
السقطري وزیرا للثروة قرار جمھوري بتشكیل حكومة الوفاق الوطني والمھندس عوض سعد
السمكیة

٢٠١١/دیسمبر/07
:صنعاء
م ٢٠١١لسنة ) ١٨٤(الیوم القرار الجمھوري رقم صدر

-:نصھبتشكیل حكومة الوفاق الوطني فیما یلي

..رئیس الجمھوریةنائب

.اإلطالع على دستور الجمھوریة الیمنیةبعد

م بشأن تفویض نائب الرئیس بالصالحیات٢٠١١لسنة ) ٢٤(قرار رئیس الجمھوریة رقم وعلى
.جیةالخلیالدستوریة الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقعة على المبادرة

مدینة على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وآلیتھا التنفیذیة الموقعتین فيوبناء
.م٢٠١١/  ١١/ ٢٣الریاض بتاریخ 

.على ترشیح المؤتمر الشعبي العام وحلفائھ وأحزاب اللقاء المشترك وشركائھوبناء

..قرر ..

-:يتشكل الحكومة على النحو التال (1)مادة

- .سالم باسندوة رئیسا لمجلس الوزراءمحمد1

- .أبوبكر عبداهللا القربي وزیرا للخارجیةالدكتور2

- .یحي محمد الشعیبي وزیرا للتعلیم العالي والبحث العلميالدكتور3

- .محمد عباد وزیرا لألوقاف واإلرشادحمود4

- .االجتماعیة والعملأمة الرزاق علي حمد وزیرا للشئون الدكتورة5

- .عمر عبداهللا الكرشمي وزیرا لألشغال العامة والطرقالمھندس6



.عوض سعد السقطري وزیرا للثروة السمكیةالمھندس-7

- محمد ناصر أحمد وزیرا للدفاعاللواء8

- .صالح حسن سمیع وزیرا للكھرباءالدكتور9

- .والمعادنھشام شرف عبداهللا وزیرا للنفط المھندس10

- .عبده شمسان وزیرا للخدمة المدنیة والتأمیناتنبیل11

- .مطھر محمد اإلریاني وزیرا للشباب والریاضةمعمر12

- .عبدالقادر محمد قحطان وزیرا للداخلیةاللواء13

- .محمد سعید السعدي وزیرا للتخطیط والتعاون الدوليالدكتور14

- .غر وزیرا لالتصاالت وتقنیة المعلوماتاحمد عبید بن دالدكتور15

- .محمد الیزیدي وزیرا لإلدارة المحلیةعلي16

- .أحمد عباس الوجیھ وزیرا للمالیةصخر17

- .عبدالحافظ ثابت نعمان وزیرا للتعلیم الفني والتدریب المھنيالدكتور18

- .فرید أحمد مجور وزیرا للزراعة والريالمھندس19

- .یحي األشول وزیرا للتربیة والتعلیمرزاقعبدال20

- .أحمد قاسم العنسي وزیرا للصحة العامة والسكانالدكتور21

- .حوریة مشھور أحمد وزیرا لحقوق اإلنسانالدكتورة22

- .محمد أحمد المخالفي وزیرا للشئون القانونیةالدكتور23

- .قاسم سالم وزیرا للسیاحةالدكتور24



- .رزاز صالح خالد وزیرا للمیاه والبیئةعبده25

- .عبداهللا عوبل منذوق وزیرا للثقافةالدكتور26

- .القھالي وزیرا لشئون المغتربینمجاھد27

- .واعد عبداهللا باذیب وزیرا للنقلالدكتور28

- .مرشد علي العرشاني وزیرا للعدلالقاضي29

- .الب وزیرا للصناعة والتجارةسعد الدین علي سالم بن طالدكتور30

- .رشاد احمد الرصاص وزیرا للدولة لشئون مجلسي النواب والشورىالدكتور31

- .أحمد العمراني وزیرا لإلعالمعلي32

- .جوھرة حمود ثابت وزیرا للدولة لشئون مجلس الوزراءالدكتورة33

- .عزي صغیر وزیرا للدولة عضو مجلس الوزراءشائف34

- .أحمد شرف الدین وزیرا للدولة عضو مجلس الوزراءحسن35

.یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة (2)مادة

برئاسة الجمھوریة بصنعاءصدر

ھـ ١٤٣٣محرم 12بتاریخ

م2011دیسمبر7الموافق

منصور ھاديعبدربھ                                   سالم باسندوةمحمد

رئیس الجمھوریةنائب                              اءمجلس الوزررئیس


