
تاريخ الميــــــــــــــالد : 1964م.
مكان الميــــــــــــالد : محافظة شبوة.

الحالة االجتماعية : متزوج.
عــــــــــــــــدد األوالد : اثنان )ولد وبنت(.

المؤهــــــــــل : جامعي

السيرة التنظيمية:
1- نائب لرئيس المؤتمر الشعبي العام فرع محافظة شبوة 

للفترة 90م - 94م.
2- رئيسًا لفرع المؤتمر الشعبي العام محافظة شبوة للفترة 

94م - 99م.
3- رئيسًا لدائرة اإلدارة والخدمات باألمانة العامة عام 99م.

4- رئيسًا لفرع المؤتمر الشعبي العام محافظة شبوة للفترة 
99م - 2003م.

5- رئيسًا لدائرة المنظمات الجماهيرية باألمانة العامة للمؤتمر 
للفترة 2004-2005م.

6- رئيسًا لدائرة الشباب والطالب باألمانة العامة للمؤتمر للفترة 

2008م - 2012م.
7- أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي العام لقطاع التعليم 

والشباب والطالب.
 المناصب الحكومية:

1-وكياًل لمحافظة إب للفترة 2003م - 2004م.
2- وكيل أول ألمانة العاصمة صنعاء للفترة 2004-2005م.

3- محافظًا لمحافظة مأرب للفترة 2006- 2008م .
4- وزيرًا للشباب والرياضة للفترة 2011م.

األنشطة المجتمعية:
1- رئيسًا لعدد من األندية الرياضية والثقافية أبرزها:

- نادي التالل الرياضي محافظة عدن.
- نادي االتحاد الرياضي محافظة إب .

- نادي التضامن الرياضي محافظة شبوة.
- رئيسًا لمجلس تنسيق األندية الرياضية محافظات )عدن - 

أبين - لحج(.
- رئيسًا فخريًا لعدد من األندية الرياضية.

2- عــضــو الــمــجــلــس 
التنفيذي التحاد الشباب 

والطالب العرب.
3- المدير التنفيذي 
للهيئة الوطنية للتوعية.
4- رئـــيـــســـًا فــخــريــًا 
لجمعية شباب الوحدة .

5- عضو مجلس األمناء 
لمؤسسة شبوة للتنمية.

األوسمة:
1- وسام الوحدة .
2- وسام الشجاعة.

- انتخب من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية امينًا عامًا للمؤتمر 
الشعبي العام في دورتها االستثنائية المنعقدة في 8 نوفمبر 

2014م.

4سير  االثنين:  10 / 11 / 2014م  العدد:  )1734(
17 / محرم / 1436هـ

فرسان المؤتمر لقيادة المرحلة الجديدة
> توجت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام دورتها االستثنائية المنعقدة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئي��س المؤتم��ر اعمالها بانتخاب ع��دٍد من القيادات المؤتمرية الب��ارزة التي نالت ثقة المؤتمريي��ن لتولي قيادة المرحلة 

القادمة واالنتقال بالعمل التنظيمي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن والشعب.. حيث جرى انتخاب كل من:
1- الدكتور أحمد عبيد بن دغر لتولي منصب النائب األول لرئيس المؤتمر

2- الشيخ صادق بن أمين أبوراس كلف كنائب ثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
3- االستاذ/ عارف عوض الزوكا انتخب أمينًا عامًا للمؤتمر

4- د. أبوبكر القربي أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر
5- الشيخ/ ياسر العواضي أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر

6- االستاذة فائقة السيد أحمد باعلوي أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر
»الميثاق« تنشر السير الذاتية للقيادات المؤتمرية:

- من مواليد 1952م بمنطقة برط محافظة الجوف.
- له ثمانية من األبناء والبنات.

- بكالوريوس علوم عسكرية 1976م .
- ضابط بالقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة 

اليمنية.
- مدير عام مكتب نائب رئيس هيئة األركان العامة 

للقوات المسلحة.
- مدير عام مكتب وزير الداخلية .
-عضو مجلس الشعب التأسيسي .

