
5( وزراء في  > لم ينتظر )
حكومة ال��وف��اق الوطني منح 
مجلس  م��ن  لثقة  ا حكومتهم 
النواب يوم ال�26 من ديسمبر 
2011م حتى يزاولوا أعمالهم.. 
فقبل هذا التاريخ كان )5( وزراء 
 )2 3( في المشترك ) منهم )
مؤتمر قد تفرقوا على )5( دول 

عربية للمشاركة في مؤتمرات 
واج��ت��م��اع��ات وف��ع��ال��ي��ات 
مختلفة، من أكثرها غرابة 
م��ش��ارك��ة وزي����ر حقوق 
االنسان حورية مشهور 
ف��ي اج��ت��م��اع��ات اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية 
ل��م��ن��ظ��م��ة  غ���رب آس��ي��ا 
»االس���ك���وا« المنعقدة 
نية  للبنا ا لعاصمة  ا ف��ي 

بيروت خالل الفترة 23-17 
ديسمبر 2011م..

 وحسب أنشطة وزراء 
حكومة ال��وف��اق لشهر 
2011م فقد  ديسمبر 

غادر العاصمة صنعاء كل من 
وزراء »الثقافة، الخارجية، حقوق 
االنسان، الصحة، المياه والبيئة«، 
للمشاركة في فعاليات أقيمت 
في كل من »الجزائر، السعودية، 
لبنان، االمارات، القاهرة« وذلك 

ق��ب��ل 
أن يمنح البرلمان الحكومة ثقته 
يوم ال�26 من ذات الشهر العام 

الماضي..!!

االثنين : 24 / 12 / 2012م 
 الموافق :11 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1641( كشف حساب10

هذا كشف حساب لسفريات حكومة الوفاق الوطني خالل عام.. إنها سفريات في أغلبها ترفيهية وعبثية مثل  
حضور ندوات أو حلقات أو معارض.

لألسف اذا كان نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر والماليين من أطفال اليمن يعانون سوء التغذية وتزايد 
في نسبة البطالة.. و.. و.. الخ حكومة الوفاق ومن أجل بدل السفر وغيرها في رحالت مكوكية ال تتوقف..

وبإمكان رئيس الحكومة أن يسأل نفسه أو أعضاء حكومته لماذا مثل هذه السفريات لم يقم بها الوزراء الى المحافظات 
مثاًل لمعالجة قضايا المواطنين.. ولماذا لم يتم االلتزام والتقشف بتوجيهات رئيس الجمهورية أو القرارات لتأكيد حرصهم 

على المال العام الذي يتعرض للنهب من خالل سفريات ترفيهية..
»الميثاق« تنشر احصاء لسفريات الوزراء وأهدافها من باب المكاشفة..

حكومـــــة باسنــــــــدوة..  سنــــــــــــــــــــــــة أولى سفــــــــريات وسياحة
ديسمبر 2011م

1- الجمعة 16 ديسمبر 2011م وزير الثقافة عبداهلل عوبل يغادر الى 
الجزائر للمشاركة في المؤتمر االسالمي ال�17 للتربية والثقافة والعلوم.

2- السبت 17 ديسمبر 2011م د. ابوبكر القربي وزير الخارجية يتوجه 
الى السعودية لحضور اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون.

3- األحد 18 ديسمبر 2011م وزيرة حقوق االنسان حورية مشهور تغادر 
الى بيروت للمشاركة في اجتماعات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لمنظمة 

دول غرب آسيا.
4- االثنين 19 ديسمبر 2011م وزير الصحة والسكان د. أحمد العنسي 

يغادر الى اإلمارات لحضور اجتماع للمانحين ومنظمات األمم المتحدة.
5- االربعاء 21  ديسمبر 2011م وزير المياه والبيئة.. يتوجه الى العاصمة 
المصرية القاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة ال�23 لمجلس وزراء البيئة 

العرب.
6- الثالثاء 27  ديسمبر 2011م وزير االشغال العامة والطرق يتوجه الى 
القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة ال�26 لمجلس وزراء االسكان العرب.
8- مجلس الوزراء يناقش تقرير المشاركة .. وزير الشؤون االجتماعية 

اجتماع للمانحين في األردن.

