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 مقدمة

الخارج أهمية متزايدة ين في لمالعاالمغتربين وتحويالت وكذلك  الخارجية هجرةالمسألة تحتل 

قتصادية واالجتماعية االاتساع اآلثار وتحويالت لتزايد الالدولي نظراً المحلي وعلى المستوى 

من خالل على حٍد سواء، الدول المستقبلة والمصدرة إلى تأثير . ويمتد هذا الالناتجة عنها

قدرات في تلك التوظيف والمصدرة من فائض العمالة في الدول  اً جزءدول المستقبلة استيعاب ال

جهود التنمية في عم دجعل دخولهم أحد العوامل الهامة التي تكذلك من ناحية، و فيهاعمل منتج 

التخفيف من البطالة تحسين التنمية االجتماعية ولك المساهمة في ذالدول األم المصدرة بما في 

 من ناحية أخرى.  والفقر

ً مليون 232بحوالي في العالم والمغتربين ويقدر عدد المهاجرين  يمثلون حوالي  2213في عام  ا

ً مليون 115مقارنة بحوالي من إجمالي سكان العالم،  23%. ارتفعت . وقد 2222في عام  ا

خالل نفس الفترة، منها مليار دوالر  542حوالي مليار دوالر إلى  132تحويالتهم من حوالي 

أهمية  ونتيجة تزايد(. World Bank ،2214)مليار دوالر اتجهت إلى الدول النامية  424

الدولية في إصدار تقارير دولية  نظماتبدأت الم ،تحويالت في التنمية االقتصادية واالجتماعيةال

 على الدول المستقبلةتتناول هذه الظاهرة وأبعادها المختلفة وكذلك تأثيراتها 

تفاعالتها على العالقات بين الدول. بيان للعمالة والمصدرة لها على حٍد سواء، فضالً عن  

اآلثار الضوء على سلط والذي  2226التقرير السنوي للبنك الدولي لعام ويبرز في هذا السياق 

قدم والذي  2221لعام الدولي تقرير التنمية البشرية كذلك االقتصادية للتحويالت والهجرة، و

وعالقة ذلك بتعزيز لهجرة ا اتأفكاراً جديدة ومثيرة في تطبيق منهج إنمائي بشري على دراس

 .بعاد التنمية البشريةوأمؤشرات 

من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ما يرسل لى عمهاجرين والمغتربين وال تقتصر تحويالت ال

ً  ،(الجنوب-الشمال) ( الجنوب-الجنوببين دول الجنوب نفسها )تحويالت الولكنها تشمل أيضا

التحويالت تلك االرتفاع النسبي لويعكس تحويالت. المن إجمالي  %45-32والتي تشكل حوالي 

. مواطنيهاعن توفير فرص العمل المنتجة لا معظمهعجز يالتي وللدول النامية غتراب أهمية اال

نسب عالية من الناتج المحلي دول الفي بعض المهاجرين والمغتربين شكلت تحويالت وقد 

وذلك (، %16)ولبنان  (%25) لنيبالاو( %31)وكرقيزيا ( %52)طاجكستان ل مثاإلجمالي 

، World Bank) يةمثل أعلى نسبة بين الدول العربياألخير ا الرقم ، وهذ2213في عام 

2214 :11 ،23.) 

في مجملها ما يزيد عن ضعف حجم المساعدات والمغتربين تشكل تحويالت العمال المهاجرين و

تحويالت حوالي تلك الالتي حصلت عليها الدول النامية من جميع المصادر. وقد بلغت  اإلنمائية

نموية رسمية في نفس مليار دوالر مساعدات ت 11مقابل  2224مليار دوالر في عام  162

من  %52قدر التحويالت التي يتم إرسالها عبر قنوات غير رسمية بما يزيد عن توالعام. 

التقديرات الرسمية للتحويالت، مما يجعلها المصدر الرئيسي لرؤوس األموال الخارجية في 

ت تلك بلغ 2213وفي عام  .(World Bank ،2226 :25-22العديد من البلدان النامية )

مليار دوالر  122مليار دوالر مقابل حوالي  424حوالي لدول النامية إلى اتحويالت ال

   .(World Bank ،2214 :5) مساعدات تنموية رسمية
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من دولة إلى أخرى، للعمالة صدرة الدول المعلى للتحويالت وتتفاوت اآلثار االقتصادية 

توفير الموارد المالية الالزمة ور التخفيف من الفقوخاصة اآلثار التي تتركها التحويالت على 

وجه يو. وفي تغطية رسوم التعليم والرعاية الصحيةالمغتربين والعمال للنفقات المعيشية ألسر 

وتحقيق ضمان رفع المستوى المعيشي في ساعد ليستثمار االالتحويالت نحو تلك من  جزء  أحياناً 

