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ــن اإلصالح •  ــا ع ــة.. حدثن بداي
ــة  الدول ــذه  تنف ــذي  ال اإلداري 
ــة وفقا  ــة املدني ــإرشاف الخدم ب
ملرشوع الشهيد الصماد "يد تبني 
ــي" ؟ ما هي اإلجراءات  ويد تحم
ــذا  ــوزارة يف ه ــا ال ــي اتخذته الت

الخصوص ؟! 
ــذ وقت مبكر  ــوزارة انطلقت من ــة ال - حقيق
ــة  بداي ــذ  من اإلداري  ــالح  اإلص ــة  عملي يف 
ــرشوع الرئيس  ــى م ــا أت ــام 2017م وعندم الع
ــكل كبري  ــوزارة بش ــه ال ــت مع ــاد تفاعل الصم
ــري لكي تنجز الوزارة  ــدا وكان هناك دعم كب ج
ــالح  ــألة اإلص ــة يف مس ــات العالق ــض امللف بع
ــهيد الصماد هذا  ــس الش ــن الرئي فعندما دش
ــت الكثري من القضايا العالقة  املرشوع تحلحل
ــن امللفات  ــرياً م ــز كث ــن أن ننج ــا م ــد تمكن وق
ــف الراتب املتعددة  ــا يتعلق بكش العالقة فيم
ــني وفيما يتعلق باملبتعثني  الوهمني واملزدوج
ــكاليات كثرية يف البداية رأس  واملتقاعدين إش
ــاط عندما  ــس مهدي املش ــذه اللجنة الرئي ه
ــيايس األعىل وكان  ــوا باملجلس الس كان عض
ــول فعال  ــذا التح ــري جدا له ــكل كب ــاً بش داعم
ــذ العام 2005م معلقا  ــذا امللف, الذي ظل من ه
ــتطعنا نحن ان  ــيئا اس لم تنجز الوزارة فيه ش
ــوة األوىل عملية  ــز هذا امللف كانت الخط ننج
ــن 450 ألف مدني لم  ــة كان لدينا أكرث م البصم
ــش بكامل قوامه لم  ــوا , كان لدينا الجي يبصم
ــيايس  يبصم وزارة الداخلية, أيضا األمن الس
ــزال اللجان  ــا بعملية إن ــن القومي بدأن واألم
ــة البصمة  ــات وإجراء عملي ــذه املؤسس إىل ه
ــات  ــاك مؤسس ــد هن ــم تع ــتكملناها ول واس
ــذا امللف  ــوع, أنجزنا ه ــة يف هذا املوض ممتنع
ــي  ــة وه ــة املطابق ــا إىل عملي ــم ولجن ــن ث وم
بالتأكيد تحتاج إىل وقت لكن االنجازات التي 
ــرزت عدداً من  ــهر املاضية أف تمت خالل األش
ــني وفيما  ــا يتعلق باملنقطع ــات فيم اإلصالح
ــاف  ــم إيق ــني ت ــني والوهمي ــق باملزدوج يتعل
ــم من قبل وزارة املالية ونحن نعمل مع  رواتبه
ــتمر وان شاء الله مع  ــكل مس وزارة املالية بش

نهاية العام نكون قد انتهينا من هذا امللف. 
ــىل •  ــب ع ــف الرات ــف كش تنظي

ــت  ــن وصل ــل.. إىل أي ــالث مراح ث
ــذا  به ــة  املتعلق ــراءات  اإلج
ــماء  األس ــدد  ع ــم  وك ــوع  املوض
ــة التي تمت  ــة واملزدوج الوهمي

إزالتها حتى اآلن ؟!
ــرية,  ــل األخ ــت إىل املراح ــة وصل - العملي
ــا يتعلق بالدفاع تمت موافاة وزارة الدفاع  فيم
ــدا , فيما يتعلق  ــني وعددهم كبري ج باملزدوج
ــة األوىل 25  الدفع ــت  ــي كان املدن ــب  بالجان

ــخاص  ــخاص مزدوجني وأش ــا بني أش ألفاً م
ــرى , املرحلة  ــالالت أخ ــا اخت ــني وأيض وهمي
الثانية 8500 وما زالت عملية املطابقة جارية 
ــاء الله يغلق هذا امللف  ــع نهاية العام إن ش وم