يناير 2012م
1- السبت 7 يناير 2012م وزير الصحة يتوجه الى سلطنة عمان لحضور 

اجتماعات الدورة ال�72 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
2- االثنين 9 يناير 2012م وفد وزاري وفني برئاسة رئيس الحكومة 

يتوجه الى الرياض/ الكويت، البحرين، االمارات.
3- الثالثاء 17 يناير وزير التربية والتعليم د. عبدالرزاق االشول يتوجه 
الى االمارات للمشاركة في مؤتمر الطفولة الدولي لتنمية مهارات القراءة 

لدى رياض االطفال.
4- الثالثاء 17 يناير حسن شرف الدين وزير الدولة يتوجه الى تركيا 

لحضور مؤتمر لدعم الحوار.
5- الثالثاء 17 يناير وزير الصناعة والتجارة يغادر الى الرياض لحضور 

المؤتمر الصناعي الخليجي ال�13.
6- الثالثاء 31 يناير 2012م وزير الثقافة د. عبداهلل عوبل يتوجه الى 
العاصمة البحرينية المنامة لحضور حفل المنامة عاصمة للثقافة العربية.

فبراير 2012م
1- الجمعة 3 فبراير 2012م وزير المياه والبيئة عبدالسالم رزاز يتوجه 

الى االردن للمشاركة في لقاءات بين اليمن ومسؤولي البنك الدولي.
2- االربعاء 8 فبراير وزير الصناعة والتجارة د. سعد الدين بن طالب يتوجه 
إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماعات الدورة ال�39 للمجلس 

االقتصادي االجتماعي.
3- األربعاء 8 فبراير وزير االتصاالت د. بن دغر يغادر الى السعودية في 

زيارة رسمية.
4- الجمعة 17 فبراير وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يغادر الى 
العاصمة المصرية القاهرة الجتماعات الدورة ال�27 لمجلس وزراء العدل 

العرب.
5- االثنين 20 فبراير وزير االشغال مهندس عمر الكرشمي يغادر الى 

االردن الجتماعات مسؤولي البنك الدولي.
6- السبت 25 فبراير 2012م وزير الخارجية د. أبوبكر القربي يغادر الى 

لندن لحضور مؤتمر خاص بالصومال.
7- السبت 25 فبراير وزيرة حقوق االنسان تغادر الى جنيف الجتماعات 

الدورة ال�19 لمجلس حقوق االنسان.
8- االثنين 27 فبراير نائب وزير التربية د. عبداهلل الحامدي يغادر الى 

االمارات الجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي.
9- مجلس الوزراء يناقش تقريرًا لوزير الزراعة والري فريد مجور عن 
مشاركته اجتماعات المانحين في األردن والخاصة بدعم برنامج دعم قطاع 

المياه.

مارس 2012م
1- السبت 3 مارس 2012م وزير الثروة السمكية عوض السقطري يتوجه 
الى العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماعات البعثة االشرافية للبنك 

الدولي.
2- السبت 15 مارس وزير حقوقة االنسان تتوجه إلى فرنسا لحضور 

احتفالية باليوم العالمي للمرأة.
3- االحد 11مارس وزير الصحة والسكان د. أحمد العنسي يغادر الى 

القاهرة في زيارة رسمية.
4- االحد 11 مارس د. يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي - السابق - في 

ماليزيا مباحثات.
5- الثالثاء 13 ما رس وزير التربية د. عبدالرزاق االشول يغادر الى 
اإلمارات لحضور حفل إطالق تقرير المعرفة العربية للعام 2010-2011م.
6- الثالثاء 13 مارس وزير التخطيط د. محمد السعدي إلى الرياض في 

زيارة رسمية.
7- الخميس 15 مارس وزير النفط )السابق( هشام شرف في الكويت 

لحضور منتدى الطاقة 13
8- الجمعة 16 مارس وزير الداخلية عبدالقادر قحطان يغادر الى تونس 

لحضور اجتماعات الدورة ال�29 لمجلس وزراء الداخلية العرب.
9- االحد 18 مارس وزيرة حقوق اإلنسان حورية مشهور في نيويورك 
لحضور اجتماعات اللجنة الخاصة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
10- االثنين 19 مارس وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي 