مصدراً هاماً أيضاً تحويالت التشكل و. ضد مخاطر المستقبل وفقدان العمل في الدول المستقبلة

لحسابات الجارية في موازين مدفوعات الدول المصدرة ورافداً لمن مصادر النقد األجنبي 

 (.Ratha ،2212) للعمالة

 

 منأنماطها في الياالغتراب وو الهجرة -0

اجرون هجرة أبنائها إلى الخارج منذ القدم، حيث ينتشر المهنشاطها التجاري واليمن ب تشتهرا

في دول حالياً منهم  غلبالجزء األتواجد مع اليمنيون حالياً في معظم أنحاء العالم، والمغتربون 

وقد . بحكم القرب الجغرافي والتقارب التاريخي والثقافي مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الخارج بحوالي  والعاملين اليمنيين فيغتربين الم 2224التعداد العام للسكان والمساكن لعام قدر 

 . فردمليون  1.2

الهجرة ، إال أن صافي والمغتربين تعتبر اليمن من الدول المرسلة وكذلك المستقبلة للمهاجرينو

أو تنخفض في ضوء اليمنيين غتربين ترتفع أعداد المبشكل واضح. ووفيها لصالح اإلرسال 

التطورات في الدول المستقبلة  األوضاع المحلية سواًء االقتصادية أو السياسية واألمنية وكذلك

عمال أعداد كبيرة من الخروج عالقات تلك الدول مع اليمن. فقد شهد اليمن حالة بما في ذلك 

خالل سبعينيات القرن الماضي نتيجة الطلب الكبير على العمالة غير الماهرة للمشاركة في 

فاع أسعار النفط إثر حرب النهضة العمرانية التي شهدتها المنطقة إبان الطفرة النفطية وارت

، والذي انعكس في نمو االقتصاد اليمني بشكل ملحوظ وتحسن مستويات المعيشة 1113أكتوبر 

مئات اآلالف من العمالة اليمنية خالل عامي وعودة ألغلب السكان. وفي المقابل، تم ترحيل 

الخليج  نتيجة الموقف السياسي لليمن إزاء احتالل العراق للكويت وحرب 1111و 1112

التشديد أو التخفيف تأثير ويالحظ كذلك  كارثية على االقتصاد اليمني. اً آثارترك األولى، والذي 

سخونة العالقات الثنائية بين كانعكاس لفي السعودية  يناليمنيمغتربين والعاملين من القيود على ال

 .(25-23: 1111)المتوكل،  البلدين الشقيقين

 

 ابواالغتر أنماط الهجرة 0-0

االقتصادية وتقييم آثارها الداخلة  وأالخارجية سواًء واالغتراب تتطلب دراسة ظاهرة الهجرة 

تحليلها بصورة موضوعية ومحدثة يتم توفر قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة  ،واالجتماعية

خطط البحيث يمكن االعتماد عليها في رسم السياسات ووضع و ؛محدداتالنتائج والستخالص ال

في اليمنيين والعاملين مغتربين وكذلك الاحصاءات المهاجرين وما تزال  .لتنفيذالقابلة لج برامالو

  1.آخرإلى من مصدر المعلنة رقام األنظراً لتباين ة يحقيقشكالية إتمثل الخارج 

                                                           
 ال يختلف الوضع بالنسبة للهجرة الداخلة واالغتراب في اليمن. 1
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 الداخليةوزارة الخارجية و، أبرزها وزارة واالغتراب مصادر بيانات الهجرةهناك العديد من و

وزارة شئون المغتربين، باإلضافة كذلك و، نسيةالجوازات والجالهجرة وبمصلحة ة األخيرممثلة 

التعداد العام وكذلك المسوح الخاصة بالهجرة والقوى العاملة التي تنفذ بين حين وآخر نتائج إلى 

عدة في و -وقد سعت وزارة شئون المغتربين  .جرى كل عشر سنواتللسكان والمساكن والذي ي  

لم في الخارج، إال أنها كلها اليمنيين ى حشد التأييد لتنفيذ تعداد خاص للمغتربين إل -محاوالت 

عدم وضوح جدواه كذلك لمثل ذلك المشروع والعالية نتيجة الكلفة المالية الحكومة موافقة بتحظ 

 .االقتصادية

 

  واالغتراب الهجرة الخارجية 0-0-0

لمهاجرة في الخارج والتي اكتسبت جنسية في حين ال توجد إحصائيات عن الجاليات اليمنية ا

 2222( لسنة 34من القانون رقم ) 2المادة تلك الدول التي أقامت فيها منذ جيل أو أكثر، فإن 

الفرد الذي انتقل من أرض الوطن إلى بلد بأنه المغترب اليمني ت عّرف  بشأن رعاية المغتربين

لتحقين به من أفراد أسرته. وأبرز ذلك وكذلك الم ،االغتراب وحصل على اإلقامة لغرض العمل

