
وزير الخدمة المدنية طالل عقالن لـ"ٹ":

ــاذا •  م ــر،  الوزي ــايل  مع ــة  بداي  
ــوفات  ــف كش ــرشوع تنظي ــن م ع

الراتب؟، إىل أين وصلتم؟
ــنته وزارة الخدمة  ــذي دش ــرشوع ال - هذا امل
ــذا املرشوع  ــاً ه ــرية طبع ــرتة األخ ــة يف الف املدني
ــابقة  ــنوات س ــم جديد، قديم ألنه تم من س قدي
ــذا املرشوع لم ينجز خالل  ــالن عنه إال أن ه اإلع
ــات املتعاقبة وكان هناك تالعب كبري يف  الحكوم
ــم أن هذا املرشوع رصدت  إنجاز هذا املرشوع رغ
ــالل املراحل  ــون دوالر خ ــن 200 ملي ــرث م ــه أك ل
ــابقة لكن املبالغ كلها ذهبت يف مهب الريح  الس
ــدوان وتوجيهات رصيحة  ــوزارة ويف ظل الع وال
ــدر الدين  ــيد عبدامللك ب ــورة الس ــد الث ــن قائ م
ــن قبل األخ رئيس  ــي وبمتابعة مبارشة م الحوث
ــاط ومتابعة  ــتاذ مهدي املش ــة األس الجمهوري
ــوزارة قد  ــذا امللف وال ــم إنجاز ه ــارشة منه ت مب
ــذا املرشوع رغم  ــا يفوق الـ 85 % من ه قطعت م
ــدام اإلمكانيات  ــرب والحصار وانع ظروف الح
ــذا املرشوع من  ــزت ه ــوزارة أنج ــة إال أن ال املادي
ــورة واللجنة الفنية  ــالل فريق البصمة والص خ

برئاسة األخ الوكيل حسن املؤيد.
ــاً •  تقريب ــم  أنت ــي  علم ــب  حس  

ــل  ــن مراح ــة م ــة الثاني يف املرحل
ــاع  أوض ــة  ومعالج ــح  تصحي
يف  ــم  وصلت ــن  أي إىل  ــني،  املوظف
ــتهدفون  ــة األوىل، وكم تس املرحل
ــل هناك  ــة، وه ــة الثاني يف املرحل

مراحل أخرى؟
ــني  باملدني ــى  تعن ــت  كان األوىل  ــة  املرحل  -
ــة, هذا املوضوع  ــي الجهاز اإلداري للدول موظف
ــوة الثانية  ــاز 85 % منه الخط ــا قلت تم إنج كم
ــبي وزارة الدفاع، هذه املرحلة  تستهدف منتس
ــىل االنتهاء  ــارفت ع ــألة  البصمة ش تقريبا مس
ــاء البصمة الخاصة  ــيعلن انته اليوم أو غداً س
ــبي وزارة الدفاع وسنلج ملسألة املقارنة،  بمنتس
هذا املرشوع كان يستهدف املتبقني، خالل العام 
ــبي  ــت البصمة لعدد كبري من منتس 2017م تم
هذه الوحدة وزارة الدفاع تبقى أعداد يف املناطق 
تحت السيطرة خالل األربعة األسابيع املاضية 
ــم إنجاز ما يقارب   ــتهداف 32200 حالة ت تم اس
40 %  من الحاالت املستهدفة، الحاالت املتبقية 
ــاالت الوهمية، وبالتايل عند  هي يف مصاف الح
ــيتم إشعار  إقفال البصمة خالل اليوم أو غد س

املالية بإيقاف رواتب من لم يتقدموا للبصمة.
 هل هناك مرحلة ثالثة؟• 

ــى  ــرى تعن ــل أخ ــاك مراح ــد هن - بالتأكي
ــيتم  س ــكرية  والعس ــة  األمني ــالالت  باالخت

استهدافها يف املرحلة القادمة.
 وبالنسبة للمدنيني؟• 

ــبة للمدنيني املوضوع تم إنجازه كما  - بالنس

قلت لك ولم يتبق إال 15 % أو أقل.
االزدواج •  ــاالت  ح ــدد  ع ــم  ك  

ــي تم اإلبالغ عنها ؟  الوظيفي الت
وهل هي هدفكم يف هذه املرحلة ؟

ــالغ وزارة  ــم إب ــي ت ــاً االزدواج الوظيف - طبع
ــم يبصموا تم إبالغ  ــة وتم تنزيله، والذين ل املالي
ــاف الرواتب، من  ــي قامت بإيق ــة وه وزارة املالي
ــن خالل  ــه م ــه أو اختالل ــح وضع ــى لتصحي أت
ــات بالبيانات  ــة أو موافاة قطاع املعلوم البصم