ووزير المالية صخر الوجيه في مدينة جدة السعودية مباحثات.
11- الخميس 22 مارس وزير المياه والبيئة عبده رزاز في القاهرة لحضور 

االجتماع االقليمي لمكتب البنك الدولي.
12- الجمعة 23 مارس وكيل وزارة التخطيط محمد الحاوري في لندن 

للتحضير لمؤتمر أصدقاء اليمن.
13- الجمعة 30 مارس وزير الخارجية د. ابوبكر القربي يتوجه الى العراق 

للمشاركة في الدورة ال�23 للقمة العربية.
14- الجمعة 30 مارس أمة الرزاق حمد وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

تغادر الى القاهرة للمشاركة في اعمال الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي.

رصد زمني متسلسل لسفريات حكومة الوفاق 
ومشاركاتها الخارجية في عامها األول

أبريل 2012م
1- الثالثاء 3 ابريل 2012م وكيل وزارة المياه مفيد الحالمي 

يغادر الى النيبال لحضور مؤتمر دولي للبلدان الجبلية.
2- الثالثاء 3 ابريل وزير األوقاف واإلرشاد حمود عباد يغادر الى 

الرياض لحضور اللقاء السنوي لبعثات الحج.
3- الخميس 5 ابريل وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد 
السعدي يغادر الى السودان لحضور ال��دورة ال�37 لالجتماعا 

السنوية لمجموعة البنك االسالمي.
4- الخميس 5 ابريل وزير الشباب والرياضة معمر االرياني يغادر 
الى السعودية للمشاركة في الدورة ال�35 الجتماعات وزراء الشباب 

العرب.
5- السبت 7 ابريل وزير الصحة د. أحمد العنسي يغادر الى تركيا 

مباحثات رسمية.
6- االربعاء 11 ابريل وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
محمد سالم باسندوة وعضوية وزراء الخارجية، االشغال، المالية، 

التخطيط يغادر الى قطر مباحثات رسمية.
7- السبت 14 ابريل وزير التخطيط والتعاون الدولي في المغرب 

الجتماعات المؤسسات المالية العربية.
8- األحد 15 ابريل وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد 

السعدي في واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي.

9- االثنين 16 ابريل وزير االشغال والطرق عمر الكرشمي يغادر 
الى الصين لحضور فعاليات إدارة وتخطيط التنمية الحضرية لدول 

آسيا.
10 االثنين 16 ابريل وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن 
طالب يغادر الى قطر لحضور اجتماعات المؤتمر ال�13 لألمم 

المتحدة للتجارة والتنمية.
11- االربعاء 18 ابريل وزير االعالم علي العمراني في العاصمة 
الجابونية ليفربول لحضور المؤتمر الدولي لوزراء االعالم بمنظمة 

التعاون االسالمي.
12- االربعاء 18 ابريل وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان يغادر 
الى القاهرة للمشاركة في دورة جديدة للمنظمة العربية للتنمية 

االدارية.
13- الخميس 19 ابريل وزير النقل واعد باذيب يغادر الى 

اإلمارات لمباحثات مع شركة سامسونج االلكترونية.
14- الجمعة 20 ابريل وزي��ر الشؤون القانونية د. محمد 

المخالفي يغادر الى لبنان لحضور مؤتمر عن التسامح.
15- الثالثاء 24 ابريل وزير الزراعة فريد مجور يغادر الى 
مسقط لحضور اجتماع الدورة ال�32 للمنظمة العربية للتنمية 

الزراعية.
16- السبت 28 ابريل وزير النفط السابق هشام شرف يغادر 
الى أمريكا للمشاركة في مؤتمر عالمي خاص بالتقنية الحديثة 

في مجاالت االستشكافات النفطية.