الذين يحملون الجنسية هم القانون مهمة وزارة شئون المغتربين في رعاية المغتربين اليمنيين و

 على إقامة قانونية نجنسية أخرى، وكذلك الذين يغادرون اليمن ويحصلوباإلضافة إلى اليمنية 

 غتراب.في بلد االورخصة عمل 

رسمية عدد المغتربين اليمنيين في ثمانينيات القرن الماضي بحوالي لبيانات الأظهرت اوقد 

حسب تعداد الشطر الشمالي بمن ما كان يسمى ألف  1,162يتوزعون بين  ،ألف 10426

هم منر عدد العمال دّ . وق  1122الشطر الجنوبي حسب تعداد من ألف  232وحوالي  1126

يمني منهم  غتربألف م 132لحوالي  وشهدت اليمن عودة قسرية جماعيةألف.  515حوالي ب

ّحلوا ألف عامل  311 حداث التي شهدتها منطقة الخليج األنتيجة من السعودية ودول الخليج ر 

 216انخفض عدد العاملين اليمنيين بالخارج إلى حوالي وبالتالي ، 1111-1112خالل عامي 

غتربين تراجع عدد الم 1114 لعامظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن أألف عامل. وقد 

مليون  1.2لكنه عاد إلى االرتفاع مرةً أخرى ليصل إلى نحو و، ألف 152اليمنيين إلى 

 2224.2وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام ينتشرون في مختلف دول العالم 

في اليمن من إجمالي سكان  %4.1حوالي في الخارج اليمنيين والعاملين ين غتربوبلغت نسبة الم

ً (255: 2211)البنك الدولي،  2212عام  جمهورية مصر العربية لالنسبة ذات  ، وهي تقريبا

عد ت  كما . وغيرها من الدول العربية باستثناء لبنان ،(%2.5)تزيد عن السودان و ،(4.2%)

 United Nations) %3.2المقدر بحوالي و العالميالمتوسط هذه النسبة أعلى من 

Database ،2213.) موميلهعبر التاريخ  ينلليمنينمط الحياتي التعكس هذه النسبة العالية و 

التي أدت إلى تلك الهجرات التاريخية سباب األواختالف تعدد ، مع للهجرة الخارجية منذ القدم

ذي تفاوت بين االستقرار السياسي واألمني العدم حول ت بشكل رئيسي تمحورإن والواسعة، 

                                                           
ً  سنوات، وهو 12يتم تنفيذ التعداد السكاني في اليمن كل  2  . 2214قيد التنفيذ في عام  حاليا
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وتحديداً ابتداًء  فرص العملالبحث عن المتمثل في ى العامل االقتصادي ، إضافة إلأخرىوفترة 

 3.من منتصف القرن العشرين

 ألف 214يزيد عددهم عن حيث  ،في السعوديةن ياليمنيوالعاملين غتربين الممعظم ويتركز 

 اإلمارات العربيةثم في ، في الخارج اليمنيينوالعاملين غتربين من إجمالي الم %12.2وبنسبة 

واألردن  ،%5.2بنسبة الواليات المتحدة األمريكية ف، جمالياإلمن  %5.3يمثلون والمتحدة 

وتعتبر كٍل من السعودية واإلمارات العربية  .، على التوالي%1.5و %1.1بحوالي بريطانيا و

ً المتحدة والواليات المتحدة األمريكية  من الدول العشر األكثر استقباالً للمهاجرين وفق عموما

 4حصاءات قسم السكان في األمم المتحدة.إ

ل الىىىىدوحوذ تسىىىىتعلىىىى مسىىىىتوى المنىىىاطق، و

والعىىىاملين غتىىىربين معظىىىم المعلىىىى العربيىىىة 

جىراء ، %21.5بنسبة وفي الخارج اليمنيين 

نحىىىو دول الموجىىىة الحديثىىىة األولىىىى للهجىىىرة 

لقرن اات يسبعينفي الخليج وخاصة السعودية 

لقىىىرب تلىىىك الموجىىىة اعىىىزز . وقىىىد الماضىىىي

العالقىىىىىات حسىىىىىن الجغرافىىىىىي مىىىىىن ناحيىىىىىة و

مىر ألوكذلك ابين اليمن والسعودية، ة يالسياس

لدولة االمارات العربيىة المتحىدة التىي بالنسبة 

ت بىىاب فتحىىللىىيمن و الىىدعم االقتصىىاديقىىدمت 

 .والعمل لليمنيين غتراباال

المعاصىىىرة ظىىىاهرة االغتىىىراب ويغلىىىب علىىىى 

لليمنيىىىين وتحديىىىداً إلىىىى الىىىدول المجىىىاورة مىىىا 

يسمى بالهجرة الدائرية، حيىث يقىيم المغتىرب 

ين يعود بعدها في الدولة المستقبلة سنة أو سنت

الىىوطن لقضىىاء شىىهر أو أكثىىر، ثىىم أرض إلىىى 

يغادر مرة أخىرى لالغتىراب، وهكىذا. ورغىم 

إيجابية هىذه الظىاهرة والتىي تتمثىل فىي اتاحىة 

آخىىىرين، إال أن أكثىىىرهم  واطنينالفرصىىىة لمىىى

يىىىتمكن مىىىن الحصىىىول علىىىى عىىىودة للدولىىىىة 

المغترب بأهلىه ووطنىه، فضىالً عىن إعادة تجديد عالقة بالمستقبلة. وتتميز الهجرة الدائرية أيضاً 

