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  لإلعالن على الموقع    مؤتمر الحوار الوطني    أحزاب ومنظمات    سياحة    ثقافة    تقارير وحوارات    رئيس الجمهورية    الصفحة الرئيسية  

ابحث عن:
 

بحث تفصيلي

آخر تحديث: األحد، 08  مارس  2015 الساعة 04:14:45مرياضةاقتصادعربي ودوليمحلي

األمم المتحدة تعلن خطة احتياجات إنسانية لليمن تتطلب 747.5 مليون
دوالر خالل 2015

المنّقحة اإلنسانية  االستجابة  خطة  إطالق  عن  اليوم  المتحدة  األمم  أعلنت 
دوالر 747.5 مليون  بمبلغ  االحتياجات  تقدير  2015 والمتضمنة  للعام  لليمن 

إليصال المساعدات اإلنسانية إلى 8.2 مليون شخص.

آخر األخبار:
يمنيات رائدات  تكرم  المستقبل  نبراس 

بمناسبة يوم المرأة العالمي
تهريب محاولة  إحباط  تعلن  السعودية 

مخدرات على حدودها مع االردن
و23 منظمة إقليمية تأكيد مشاركة 80 دولة 

ودولية في مؤتمر (مصر المستقبل)
جنوب أمنية  بعمليات  5 مسلحين  مصرع 

باكستان

Submit    كلمة المرور:  اسم المستخدم: 

  محلي

اليمنيين المغتربين  تحويالت  حول  بصنعاء  عمل  ورشة 
وتوجيهها نحو التنمية
[04/مارس/2015]
صنعاء  سبأنت :

تحويالت المغتربين بصنعاء ورشة عمل حول  عقدت اليوم 
اليمنيين وتوجيهها نحو التنمية ، نظمها المرصد االقتصادي
شئون وزارة  مع  بالتعاون  واالستشارات  للدراسات 
/ آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  المغتربين 

األسكوا /.

األكاديميين من  عدد  فيها  شارك  التي  الورشة  ناقشت 
والخبراء االقتصاديين أوراق عمل تضمنت ، تحويالت المغتربين اليمنيين وتوجيهها نحو التنمية ودور مكاتب التشغيل
الخاصة في تصدير العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنية التحتية للتحويالت ودور البنك

المركزي اليمني في تنظيم تحويالت المغتربين، إضافة إلى واقع أعمال الصرافة في ضوء المستجدات الراهنة .

وفي افتتاح الورشة أشار رئيس المرصد االقتصادي الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إلى أهمية تحويالت المغتربين
األول للنقد تحويالت المغتربين تمثل المصدر  الوطنية .. مؤكدا ان  الوطني والدفع بعملية التنمية  في دعم االقتصاد 
السكاني وضعف لمواجهة النمو  وضع استراتيجية فاعلة  ما يتطلب  قبل البترول وهو  االقتصاد اليمني  األجنبي في 

النمو االقتصادي من خالل تصدير العمالة اليمنية

صوب المغتربين  تحويالت  توجيه  في  األسيوية  خاصة  الدول  تجارب  من  االستفادة  إمكانية  إلى  المتوكل  ولفت 
االستثمار والعمل في ذات الوقت على خلق تكاتف وتكامل بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع المصرفي .

وحذر من استخدام تحويالت المغتربين كسالح سياسي ال يخدم العملية االقتصادية في شيء.. مشددا على أهمية
تفعيل دور البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي في تنظيم تحويالت المغتربين لتحقيق االستفادة الكاملة منها

في العملية التنموية .

االقتصادية اللجنة  مقدمتها  وفي  الورشة  هذه  عقد  في  ساهمت  التي  الجهات  كل  جهود  المتوكل  الدكتور  وثمن 
وشئون التخطيط  ووزارتي  الدولية  الهجرة  ومنظمة  المتحدة  األمم  وبرنامج   ( االسكوا   ) آسيا  لغرب  واالجتماعية 
تحقيق في  تسهم  عملية  لبرامج  بمقترحات  الخروج  آمال   .. لالستثمار  العامة  والهيئة  المركزي  والبنك  المغتربين، 

االستفادة من تحويالت المغتربين لخدمة عملية التنمية الوطنية .