- رئيس لجنة التخطيط باإلتحاد العام للتعاون األهلي 
للتطوير1979م.

- رئيس اللجنة المالية لإلتحاد العام للتطوير .
- عضو لجنة الحوار الوطني .

- نائب رئيس بنك التسليف التعاوني الزراعي .
- أمينًا عامًا مساعدًا لإلتحاد العام لهيئات التعاون 

األهلي للتطوير .
- وزير الدولة أمينًا عامًا للمجالس المحلية للتطوير 

التعاوني.
- وزير الزراعة والمــوارد المائية.

- رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا األراضي الزراعية 
المؤممة بالمحافظات الجنوبية.

- عضوًا باللجنة العليا لالنتخابات - رئيس اللجنة 
الفنية.

- وزيرًا للخدمة المدنية واإلصالح اإلداري. 
- وزيرًا لإلدارة المحليــة .

- أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي العام للشئون 

التنظيمية.
- محافــظًا لمحافظــة تعــز - رئيس المجلس المحلي. 
- أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي العام للشئون 

التنظيمية.
- نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الداخلية .

- أعيد انتخابه أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر الشعبي 
العام للشئون التنظيمية في المؤتمر العام السابع .

-  احد الذين أصيبوا في جريمة تفجير مسجد دار 
الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات 
الدولة والمؤتمر في أول جمعة من رجب الحرام الموافق 
الثالث من يونيو 2011م ونقل على إثرها إلى السعودية 
لتلقي العالج قبل أن يستكمل عالجه في الواليات 

المتحدة األمريكية.
لف للقيام بمهام نائب رئيس المؤتمر الشعبي 

ُ
- ك

العام في 8 نوفمبر 2014م.

د. احمد عبيد بن دغر- النائب االول لرئيس المؤتمر

د. أبو بكرالقربي- األمين العام المساعد للمؤتمر

ولد في قرية "موشج" بمديرية "شبام"، محافظة 
حضرموت، وفيها نشأ..

* تلقى تعليمه األولــي، في القرية ثم انتقل إلى 
المدرسة الحكومية في وادي "بن علي"، ثم درس 
اإلعدادية في مدينة "حوطة أحمد بن زين"، ثم انتقل 
إلى مدينة "سيئون" ودرس فيها المرحلة الثانوية، 

وتخرج منها عام 1976م.
* ثم انتقل إلى مدينة عدن، فالتحق بكلية التربية 
في جامعة عدن، وحصل على شهادة البكالوريوس 

ا عام 1983م. بتقدير جيد جًدّ
* التحق بمعهد البحوث والــدراســات العربية 
بالقاهرة، ومنح درجة الماجستير في التاريخ بامتياز 

عام2000م. 
* ثم منح درجة الدكتوراة في التخصص ذاته، مع 
مرتبة الشرف األولى عام 2004وله عدد من البحوث 
التاريخية منها بحوث حول بناء الدوله في اليمن، وكان 
من أوائل من تحدث عن ضرورة بناء الدولة الالمركزية 

في اليمن حفاظًا على الوحدة. 
* عمل عام 1973 في القطاع الزراعي، والحركة 
التعاونية، ثم رئيًسا التحاد الفالحين عام 1976م. 
* انتخب عضًوا في مجلس الشعب األعلى عن دائرة 
"شبام" 1986م.. وفي العام نفسه انتخب عضوًا في هيئة 
رئاسة مجلس الشعب األعلى إلى جانب قيادته للحركة 

التعاونيه في الشطر الجنوبي من الوطن قبل الوحدة. 
* بعد إعــادة الوحدة اليمنية عــام 1990، أصبح 
عضوًا في مجلس الــنــواب ورئيسًا للجمعية الزراعة 

واألسماك. 