تمت مخاطبة املالية بإعادة راتبه.
ــات ازدواجية داخل •  ــاك فئ  هن

ــكرية  ــف الراتب مدنية وعس كش
ــة  ملح ــا  تعطون ــن  ممك ــة,  وأمني
ــات  الفئ ــذه  ه ــن  ع ــرصة  مخت
ــة األكرث  ــا هي الفئ ــة، وم املزدوج

ازدواجاً؟
ــالت تم  - يف هذا املوضوع هناك وثائق ومراس
ــد لديها  ــات التي وج ــل مع الجه ــا التواص فيه
ــل تنزيلها,  ــورة من أج ــة والص ازدواج بالبصم
ــة املدنية  ــن وزارة الخدم ــاك تقرير صادر ع هن
ــنيَّ كل حالة عىل حدة يمكن أن تحصلوا عليه  ب

من قطاع املعلومات  .
ــن •  الذي ــني  املوظف ــن  ع ــاذا  م  

ــات  إعاش أو  ــاً  راتب ــون  يتقاض
ــة  ــق الرعاي ــن صنادي ــهرية م ش
ــات  واملؤسس ــات  الهيئ ــض  وبع
املدنية، هل سيتم حرص حقوقهم 
ــاتهم عىل جهة معينة أم  أو معاش

ماذا؟
ــات التي يتم  ــة واإلعاش ــبة للرعاي - ..بالنس
ــؤون القبائل أو  ــواء من مصلحة ش تقاضيها س
ــة االجتماعية أو من األمانة  من صندوق الرعاي
العامة لرئاسة الجمهورية هذا بحد ذاته ازدواج 

ــغلون وظائف يف  ــدت لهم رواتب فهم يش إن ُوج
ــوع يعترب  ــكري املوض ــي أو العس ــاز املدن الجه
ــيتم إيقاف مرتباتهم  ازدواجاً وظيفياً والتايل س
ــات  وإعطاؤهم الخيار بني بقاء رواتبهم كإعاش
ــات  ــدد الجه ــل بتع ــن نقب ــات ول ــب جه أو رات

والرواتب.
ــن •  املتقاعدي ــة  حكاي ــا  م  

ــتعالجون  ــف س ــني  وكي املزدوج
أوضاعهم ؟

- املتقاعد املزدوج يتم مبارشة إنزال مرتبه من 
الوحدة املتبقي فيها .

ــم •  نوهت ــري  األخ ــم  بيانك يف   
ــني  ــني املزدوج ــىل املوظف ــأن ع ب
ــم  ــا ل ــاً م ــالل 20 يوم ــور خ الحض

ــراءات قانونية  ــاذ إج ــيتم اتخ س
حيالهم بما فيها استعادة املبالغ 
ــم دون وجه حق  ــت له التي رصف

هل ستنفذون هذا التحذير؟
ــخص متخلف سيتم اتخاذ  - بالتأكيد أي ش
ــم تعرفون أننا عندما  اإلجراءات القانونية وأنت
ــىل أكمل وجه  ــدم بها ع ــوة نتق ــوم بأي خط نق
ــب البعض  ــنوقف الروات ــا أننا س ــا حذرن عندم
ــوم نقول للمزدوجني  تهاون وأوقفنا الراتب، الي
ــراءات القانونية كاملة  ــاذ اإلج ــيتم اتخ بأنه س
ــي رصفت لهم  ــتعادة املبالغ الت ــا يف ذلك اس بم
ــه حق إن لم  ــابقة بدون وج ــالل الفرتات الس خ
ــددة يف البيان  ــالل الفرتة املح ــوا الوزارة خ يواف

الصادر عن الوزارة.
ــل •  قب ــاً  راتب ــترصفون  س ــل  ه  

ــد أن تبرشوا  ــى، نري ــد األضح عي
املوظفني؟

-  هذا املوضوع يعود إىل وزارة املالية واإلجابة 
لديها. 