عى إلىى إتاحتها لتحويل مزيد من األموال إلى البلىد األم باعتبىار أن المغتىرب فىي هىذه الحالىة يسى

مقارنة بالمهاجر الدائم الذي يريد أن يستثمر في بلد المهجر. وبالتىالي، فىإن تحويل فائض الدخل 

 لبلده األم.الهجرة الدائرية أكثر نفعاً للمغترب نفسه وألسرته و

                                                           
  ان.تلك البلدمع في شرق وجنوب شرق آسيا أثناء تجارتهم  ةيستثنى من ذلك استقرار أعداد كبيرة من الحضارم 3

  http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm المصدر: 4

 اليمنيين في الخارجغتربين توزيع الم :(1جدول )

 1991عام  0212عام  الدولة 

 000,000 494,109 السعودية

 00,000 00,401 االمارات

 40,000 04,342 الواليات المتحدة

 2,000 19,091 ردناأل

 22,000 10,004 بريطانيا

 - 9,910 فلسطين

 0,000 4,034 ودانالس

 - 1,493 العراق

 0,000 1,304 البحرين

 20,000 440 جيبوتي

 - 03,010 دولة إسرائيل المحتلة

 300 1,923 فرنسا

 2,000 2,410 المانيا

 1,000 1,200 كندا

 - 4,787 جنوب أخرى دول

 - 2,712 دول شمال أخرى

 402,300 1,134,040 االجمالي

World Bank, Data & Research Prospects: 
Bilateral Estimates of Migrant Stocks in 
2010; 
http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0 

وزارة شئون المغتربين، المغتربون والقائد: عشرون 

 عاماً من العطاء المتواصل.

http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm
http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0
http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0
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وتشمل الهجرة اليمنية الدائرية وبشكل أساسي إلى السعودية التدفق الموسمي وغير الموسمي  

للعمالة غير الماهرة وكذلك أصحاب المؤهالت. وال يخضع هذا االنتقال إلى التنظيم الكافي كما 

 وية إلى دول الخليج.في حالة العمالة اآلسي

اتسام الحظ بشكل عام ي، إذ ين في تحويالتهم إلى اليمناليمنيالمغتربين ويؤثر نمط ونشاط 

تأهيل، وهو ما مستوى التعليم والتدني بفي السعودية وبالذات ة في دول الخليج اليمنيمالة الع

من لماليين إلى ااحتاجت  نها حيمن النهضة العمرانية فيالسابقة تناسب مع متطلبات المرحلة 

 World) لية من حراسة وسائقين وعمال حدائق ...الخعمال البناء وممتهني الخدمات المنز

bank ،2008 :61). بحوالي  عالٍ  اليمنيين الحاصلين على تعليمٍ غتربين منسبة ال تروقد

، مقارنة بالنسبة األغلب 2212م في عا %6إلى بشكل طفيف ارتفعت  2225في عام  5.1%

الذين أتي بعدها ي ،م من ريف اليمنوالذين قدم معظمهفقط  د القراءة والكتابةييجمن ين وميألل

 .(World Bank ،2211 :255) ةثانوي وأ ةمتوسط ةتعليميؤهالت يحملون م

ا وخاصة األطباء العليدراسية المؤهالت الة جرة الكفاءات اليمنية من حملهبدأت وقد 

 ،(421-323: 2221الملجم، )خالل العقد الماضي في التزايد والمهندسين وأساتذة الجامعات 

على ومخاطرها أو العقول هجرة األدمغة والذي يبرز مسألة في غاية األهمية تتمثل في 

وتعكس هذه الظاهرة تغير هيكل االقتصاد والتطورات التي   5االقتصاد الوطني وسوق العمل.