* من مؤلفاته: 
1- حضرموت واالستعمار البريطاني، صدر عام 

2000، عن مكتبة "قرطبة" في القاهرة. 
2- اليمن تحت حكم اإلمام أحمد، صدر 2004، 

عن مكتبة "مدبولي" في القاهرة. 
* كان عضوًا قياديًا في الحزب االشتراكي اليمني 
وفيما بعد عضوًا قياديًا في المؤتمر الشعبي العام, 
وأمينًا عامًا مساعدًا لقطاع الفكر والثقافة واالعالم. 

شارك في العديد من مراحل الحوار الوطني. 
* حصل على وسام االستقالل )30 نوفمبر(، وعدد 
من الميداليات والجوائز التقديرية األخــرى، يهوى 

ة، والرسم، وهو متزوج، وأب لستة أبناء.  القراء
عين نائبًا لرئيس الــوزراء وزيرًا لالتصاالت وتقنية 
المعلومات في حكومة الوفاق الوطني في 7 ديسمبر 

2011م..
 انتخب من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر في 

الـ8 من نوفمبر نائبًا أول لرئيس المؤتمر.

تاريخ الميالد: 1942م
مكان الميالد: محافظة البيضاء

الحالة االجتماعية: متزوج و أب لولدين
المؤهالت العلمية :-

بكالوريوس علوم  1965م جامعة أدنبره.
بكالوريوس طب  1968م جامعة أدنبره.
دبلوم علم األمراض 1972م جامعة لندن.
دبلوم طب المناطق الحارة  1969م جامعة ليفربول.

زمالة الكلية الملكية البريطانية لألمراض 
الباطنية         1974م بريطانيا.

زمــالــة الكلية الملكية الكندية لألمراض 
الباطنية الجراحة   1975م كندا.

زمالة الكلية البريطانية لعلم األمراض        1976م بريطانيا.
زمالة الكلية الملكية لألمراض الباطنية في لندن           1990م بريطانيا.

عضوية العديد من الجمعيات العلمية الطبية.
نشر ما يزيد عن ثالثين بحثًا في تخصصات طبية مختلفة.

اإلشراف على رسائل دكتوراه و ماجستير.
األنشطة:

المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية و الدولية في مجال التربية و 
العلوم و البحث العلمي و الطب.

المشاركة في العديد من المنتديات الدولية حول حقوق اإلنسان و الديمقراطية الناشئة.
رئاسة عدد من المؤتمرات العلمية ألمراض القلب و الكلى في اليمن.

مقرر لجنة حقوق اإلنسان و الحريات في المجلس االستشاري.
تقديم العديد من األوراق و األبحاث حول حقوق اإلنسان و الديمقراطية.

عضو لجنة الحوار الوطني.
عضو اللجنة الدائمة منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام.

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام منذ عام 1992م و رئيس الدائرة 
السياسية منذ عام 2000م.

الوظائف المهنية:-
أستاذ في كلية الطب بجامعة والهوس بكندا 1974م-1978م.

أستاذ مشارك بجامعة صنعاء 1979م.
عميد كلية العلوم بجامعة صنعاء 1979م-1983م.
عميد كلية الطب بجامعة صنعاء 1982م-1987م.

نائب رئيس جامعة صنعاء 1982م-1993م.
وزير التربية والتعليم 1993م-1994م.

عضو المجلس االستشاري 1997م-2001م.
وزيرًا للخارجية  2001/4/4م.

أعيد تعيينه وزيرًا للخارجية  مايو/2003م.
أعيد تعيينه وزيرًا للخارجية والمغتربين 11 فبراير 2006م.

أعيد تعيينه وزيرًا للخارجية في حكومة الوفاق الوطني 7 ديسمبر 2011 م .
العمل التطوعي:-

رئيس الجمعية الشعبية الخيرية.
عضو مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للتنمية.

عضو مجلس إدارة صندوق األشغال العامة.
نائب رئيس جمعية الصداقة اليمنية- البريطانية.

رئيس الجمعية اليمنية لمكافحة التدخين.
نائب رئيس جمعية الرسالة لمساعدة الطالب.

تم انتخابه أمينًا عامًا مساعدًا من قبل اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر الشعبي العام 
في الـ8 من نوفمبر 2014م.