لإلستثمار العامة  الهيئة  ورئيس  عادل شمسان  الدكتور  المغتربين  شئون  وزارة  وكيل  قبل  من  كلمات  القيت  كما 
الدكتور يحيى صالح محسن ورئيس هيئة المستشارين بالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة .. أشارت في مجملها إلى
دوالر و400 مليون  3 مليارات  نحو  ودولية  رسمية  إحصاءات  بحسب  تبلغ  والتي  اليمنيين  المغتربين  تحويالت  حجم 
في عملية التنمية من االستفادة من تلك التحويالت  لالستهالك وهو األمر الذي يحد  سنويا 90 المائة منها يذهب 

المستدامة .

وتطرقت الكلمات إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات عن أعداد المغتربين اليمنيين تمكن الجهات المعنية من وضع الخطط
العملية الفعلى التي تسهم في تحقيق االستفادة القصوى من تحويالت المغتربين في عملية البناء والتنمية .

تحويالت من  اإلستفادة  على  مجملها  في  تركز  للتنفيذ  قابلة  ومقترحات  بتصورات  الخروج  بضرورة  الكلمات  ونوهت 
المغتربين في تحقيق النمو االقتصادي الوطني .

سبأ

  المزيد من (محلي)
نبراس المستقبل تكرم رائدات يمنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي

تمكين الشباب اقتصاديا..برنامج تدريبي في تعز
بن حلي : وزراء الخارجية العرب سيبحثون غدا تطورات األوضاع في اليمن

محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمشروع تأهيل شبكة الكهرباء
إئتالف أصوات النساء بعدن يعلن موقفه الرافض لظاهرة حمل السالح في المدن
المتهم االيراني بالتخابر مع اسرائيل يمثل امام المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة

http://sabanews.net/ar/news203470.htm

مؤتمر الحوار الوطني

امانة الحوار الوطني تدشن حملة ''مطلبي'' لتنفيذ مخرجات
الحوار بتعز

[01/سبتمبر/2014]

اإلعالن بصنعاء عن إشهار تحالف ''مراقبون'' لتنفيذ مخرجات
مؤتمر الحوار الوطني الشامل
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توزيع 80 سماعة لذوي االعاقات السمعية بعمران
جامعة حجة تكرم المبرزين من موظفيها في إنجاح برنامج التنسيق عبر االنترنت

مناقشة أوضاع المحجر البيطري بمنطقة بويش بالمكال
نائب وزير التربية يؤكد أهمية تصميم مواد توعوية للتعريف بأهمية اإللتحاق بالتعليم

[06/أغسطس/2014]

بدء دورة مهارات التواصل لدعم مخرجات الحوار الوطني في
الجوف

[09/فبراير/2014]

مكتسبات المرأة اليمنية من خالل مؤتمر الحوار في حلقة
نقاشية لمؤسسة جسارة

[06/فبراير/2014]

بدء دورة تدريبية بأبين لدعم مخرجات الحوار الوطني
[06/فبراير/2014]

حلقة نقاشية بعمران تؤكد مساندة تنفيذ مخرجات الحوار
الوطني ورفض اي صراع مذهبي

[06/فبراير/2014]

إشهار التحالف الشعبي الديمقراطي المدني لدعم وثيقة
الحوار الوطني بصنعاء

[06/فبراير/2014]

القائمة بأعمال السفارة األمريكية بصنعاء تؤكد ضرورة تضافر
الجهود لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل

[05/فبراير/2014]

اجتماع موسع لمشائخ محافظة عمران يؤكد دعم مخرجات
الحوار واالمن واالستقرار

[05/فبراير/2014]

اختتام أنشطة جمعية أبناء برط الخاصة بدعم المجتمعات
الريفية لمخرجات الحوار

[05/فبراير/2014]

عن وكالة األنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | االتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999  2015، وكالة األنباء اليمنية (سبأ)
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