 قبل أيام أصدرتم بياناً صحفياً • 
ــة  ــوزارات وكاف ــه ال ــم في خاطبت
ــة للدولة  ــة العام ــدات الخدم وح
ــوفات رواتب  ــاز كش برسعة انج
ــطس 2017م ؟ ما مدى  شهر أغس

تجاوب الجهات؟
ــق باالختالالت، بمعنى  ــذا املوضوع يتعل - ه
ــوفات املرفوعة من  أن الوزارة اطلعت عىل الكش
وحدات الخدمة العامة وكانت هناك اختالالت 
وتمت موافاة الجهات بهذه االختالالت وعليها 
ــالالت، ما لم  ــح هذه االخت ــتيعاب وتصحي االس
ــتتحمل الجهة مسؤولية التقصري وستوقف  س

مرتبات من لديهم اختالالت.
ــىل املزايدين •  ــع الطريق ع  لقط

ــني املوجودين يف  ماذا عن املوظف
ــة  ــة املحتل ــات الجنوبي املحافظ
ــت  ــة تح ــات الواقع أو يف املحافظ
ــمال،  الش يف  ــة  املرتزق ــيطرة  س
ــن املعالجات  ــؤالء م ــن موقع ه أي
ــة املدنية يف  ــي تتخذها الخدم الت

صنعاء؟
ــني  املوظف ــن  م ــداً  ج ــري  كب ــدد  ع ــاك  هن  -
ــالل إال أنهم أتوا إىل  ــيطرة االحت الخاضعني لس
املحافظات التي تخضع لحكومة اإلنقاذ وقاموا 
ــتكملوا إجراءاتهم،  بإجراء عملية البصمة واس
ــتتم معالجة وضعهم وفقاً  أما املتبقون هناك س
ــس الجمهورية الذي يتابع هذا  لتوجيهات رئي
ــتتم معالجة كافة  ــكل  مستمر وس املوضوع بش

االختالالت .
ال استثناء ألحد

ــرية •  أخ ــة  كلم ــر  الوزي ــايل  مع  
توجهونها للوزارات للمسؤولني 

ملن تريدون؟ 
ــح االختالالت يف  ــة األخرية أن تصحي - الكلم
ــف الراتب وتنقيته من املزدوجني الوهميني  كش
ــيتم بصورة حثيثة، لن  وأي اختالالت أخرى س
نستثني أحداً، املوضوع إداري بحت، واملوضوع 
ــة ملجلس  ــاك توصي ــياً، أيضاً هن ــس سياس لي
ــب وزارة الخدمة  ــراً تطال ــدرت مؤخ ــواب ص الن
ــراءات تصحيح  ــتكمال إج ــة بإنفاذ واس املدني
االختالالت خالل 21 يوماً، ونحن سنلتزم بهذه 

التوصية خالل هذه الفرتة.  

ــف الراتب وتنقيته من املزدوجني الوهميني أكد  األخ طالل عقالن -وزير الخدمة املدنية والتأمنيات، أن تصحيح االختالالت يف كش
ــرياً  ــياً.. مش ــتثني منها أحداً وأن املوضوع إداري بحت وليس موضوعاً سياس وأي اختالالت أخرى تم بصورة حثيثة ولن يس
ــتكمال إجراءات تصحيح  ــا وزارة الخدمة املدنية بإنفاذ واس ــراً توصية يطالب فيه ــس النواب أصدر مؤخ ــورة" إىل أن مجل ــوار لـ"الث يف ح

االختالالت خالل الفرتة املحددة.
حوار /  وتطرق الوزير عقالن إىل عدد من املواضيع األخرى املتصلة باإلًصالحات اإلدارية.. إىل التفاصيل:

أحمد المالكي

تنقية كشف الراتب من املزدوجني 
والوهميني موضوع إداري وليس سياسيًا

05 حوار

ملزدوجني الوهميني 
ــرياً  ــياً.. مش سياس
إجراءات تصحيح 

ــة ــام ــع ــة ال ــف ــي ــوظ ــال ــــالالت ب ــــت ـــي تــصــحــيــح االخ ـــة ف ـــارم ــا ص ــي ــل ــع ــة ال ــي ــاس ــي ــس ـــادة ال ـــي ـــق ــةتــوجــيــهــات ال ــام ــع ــة ال ــف ــي ــوظ ــال ــــالالت ب ــــت ـــي تــصــحــيــح االخ ـــة ف ـــارم ــا ص ــي ــل ــع ــة ال ــي ــاس ــي ــس ـــادة ال ـــي ـــق تــوجــيــهــات ال

 الوزارة قطعت ما 
يفوق ٨٥٪ من 
مشروع تنظيف 

كشف الراتب 
للموظفني املدنيني 
و٤٠٪ للعسكريني

 من يتقاضون إعانات من 
أكرث من جهة سيخّريون 
بجهة واحدة يتسلمون 

رواتبهم منها

أبلغنا وزارة املالية 
باملزدوجني واملتخلفني عن 

البصمة فأوقفت رواتبهم 
حتى يتم تصحيح االختالل
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