ونتخلص من هذه االختالالت . 
ــاالت •  الح ــب  اغل ــال  فع ــل  ه

ــت وهمية  ــت إزالتها كان التي تم
ــاء  ــاك أخط ــة أم أن هن ومزدوج
ــأن القضاة  ــت بش ــت كما ثب حدث

وأعضاء النيابة ؟! 
- ليست األخطاء من وزارة الخدمة املدنية, 
إذا ما كانت هناك أخطاء فهي من الجهة التي 
ــؤولة  ــب وهي املس ــف الرات ــد وتصدر كش تع
بمتابعة وزارة الخدمة املدنية وموافاتها حول 
ــن هناك  ــم يك ــدل ل ــالالت، يف وزارة الع االخت
ــة, الخطأ كان  ــن وزارة الخدمة املدني ــأ م خط
ــم تحدث بياناتها يف الخدمة  من الجهة التي ل

نحن لدينا بيانات ان هناك أشخاصاً مبتعثني 
ــيا انتهت فرتة إجازتهم منذ  أو مجازين دراس
فرتة طويلة وكان يتوجب علينا وقف رواتبهم 
حتى يعودوا للخدمة ولم يكن لدينا علم أنهم 
ــا لم نواف  ــذ وقت وإنم ــادوا للخدمة من ــد ع ق

بهذه املعلومة من الجهة املختصة . 
ــر رصف •  ــباب تأخ ــي أس ــا ه م

ــف الراتب الذي وجه برصفه  نص
ــبة  بمناس ــاط  املش ــس  الرئي
ــر  أكتوب  14 ــورة  بث ــال  االحتف
املجيدة وملاذا علينا يف كل مرة أن 
ــهر وأكرث حتى  ننتظر قرابة الش

يتم رصف النصف الراتب ؟
ــوم التايل لتوجيهات الرئيس  - نحن من الي
ــاط خاطبت الخدمة املدنية وزارة املالية  املش
ما يجب أن يتخذ يف رصف هذا النصف الراتب 
ــالتنا لوزارة املالية يومها وطالبنا  ,وجهنا رس
ــؤولية أي اختالل  ــات مس ــأن تتحمل الجه ب
ــبة  ــنلجأ ملحاس ــب وس ــف الرات ــأ يف كش ينش
ــة إذا ما  ــات املختص ــرب الجه ــذه الجهات ع ه
ــف الراتب ، وزارة  أخلت يف عملية تنظيف كش
ــرصف الراتب إال  ــدر تعميمها ب ــة لم تص املالي
ــهر  ــوم الخميس املايض, بمعنى انه نهاية ش ي
أكتوبر ليس لنا عالقة بهذا التأخري باملطلق . 

ــدات •  الوح ــوص  بخص
ــا  مالي ــتقلة  املس ــة  االقتصادي
ــراءات األخرية  وإداريا بعد اإلج
ــا أصبحت مرتبطة  هل يعني أنه
ــد  تع ــم  ول ــة  املدني ــة  بالخدم

مستقلة ؟! 
ــي  تدع ــي  الت ــات  للجه ــبة  بالنس  -
ــتقاللية، االستقاللية ليست بأن تستقل  االس
بمركزها املعلوماتي, مركز املعلومات معروف 
ــه مركز موحد وهو الخدمة املدنية ال يمكن  بأن
ــة الجمهورية  ــة لحكوم ــدة تابع ــي وح أن تأت
ــز  ــا ومراك ــز معلوماته ــئ مرك ــة وتنش اليمني
توظيفها وكل ما يتعلق بموظفيها خارج إطار 
ــري قانوني وغري  ــة, هذا الكالم غ وزارة الخدم
مسموح باملطلق وال يوجد هناك نص قانوني 
يؤيد ذلك التوظيف عرب وزارة الخدمة املدنية 
ــة الوحيدة  ــة املدنية هي البواب ,وزارة الخدم
ــي الوحدات التابعة  ــف يف قوام موظف للتوظي

للخدمة العامة . 
ــبق وطالبتكم األمم املتحدة •  س

ــخة من كشوفات  ــليمها نس بتس
ــنى لها إلزام  املوظفني حتى يتس
ــع مرتبات  ــة املرتزقة بدف حكوم
ــة  ــد عملي ــيما بع ــني ال س املوظف
ــن صنعاء  ــك املركزي م ــل البن نق

ــذا  ــاً به ــد توضيح ــدن, نري إىل ع
الخصوص ؟! 