17- االحد 29 ابريل وزير التربية والتعليم عبدالرزاق االشول 
يتوجه الى الكويت لحضور اجتماعات المؤتمر الثامن لوزراء 

التربية العرب.
18- مجلس ال��وزراء يناقش مشاركة أمة ال��رزاق حمد وزير 
الشؤون االجتماعية في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة خالل 

الفترة )1-8( ابريل.
19- مجلس ال��وزراء يناقش تقرير مشاركة وزي��ر الشباب 
والرياضة معمر االرياني في اجتماع عالمي لوزراء الرياضة في 

موسكو خالل الفترة )12-18( ابريل.
20- مجلس الوزراء يستعرض تقريرًا لوزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل عن مشاركتها في مهرجان خليجي للعمل االجتماعي 

والمنعقد في الكويت خالل الفترة )8-14( ابريل الجاري.

مايو 2012م
1- الثالثاء 1 مايو 2012م وزير السياحة قاسم سالم يتوجه 

الى اإلمارات للمشاركة في منتدى سياحي.
2- األحد 6 مايو 2012م وزير الصناعة والتجارة سعد بن طالب 
يغادر الى جنيف للمشاركة في مفاوضات انضمام اليمن لمنظمة 

التجارة العالمية.
3- االثنين 7 مايو وزير التخطيط محمد السعدي يغادر الى 

رئيس الجمهورية يوجّه الحكومة بترشيد اإلنفاق
> في خطابه بمناسبة العيد 
ال��49 لثورة 14 اكتوبر المجيدة 
وجّه رئيس الجمهورية المشير 
الركن عبدربه منصور هادي- 
حكومة الوفاق الوطني باتباع 
سياسة الحكم لترشيد اإلنفاق 
الترفي  والحد من االستهالك 

والتزام الشفافية والمساءلة.
كما وجَّ��ه الحكومة بالتركيز 
على توفير احتياجات المواطنين 
قبتها  ومرا ر  األس��ع��ا وتثبيت 
وتنظيم األداء على نحو يحقق 
العام  تفاعل جميع القطاعات 
والخاص والمختلط في تحقيق 

االستقرار االقتصادي والتنموي.
ئيس  ر ت  جيها تو تضمنت  و
الجمهورية للحكومة تبني مسار 
لمساعدات  ا الستيعاب  سريع 
الخارجية يقوم على آليات عمل 
أكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ وتمويل 
 ، الممولة خارجيًا المشروعات 
ويرتكز المسار على حزمة منتقاة 
من السياسات واالج���راءات ذات 
األولوية بهدف يقدم الخدمات 
وخلق  للمواطنين،  االساسية 
فرص التشغيل وتعزيز الحكم 
الرشيد وفرض سيادة القانون 

وحماية حقوق االنسان.

حدث في مثل هذا اليوم
> في 30 أبريل من العام الجاري 
الخامس م��ن عمر  2012م »الشهر 
حكومة الوفاق الوطني« صدر قرار وزير  
المالية صخر الوجيه رقم )68( لسنة 
التنفيذية  التعليمات  2012م بشأن 
لموازنات الوحدات االقتصادية للسنة 

المالية 2012م..
وجاء في ديباجة القرار انه بعد االطالع 

ع���ل���ى دس���ت���ور 
ال���ج���م���ه���وري���ة 
على  و ليمنية  ا
عدد )4( قوانين 
وق��رار جمهوري، 
4( ق����رارات  و )
لمجلس ال��وزراء ، 

منها ق��رار مجلس 
الوزراء رقم )354( 
لعام 2010م بشأن 
االجراءات التنفيذية 
رئيس  لتوجيهات 
الجمهورية الخاصة 
بخفض مخصصات 
ال��وق��ود وال��زي��وت 
وال������ع������الج ف��ي 
الخارج واالعالنات 
واالح����ت����ف����االت 
وال���م���ؤت���م���رات 
وال����ت����ن����ق����الت 

الخارجية.
ون��ص��ت ال��م��ادة 
12 من ق��رار وزير 
ال��م��ال��ي��ة ع��ل��ى ما 
يلي : »على جميع 

الوحدات االقتصادية وحكومة مجور 
برامج وخطط  تنفيذ  االستمرار في 
االصالحات المالية وبما يتوافق عمليًا 
مع ما تضمنه البرنامج العام لحكومة 
الوفاق الوطني وترشيد اإلنفاق الترفي 

وال��م��ظ��اه��ري ب��خ��ف��ض مخصصات 
السفريات 50%.. وض���رورة االل��ت��زام 
بترشيد النفقات المتمثلة في االنواع 

التالية :
أ- نفقات ال��ع��الج والسفر وال��وق��ود 
والزيوت وبالذات التي الترتبط بالعملية 

االنتاجية.
ب- اقتصار المشاركات الخارجية في 
الندوات والمؤتمرات 
والزيارات على تلك 
التي تعود بالمزايا 
واالستفادة المباشرة 
المرجوة بحيث تتم 
المشاركة بأقل عدد 
ممكن من المعنيين.