الحظ ي  لذلك من ناحية أخرى. كذلك، اليمني واستجابة سوق العمل  ،تشهدها تلك الدول من ناحية

يطاليا، المجر إلمانيا، أبعض الدول األجنبية مثل فرنسا، ات هجرة من اليمن إلى بداية موج

اليمن وخاصة ، استناداً بشكل رئيسي لألوضاع األمنية غير المستقرة في والسويد، هولندا وكندا

تلك اليمنية في  اتالعديد من جمعيات الجاليالسنوات الثالث األخيرة. وقد بدأت تتأسس  في

 .موقع وزارة شئون المغتربينما نشره بحسب  الدول

التي و ،مثل األردنأخرى دول عربية العمالة اليمنية كذلك تبحث عن فرص عمل في أخذت و

بين عامي عامل لف أ 22حوالي أضعاف إلى  12حوالي بارتفع فيها عدد العاملين اليمنيين 

بمؤهالت يمنية  أبرز الدول العربية التي تستقبل عمالة. وتعتبر األردن 2212و 1112

شأنها شأن بريطانيا، فتعود بداية الهجرة لواليات المتحدة األمريكية أما ا .ومهارات بسيطة

ن ين اليمنييالمغتربعدد  اتريقدترفع بعض التاليمنية إليها إلى مطلع ثالثينيات القرن الماضي. و

ً  142حوالي إلى في الواليات المتحدة األمريكية   52ة الرسمية البالغة مقارنة باالحصائي ألفا

ً ألف ضم الرعيل األول من المهاجرين اليمنيين وأبنائهم ت ألف 16أكثر من إلى ، وفي بريطانيا ا

ً جنسية  ً ما يحملون أيضا ويمكن تفسير الرقم الكبير  .إحدى تلك الدولتينوأحفادهم والذين غالبا

د حصاء الرسمي إلى تواجد العدللمغتربين اليمنيين في الواليات المتحدة األمريكية مقارنة باإل

 األكبر منهم بطرق غير قانونية.

أن معظم المهاجرين ، إذ مناطقيالطابع بالى الواليات المتحدة األمريكية لإالهجرة تتصف و

أولئك ويقوم . (454-453: 2221)البعداني، من محافظة إب ينحدرون فيها اليمنيين 

ويتجمعون في بطرق قانونية أو بالمخالفة،  سواءً  ايهأبنائهم وأقاربهم إل البجاستالمهاجرون ب

 هم في البقاالت والخدمات األخرى.أعمالمع انحصار  ،المدن األمريكيةعدد محدود من 

                                                           
 يحتاج هذا الموضوع إلى دراسات مستقلة تنظر للمسألة من جوانبها المختلفة. 5
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دولة في من اليمنيين وجود عدٍد ال بأس به غتراب االالهجرة وأخيراً يشد االنتباه في بيانات و

التراجع الكبير في عدد ، وكذلك يهاإل هود اليمنيينليالمبكرة لهجرة النتيجة  يسرائيلاالحتالل اإل

في  فرد 245إلى مجرد  1112ألفاً في عام  25اليمنيين في دولة جيبوتي المجاورة من حوالي 

التي تتبع إزاء يضع عالمات استفهام كبيرة حول دقة الرقم وكذلك السياسات ، مما 2212عام 

 اليمنيين في تلك الدولة.رعاية 

 

 راب والهجرة الداخلةاالغت 0-0-4

ما كان يسمى ارتبط قدوم العاملين العرب واألجانب إلى اليمن بالنقص الحاد الذي واجهه 

 ،تنفيذ برامج وخطط التنمية آنذاكلشطري اليمن في سبعينيات القرن الماضي في الكفاءات ب

المتعاقبة التعليم والصحة وكذلك اإلدارة الحكومية. وقد أبرمت الحكومات قطاعي وخاصة في 

امتد حتى أواخر الذي و ها،منخبرات اتفاقيات تعاون ثنائية مع بعض الدول العربية الستقدام ال

 .الثمانينيات

ً بالهجرات الخارجية كما تم بيانه وكذلك،  ، إال أن موقعها سابقاً رغم أن اليمن ت عرف تاريخيا

جعلها من الدول التي لجغرافي االجوار كذلك الجغرافي وتوجهاتها تجاه أبناء الدول العربية و

التوقيع على اتفاقية دفعها إلى دون تأشيرات وكذلك دخول أراضيها لألشقاء العرب أتاحت 

 يمنبعد انضمام الصنعاء فتحت منظمة الهجرة الدولية مكتباً لها في حيث  ،1151الالجئين لعام 

الذين هربوا من ي والقرن اإلفريقمن المهاجرين اليمن جذبت وقد . 1111 إليها في عام

ً للحصول على المساعدات اإلنسانية التي تقدمها  األوضاع غير المستقرة في بلدانهم سعيا

كنقطة  ،إلى اليمن النظاميينوخاصة غير بعض المهاجرين والالجئين  ينظرو. المنظمات الدولية

  السعودية.وخصوصاً مجاورة الدول اللى إيتسللون منها عبور 

سكان اليمن في إلى  %1.3وبنسبة لف أ 265ليمن من حوالي إلى امهاجرين ارتفع عدد الوقد 

مقارنة  ،سكان اليمنإلى  %2.1نسبة وب 2212في عام ألف  512لى حوالي إ 2225عام 

 على مستوى العالم. %3.2ا ويشمال افريقدول الشرق األوسط وفي متوسط ال %3.5نسبة ب

 العراقو مصرو الصومالو تحديداً السودانعربية ودول من أولئك المهاجرين  معظموقدم 

ثيوبيا إوخاصة  دول الجنوب األخرى منون الباق، في حين يأتي سوريامؤخراً من فلسطين وو

 World) جمالي المهاجرين األجانب في اليمنإمن  %21. ويشكل الالجئون حوالي ترياريإو

Bank،2011 ). 