- يف هذا الخصوص نحن منذ أول يوم طالب 
فيه املبعوث األممي السابق بالكشوفات قمنا 
ــيديهات وكذلك يف كشوفات  ــليمها يف س بتس
ــع  ــم الرف ــا أن يت ــوا من ــك طلب ــد ذل ــة بع ورقي
ــم ذلك عىل  ــوفات 2014م وت ــرة أخرى بكش م
كشوفات ورقية وأيضا عىل سيديهات وأيضا 
ــات نحن تجاوبنا إزاء هذا املوضوع منذ  فالش
ــكلة,  ــار أزمة الرواتب هي مش ــوم باعتب أول ي
ــن كنا رصيحني  ــب أن يكون لها حل ونح ويج
ــبب  ــة أن نقل البنك املركزي سيس ــن البداي م
اختالالت وسيؤدي بالطرف اآلخر أن ال يقوم 
بااللتزامات التي تعهد بها ونحن عىل تواصل 
ــب  ــوع الرات ــم بموض ــي تهت ــات الت ــع الجه م
ــد حل ملوضوع  ــا مرصين عىل ان يوج وما زلن
ــب, وعىل من نقل البنك املركزي عليه أن  الرات
ــب كافة موظفي  ــؤولية دفع روات ــل مس يتحم

الجمهورية اليمنية أينما كانوا وأينما حلوا .
ــراءات التي •  ــن اإلج ــا ع حدثن

ــف  ــوع كش ــا يف موض اتخذتموه
ــم يف املرحلة  الراتب, ماذا اتخذت
ــاذا  ــة وم ــة الثاني األوىل واملرحل
ــة  ــة الثالث ــتتخذون يف املرحل س

واألخرية ؟! 
- يف املرحلة األوىل كما قلت لك قمنا بعملية 
ــة, قمنا باملطابقة,  البصمة ويف املرحلة الثاني
ــم  ه ــن  م ــقاط  إس ــدأ  ب ــة  الثالث ــة  املرحل يف 
مزدوجون ووهميون, اختالالت كشف الراتب 
ــني ,هناك  ــني والوهمي ــت فقط باملزدوج ليس
ــن هذه االختالالت  ــالالت كثرية ومن ضم اخت
أن هناك كثرياً من املبتعثني دراسيا يف الخارج 
ــىل أن يخصم من راتبهم 50  والقانون ينص ع
ــون رواتبهم كاملة  ــري منهم كانوا يتقاض % كث
ــوا بالقانون, هناك  ــم يلتزم ــى %100  ول بمعن
ــقف املمنوح له وهي املدة  البعض تجاوز الس
القانونية لالبتعاث وتجاوزها بسنوات كثرية 
ــا هناك  ــالل أيض ــزء من االخت ــذا أيضا ج ,ه
ــاالت املرضية  ــق بالح ــا يتعل ــالالت فيم اخت
ــى أن كثرياً من موظفي الوزارات  املزمنة بمعن
ــة بعضهم تجاوز  لديهم حاالت مرضية مزمن
ــنة ولم تتم  ــنوات و15 س ــنوات و 9 س ـــ 8 س ال
ــب أن  ــوع وكان يج ــذا املوض ــل ه ــة مث معالج
ــة الطبية املتخصصة  ــاد قرار اللجن يتم اعتم
ــز ومن ثم  ــبة العج ــأن وتحديد نس يف هذا الش
ــألة البدالت  اإلحالة ,أيضا هناك تكرار يف مس
ــل إىل  ــة ونق ــة معين ــض كان يف جه ــد البع تج
ــرى وأصبح يتقاىض البدالت من هنا  جهة أخ
وهناك وهذا بحد ذاته يعترب ازدواجاً يف البدلة 
ــخاص بلغوا احد  ,أيضا كان هناك بعض األش