ومن المهم االشارة 
ه��ن��ا ال���ى ان ه��ذه 
االج�������راءات ج���اءت 
ام���ت���دادًا ل��ق��رارات 

الحكومة السابقة.
حيث أقرت حكومة 
الدكتور علي محمد 
مجور ف��ي ديسمبر 
م��ن ال��ع��ام 2010م 
ف���ي اط����ار عملية 
ترشيد االنفاق تنزيل 
مخصصات العالج في 
ال��خ��ارج واالع��الن��ات 
واالح���ت���ف���االت ال��ى 
ج�����ان�����ب خ��ف��ض 
االع������ت������م������ادات 
المرصودة في بند 
ح��ض��ور م��ؤت��م��رات 
وتنقالت خارجية بنسبة 50% من كافة 

موازنات وحدات الخدمة العامة.
واتخذ هذا القرار عند إق��رار مجلس 
ال��وزراء يومها مشروع الموازنة العامة 

للدولة للسنة المالية 2011م.

انتشار )5( وزراء قبل 
تضارب االختصاصات يجمعمنحهم الثقة

 )3( وزراء في فعالية واحدة

ديسمبر

> ف���ي ال��ش��ه��ر 
ال��ث��ان��ي م��ن عمر 
ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
ال��وط��ن��ي )ف��ب��راي��ر 
ق���ع  و  ) 2م 0 1 2
ت������ص������ادم ف��ي 
االختصاصات بين 
وزيرين حينما التقيا 
لعاصمة  با س��وي��ًا 
االردن���ي���ة ع��م��ان 
ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
لقاءات واجتماعات 

 ، ك هنا نحين  للما
ح��ي��ث غ����ادر وزي����ر ال��م��ي��اه 
عبدالسالم رزاز مطلع شهر 
فبراير للمشاركة في اللقاءات 
لكن مجلس ال��وزراء ناقش 
بعد ذل��ك ت��ق��ري��رًا لوزير 
الزراعة وال��ري فريد مجور 
عات  جتما ا ركته  مشا ع��ن 
المانحين الخاصة ببرنامج 
دعم قطاع المياه في األردن 
خالل الفترة »4-10 فبراير« 
وهي الفعالية التي حضرها 

وزي����ر األش��غ��ال 
العامة عمر الكرشمي والذي 
نعتقد أنه كان يناقش برنامج 
دعم الطرقات »تخصصات«.. 
قيام  ل��ة  اس��ت��ح��ا مفترضين 
وزي���ر  واح��د بمهمة ال���وزراء 
ال������وزراء ال��ث��الث��ة ف��ي ظل 
امكانية االتصال والتواصل 
م��ع المختصين ف��ي الداخل 
وال��خ��ارج.. وخ��الل ذات الفترة 
ك��ان��ت ال��ع��اص��م��ة المصرية 
ليتين  فعا تحتضن  ة  هر لقا ا

من  هما  حضر بهتين  متشا
اليمن وزير الصناعة والتجارة 
سعد الدين طالب ووزير العدل 
لعرشاني،  ا مرشد  لقاضي  ا
غير أن الالفت هو سفر وزير 
الصناعة قبل يوم واح��د من 
لتي  ا لية  لفعا ا ء  نتها ا موعد 
عقدت خالل الفترة )5-9( فبراير، 
ف��ي ح��ي��ن س��اف��ر م��ع��ال��ي وزي��ر 
الصناعة يوم 8 فبراير، وهو ما 
يعني أن الوزير سيحضر فقط 

الجلسة الختامية للفعالية.

خفض مخصصات 
السفريات
 إلى ٪50

إعداد/ جميل الجعدبي