 

 0212نهم في عام (: المهاجرون األجانب في اليمن حسب بلدا0جدول )

 فلسطين سوريا السودان الصومال العراق مصر الدولة
دول جنوب 
 أخرى

 االجمالي

 517,926 188,391 17,336 15,145 126,109 79,466 33,442 58,037 المهاجرون

World Bank, Data & Research Prospects: Bilateral Estimates of Migrant Stocks in 2010; 
 http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0 

http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0
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ً شروط 1115( لسنة 5وقد تضمن قانون العمل اليمني رقم ) لعمل في الممارسة األجانب عامة  ا

، رة الشؤون االجتماعية والعملاعمل من وز ةرخصو قامةفي الحصول على إاليمن، متمثلة 

، يكون المصرح له بالعمل في لياقة صحية تامةوخاصة أن ط شغل المهنة استيفاء شروكذلك و

على أيضاً وفي بعض المهن، يتطلب الحصول  مزاولة المهنة المرخص له بها.قوم بن يوأخيراً أ

ً وتضع بعض القوانين شروط ترخيص مزاولة المهنة. ن مثل أ –ال يتم االلتزام بها  –أخرى  ا

ال يقوم صاحب العمل بتوظيف ي، وأن اليمنالعامل توفر فيها يال  و مهنةأفي حرفة عمل يكون ال

  6جمالي العمالة لديه.إمن  %12جنبية تزيد عن أعمالة 

في اتفاقيات العمل اليمني وقانون العمل كل من نبي بالحقوق الواردة في جويتمتع العامل األ

 لىتفاقيات المنظمة التي تربو عجمالي اإاتفاقية من  21الدولية التي انضمت إليها اليمن وعددها 

أن تعتبر اليمن في هذه الحالة أكثر التزاماً بالعهود والمواثيق الدولية، إذا علمنا اتفاقية. و 122

يات قاتفا 5اتفاقيات في حالة البحرين و 4تفاقيات التي انضمت اليها دول الخليج تراوحت بين اال

)اللهبي،  على التوالي ،من االمارات والكويتاتفاقيات لكل  1و 6وأخيراً بالنسبة لسعودية، 

2212). 

في المرخص لهم بالعمل وجانب جمالي العاملين األإن أفي اليمن حصاءات الرسمية اإلتبين و

في عامل  16,122من السنوات األخيرة، حيث انخفض العدد  خاللمستمر وخاصة تناقص 

العاملين األجانب معظم يشتغل و 2212.7عامل في عام  12,212لى إ 2212عام 

المهن ، فضالً عن الوظائف اإلدارية ون في المجاالت العلمية واإلنسانيةيو فنيأن يختصاصيا

الخدمات أو األنشطة بطرق غير مشروعة في ويعمل عدد  أكبر الهندسية األساسية والمساعدة. 

 .للذكور وخدمة المنازل لإلناث التي ال يقبل عليها اليمنيون مثل مسح السيارات

 (4104-4101(: العاملون األجانب المرخص لهم حسب المهن الرئيسية )3جدول )

 نة          هالم  
 
 
 

 السنة

 مديرون
 االدارة في

 العامة
 وإدارة
 األعمال

 ناختصاصيو
 المجاالت في

 العلمية
 والفنية
 واالنسانية

 في فنيون
 المجاالت
 العلمية
 والفنية
 واإلنسانية

 كتبة
بيع 
 وخدمات

أعمال 
 ةحرفي

زراعة 
وتربية 
 طيور

مهن 
هندسية 

أساسية    
 ومساعدة

مهن 
 بسيطة

 اجمالي

0202 3,410 4,102 2,400 024 900 034 29 2,900 1,424 10,922 

0200 2,400 3,090 2,040 404 040 402 10 1,040 400 12,012 

0200 2,004 3,193 2,003 401 440 410 00 440 430 12,000 

 ؤون االجتماعية والعمل.المصدر: وزارة الش

 

 

                                                           
منظمة  إلىاليمن  انضماموفاًء بالتزامات  %02لى يتم العمل حالياً على تعديل القانون لزيادة هذه النسبة إ 6

 التجارة العالمية.

