؤتمر وحلفائه

أعضاء الحكومة من
 المشترك وشركائه