ــل إىل ما يقارب 52  ــيل التقاعد والعدد وص اج
ــوا منذ وقت  ــرتض أن يحال ــف وكان من املف أل
ــال دماء جديدة  ــتطيع إدخ مبكر ألنك لن تس
ــتطع أن تحيل  ــة املدنية وأنت لم تس يف الخدم
ــة بالدولة هي دورة كاملة  إىل التقاعد, الخدم
ــة للدخول يف  ــة املدني ــة الخدم ــن بواب تبدأ م
الوظيفة العامة لفرتة 35 عاماً ومن ثم املغادرة 
إىل مؤسسة التأمينات وهيئة التأمينات, هذه 
ــن اآلن يف صدد إعادتها  الدورة انقطعت ونح
وهناك أيضا اختالالت أخرى تمت معالجتها 
ــابقة, هناك قضية مركزية  خالل املرحلة الس
يجب أن يركز الجميع عليها أن الخدمة املدنية 
لم تعد تلك الوزارة التي كانت قبل عامني تمت 
ــة وألول مرة منذ  ــة املدني ــوم وزارة الخدم الي
ــة يف مطلع  ــأة وزارة الخدمة املدني ــخ نش تاري

ــوم بكافة  ــرن املايض تق ــن الق ــات م الثمانيني
مهامها, بمعنى أن وزارة الخدمة املدنية لم تعد 
ــوية والرتفيعات,  فقط بوابة للتوظيف وللتس
ــة املدنية فعلت مبدأ  ــل اليوم وزارة الخدم ال ب
ــد بدأنا عملية التدريب  التدريب والتأهيل وق
ــتوى املحافظات, قبل ذلك  والتأهيل عىل مس
ــة املدنية بمهمة التدريب  لم تقم وزارة الخدم
والتأهيل منذ نشأتها رغم أن عملية التدريب 
اإلداري من صلب مهامها اليوم وزارة الخدمة 
ــهري تقوم بعملية التفتيش  املدنية بشكل ش
والرقابة والتقييم لكافة موظفي الدولة, اليوم 
ــوم بعملية تصحيح  ــة املدنية تق وزارة الخدم
ــوم وزارة  الي ــب,  الرات ــف  ــالالت بكش االخت
ــات من خالل تفعيل  الخدمة املدنية والتأمين
ــكل كبري جدا تقوم بإعادة صياغة  مهامها بش
ــكل مختلف فيما يتعلق  مفهوم التأمينات بش
ــاص والقطاع الحكومي, بمعنى  بالقطاع الخ
ــع اتجاهاتها  ــب بجمي ــوم تذه ــوزارة الي ان ال
ــم سياسات تنظيمية  وهي بنفس الوقت ترس

وإدارية يف كافة وحدات االدرات الحكومية .
ــات واملتقاعدين •  ــف التأمين مل

ــت  تم ــني  املوظف آالف  ــاك  هن
ــد دون  ــرا للتقاع ــم مؤخ إحالته
ــتكمل اإلجراءات الخاصة  أن تس
ــي  ه ــا  م ــات  للتأمين ــم  بإحالته
ــن  م ــم  تمنعك ــي  الت ــكالية  اإلش

استكمال هذه اإلجراءات ؟!
ــا يتعلق بقدرة  ــكالية فيم ــت هناك إش - كان
ــد من  ــبء الجدي ــل الع ــىل تحم ــات ع التأمين
ــم تجاوزها خالل  ــكالية ت ــذه اإلش ــة ه اإلحال
ــكلت لجنة بإرشاف مبارش  األيام املاضية وش
من مكتب رئاسة الجمهورية, وهناك لقاء بني 
ــة وهيئة  ــة املدني ــة ووزارة الخدم وزارة املالي
ــني القادمني  ــالل اليوم ــيتم خ ــات وس التأمين
ــة وحل  ــذه الفئ ــد له ــرض موح ــروج بمح الخ
ــن للهيئة العامة  ــكاليتها وزارة املالية تدي اش
ــار ريال لم تورد  ــات بأكرث من 120 ملي للتأمين
خالل السنوات املاضية هذا أيضا جعل وضع 
ــاً من الصعوبة يف  ــة التأمينات تواجه نوع هيئ
ــن, لكن هذا املوضوع  توفري مرتبات املتقاعدي
ــاك محرض  ــاوزه وهن ــيتم تج ــا قلت لك س كم
ــا ويضمن  ــن للتأمينات حقوقه ــد يضم موح