تقدر العمالة األجنبية في اليمن أكبر بكثير مما تظهره اإلحصاءات الرسمية والتي تعتمد على رخص العمل  7

  إلى ضعف الرقابة على نشاطها.مع اإلشارة الممنوحة، 
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 تحويالت المغتربين والعاملين في الخارج ودورها االقتصادي –4

تبع اليمن النظام الحر في التجارة والمدفوعات الخارجية منذ انطالق اإلصالحات االقتصادية ي

صندوق اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري والمدعوم من امج نبرضمن  1115في مارس 

البنك المركزي رقم  نص قانون ،على ذلك وتأكيداً . وبقية المانحين البنك الدوليولي والدالنقد 

 قيود أية يفرض للبنك المركزي أن يجوز على أنه ال 3الفقرة  41المادة في  2222لسنة  14

 قيود فرضطلب محددة تت وشروط حاالت في األجنبي إال النقد وتحويل وحيازة وبيع شراء على

عند ظهور قبل البنوك التجارية  من األجنبي النقد وتحويل وحيازة وبيع ءشرا على مؤقتة

ً أو  نصت المادة و. من النقد األجنبي حتياطياال حماية مستوىلضغوط غير مبررة اقتصاديا

 جميع بموافقة مماثلة لفترة قابلة للتمديد أشهر ستة هذه المدة المؤقتة عن تزيد أن العلى كذلك 

 يقدم أنفي تلك الحالة على البنك المركزي  توجب، كما ألبنك المركزيمجلس إدارة ا أعضاء

 ،القيود بتلك العمل من أيام خالل سبعة النواب ومجلس الوزراء مجلس من كل إلى اً تقرير

 التي التوصيات وكذلك القيود تلك فرض إلى أدت التي األسباب يبين أشهر ثالثة كل كذلكو

 .الوضع لمعالجة يراها ضرورية

 ذلك على والمحافظة األسعار استقرار "تحقيقهدف  علىنفسه قانون المن  5نص المادة تو

 يقوم على مستقر مالي نظام إليجاد سليم نحو على والمالئمة المناسبة السيولة اإلستقرار وتوفير

 والمؤسسات للبنوك الترخيص فإن من مهام وصالحيات البنك المركزيوبالتالي،  .السوق." آلية

 بالنقد المتعاملين من وسحبها التراخيص (، وكذلك منحج-5أعمالها )المادة  على والرقابة ةالمالي

(. 2-42البنوك )المادة  ذلك في بما األجنبي بالنقد المتعاملين أعمال ومراقبة وتنظيم األجنبي

ها من الخارج أو إرسال هاويتمثل اإلطار التشريعي لممارسة نشاط تحويل األموال سواًء استقبال

أعمال تنظيم بشــأن  1115( لسنة 11إلى الخارج في القــرار الجمهوري بالقانون رقم )

، وكذلك في قرار محافظ البنك المركزي اليمني 1116لسنة  15الصرافة والمعدل بالقانون رقم 

منع بشأن  2214( لسنة 1بشأن تنظيم أعمال الصرافة وقراره رقم ) 2212 ( لسنة5رقم )

  8.ود توكيل ممارسة نشاط التحويالت عبر وكالء و/أو شركات التحويل الدوليةالحصرية في عق

 

  ومصادرها التحويالتحجم  4-0

المرتبة الخامسة بين الدول األقل نمواً من حيث التحويالت المالية  2212اليمن في عام  تاحتل

ً  تالخارجية بعد كل من بنغالديش، النيبال، السودان، وهايتي. وجاء ً في منطقة ساأيضا بعا

فريقيا بعد كل من لبنان، مصر، المغرب، األردن، الجزائر، وتونس إالشرق األوسط وشمال 

(World Bank ،2211وي .) هذا الترتيب أهمية الدور الذي تقوم به التحويالت المالية عكس

على وكذلك تأثيرها  ،توفير مصادر دخل لعائالت المغتربين والعاملين في الخارجفي الخارجية 

االقتصاد اليمني من خالل توفير النقد األجنبي وزيادة إيرادات الدولة ومساهمتها في التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية. 

                                                           
البنية التحتية المالية " الدراسة المكملة بعنوانفي  ت الماليةالقانوني والتنظيمي للتحويالتم تناول اإلطار  8

 ملحق تفصيلي لذلك اإلطار.أيضاً على والتي تشتمل " العاملين اليمنين في الخارجالمغتربين ولتحويالت 
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 ياتومستوهم أساساً على عدداليمنيين في الخارج العاملين المغتربين ويعتمد حجم تحويالت و

المهنية وتماعية والتعليمية السمات االجالتي تتوقف بدورها على و ،دخولهم وحجم مدخراتهم

لة عامثل إجلها أاألغراض التي ترسل من كما تتوقف تلك التحويالت على التي يتميزون بها. 