أ. ياسر أحمد سالم العواضي- األمين العام المساعد للمؤتمر
محل وتاريخ الميالد: محافظة 
ــان آل  ــاردم البيضاء - مــديــريــة ب

عوض 1978/3/1م
الحالة االجتماعية: متزوج وله 
سبعة أوالد )5( ذكور )2( بنات.

المؤهـــــــل: دبــلــوم عالي بعد 
الجامعة فــي الــعــالقــات الدولية 

)علوم سياسية(.
العمل: عضو مجلس الــنــواب - 

وعضو اللجنة العامة.
تــولــى عـــددًا مــن الــمــهــام خــالل 

الفترة الماضية من أهمها:
- رئيس فــرع المؤتمر  الشعبي العام بمديرية 

ردمان آل عوض - عضو اللجنة الدائمة.
ــرة المنظمات الجماهيرية باألمانة  - رئيس دائ

العامة للمؤتمر.
- رئيس الدائرة الفنية لالنتخابات باألمانة العامة 

للمؤتمر.
- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام.
-رئيس الحملة االنتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي 
العام في انتخابات 1999م في عدد من المحافظات.

- عضو مؤتمر الحوار الوطني.
- رئيس مجلس أمناء مركز رؤى للدراسات.

- عضو اللجنة العربية األمريكية 
.A.D.C لمكافحة التمييز

* عضو الهيئة الدولية لمكافحة 
الفساد. 

الدورات والمشاركات:
ـــــدورات العلمية  ــن ال - عـــدد م
والثقافية فــي مــجــاالت سياسية 
وإعالمية وحقوق اإلنسان والعمل 
ــهــيــئــات الــرقــابــيــة  الــبــرلــمــانــي وال

ومنظمات المجتمع المدني.
- عضو في ثالث لجان برلمانية 
للتعديالت الدستورية في مجلس 

النواب.
- المشاركة في إعــداد وصياغة المواد القانونية 
ألكثر من ثمانين قانونًاُ وأكثر  من مائتي تعديل 

قانوني.
- شارك ورأس عددًا من الوفود البرلمانية والحزبية 

والرسمية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
- عضوًا في العديد من الجمعيات والمنظمات 
المدنية والبرلمانية والحقوقية والرسمية المحلية 

واإلقليمية والدولية .
- انتخب أمينًا عامًا مساعدًا للمؤتمر في اجتماع 
اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقد في 8 نوفمبر 

2014م.

أ. عارف عوض صالح الزوكا- األمين العام للمؤتمر

أ. فائقة السيد- األمين العام المساعد للمؤتمر
تاريخ الميالد: 1953/10/8م

عملت مديرة اإلدارة بوزارة اإلعالم.
المنظمات العربية الدولية.

ــمــؤهــالت الــعــلــمــيــة: لــيــســانــس علوم  ال
سياسية وإعـــالم قسم صحافة- جامعة 

الجزائر.
الخبرات السابقة:

- مديرة إدارة قسم اإلعــالم بالمجلس 
اليمني للسلم والتضامن.

- ضابطة إعالم بوزارة التربية والتعليم.
االنشطة المدنية:

- إعداد تقرير إحصائي حول نسبة المرأة 
في قوة العمل في كافة مجاالت العمل في المحافظات الجنوبية.

المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.
- المشاركة في مؤتمر الشباب والطالب بعدن.

- المشاركة في مؤتمر السالم في منغوليا.
- المشاركة في مؤتمر التضامن األفرو آسيوي في فيتنام.

العضوية في المنظمات واالتحادات:
- عضو لجنة مركزية التحاد الشباب االشتراكي اليمني- اشيد سابقًا.

- عضو اللجنة الوطنية للمرأة العالمي 75م.
- عضو اللجنة التحضيرية للحملة الوطنية الشاملة لمحو األمية وتعليم الكبار 

1985م.
- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

- انتخبت من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية

الشيخ صادق أمين ابورأس- نائبًا لرئيس المؤتمر