سالسة اإلجراءات الستكمال هذا امللف. 
رسالة أخرية تودون إيصالها • 

عرب صحيفة الثورة؟
ــكل  ــن ول ــاء اليم ــكل أبن ــي ل ــالتنا ه - رس
مسؤويل املؤسسات أن اإلجراءات التي تقوم 
ــا احداً  ــتهدف فيه ــة املدنية ال تس بها الخدم
ــاد فقط أينما كان وأينما  ,هي تستهدف الفس

حل وأينما وجد.

وزير الخدمة المدنية والتأمينات طالل عقالن لــ"ٹ":

حوار/
مجدي عقبه

ــبة %100، مؤكدا أن هناك اختالالت كبرية ومرتاكمة منذ سنوات قال  ــكرية واألمنية واملدنية بنس ــتكملت إجراءات البصمة ملختلف القطاعات العس وزير الخدمة املدنية والتأمينات طالل عقالن إن الوزارة اس
عديدة.. وأضاف انه تم اكتشاف أكرث من 35 ألف حالة ازدواج وتوظيف وهمي واختالالت إدارية ومالية، وتعمل الوزارة عىل حلحلتها واتخاذ اإلجراءات العاجلة بشأنها بحيث يغلق هذا امللف نهائيا مع 

انتهاء هذا العام.
الوزير طالل عقالن تطرق أيضا يف لقاء خاص مع صحيفة "الثورة" إىل أسباب تأخري رصف نصف الراتب الذي وجه به رئيس املجلس السيايس مهدي املشاط عشية االحتفال بذكرى ثورة الرابع عرش 

ــؤولية  ــاط وما يجب أن يتخذ يف رصف هذا النصف الراتب مع املطالبة بأن تتحمل الجهات مس من أكتوبر، مؤكدا أن وزارة الخدمة املدنية خاطبت وزارة املالية من اليوم التايل لتوجيهات الرئيس املش
أي اختالل ينشأ يف كشف الراتب.

وأشار إىل أن وزارة الخدمة املدنية ستلجأ ملحاسبة الجهات التي لم تلتزم بعملية تنظيف كشف الراتب.. وزير الخدمة املدنية تطرق كذلك يف هذا اللقاء اىل جملة من امللفات املهمة والقضايا 
الشائكة التي تتعلق بموظفي الدولة .... نتابع:

رية ومرتاكمة منذ سنوات 
يغلق هذا امللف نهائيا مع 

ثورة الرابع عرشرش 
ييليلية ة ة  ــؤو مس

ايا ا 

أنجزنا نظام البصمة على مختلف الوحدات أنجزنا نظام البصمة على مختلف الوحدات 
املدنية والعسكرية واألمنية بنسبة املدنية والعسكرية واألمنية بنسبة ١٠٠١٠٠٪٪

الخدمة المدنية لم تعد 
تلك الوزارة الجامدة فهي 

تقوم اليوم بعملية التفتيش 
والرقابة والتقييم وعملية 

تصحيح االختالالت

اكتشفنا أكرث من ٣٥ ألف 
حالة ازدواج وأسماء وهمية 

واختالالت إدارية وسيغلق 
هذا الملف نهاية العام 

الجاري

االختالالت عديدة منها تجاوز 
السقف الممنوح له ويه 
المدة القانونية لالبتعاث 

والحاالت المرضية المزمنة

سنلجأ لمحاسبة الجهات 
التي لم تلتزم بعملية تنظيف 
كشف الراتب، وتأخري صرف 

نصف الراتب لسنا السبب 
فيه

سلمنا كشوفات الراتب 
لألمم المتحدة وعلى من 

نقل البنك المركزي تحمل 
مسؤولية دفع رواتب كافة 

الموظفني

اإلجراءات التي تقوم بها 
الخدمة المدنية ال تستهدف 

فيها احدًا يه تستهدف 
الفساد فقط أينما كان 
وأينما حل وأينما وجد
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