السياسات االقتصادية والحوافز واالعفاءات أثر بيتبدوره والذي االستثمار في البلد األم أو سر األ

؛ مصدرةالمستقبلة للعمالة والدولة ال التي تمنحها كل من الدولة ةبنكيوالتسهيالت بما في ذلك ال

التي تغطي تحويالت الالسياسات والحوافز مقارنة بتلك أكثر حساسية تجاه تكون هذه األخيرة و

 9و من يعولونهم.العاملين أالمغتربين و سرأحتياجات ا

تحويالت باإلضافة إلى وت عّرف التحويالت بأنها جمع تحويالت وتعويضات العاملين، 

تعويضات العاملين األجور والرواتب . وتضم (225: 2211، )البنك الدولي المهاجرين

ون فيها بشكل ألفراد في بلدان غير تلك التي يقيمققها االتي ي ح والمزايا األخرى النقدية والعينية

مل العاملون في هذا السياق العمالة الموسمية أو العمالة شومون به من عمل. وينظير ما يقم ئدا

في  مصلحة اقتصاديةالذين لديهم بين البلدان الحدود  ين فيملاعالو، من عام واحدلمدة أقل 

 .بلدانهم األصلية

 1.4مليار دوالر و 1.1بين العاملين اليمنيين في الخارج المغتربين و تحويالتراوحت وقد ت

ً باتجاه و 2211-2221خالل الفترة مليار دوالر   3.3إلى بعد ذلك قفزت ، تصاعدي عموما

وقد بلغت  10.من ِقبل البنك المركزي اليمنيها نتيجة تغير آلية احتساب 2212ار في عام ملي

في  مليون دوالر 10416وأقصاها  2221في عام مليون دوالر  10111أدناها عند التحويالت 

 .مليون دوالر 10431وبمتوسط سنوي للفترة ، (2212)باستثناء عام  2212عام 

 (4104-4111خالل الفترة ) الخارجوالعاملين اليمنيين في  المغتربين(: تحويالت 2جدول )

 السنوات     
 التحويالت

0222 0221 0220 0222 0222 0222 0222 0222 0221 0229 0212 0211 0210 

 3,301 1,359 1,476 1,111 1,362 1,281 1,269 1,264 1,272 1,230 1,191 1,231 1,327 التحويالت )مليون $(

  الناتج المحلي
 32,830 31,407 31,166 28,459 30,394 25,634 22.812 19,050 15,616 13,555 12,247 11,239 10,863 االجمالي )مليون $(*

التحويالت إلى الناتج 
 10.1 4.3 4.7 3.9 4.5 5.0 5.6 6.6 8.1 9.1 9.7 11.0 12.2 المحلي اإلجمالي )%(

 * تم االحتساب على أساس متوسط سعر صرف اللاير للدوالر في كل عام.  متفرقة.المصدر: البنك المركزي، التقرير السنوي، أعداد 

 
صعوداً وهبوطاً ال تتوافق المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج ويالحظ أن حركة تحويالت 

أهمها تراجع التحويالت في الناتج المحلي اإلجمالي ألسباب عديدة، اتجاه بالضرورة مع 

وتزايد نتيجة العودة القسرية لمئات اآلالف من العمالة من دول الخليج الماضي تسعينيات القرن 

تحويالت بلغت القد و. عقد األول من بداية القرن الواحد والعشريندور العائدات النفطية خالل ال

قد و .1111في  %16.4تناقصت إلى و ،1112الناتج المحلي اإلجمالي في إلى  31%

                                                           
حدى اإلشكاليات التي تواجه والعاملين اليمنيين في الخارج إ تحويالت المغتربينعن بيانات اليمثل قصور  9

  وأن جزءاً كبيراً منها يتم عبر قنوات غير رسمية.خاصة  ات،السياسع وض

 سيتم التطرق إلى آليات االحتساب في القسم التالي. 10
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-2222خالل الفترة جمالي حاسم في هيكل الناتج المحلي اإل كعاملتراجع استمرت في ال

جراء ارتفاع األسعار يرادات النفطية اإل نمونتيجة  ذلكللفترة، و %1.3وبمتوسط  2212

مقارنة  2212في عام  %12.1كر سابقاً فإن الزيادة الكبيرة إلى ذكما وكذلك، . العالمية للنفط

بها والتي قفزت التي تم تبنيها في ذلك العام ب التحويالت بالسنوات السابقة يعود إلى آلية احتسا

 دوالر. مليار  3.3أكثر من لى إ

من  %11.2متوسط وبلى اليمن إالسعودية المرتبة األولى في حجم التحويالت تبوأت وقد 

رغم ، 2212-2212خالل الفترة  الخارجفي اليمنيين المغتربين والعاملين إجمالي تحويالت 

 ،حصر بعض المهن على السعوديين فقط من ناحيةمن خالل ودة" التي تتبعها سياسات "السع

ن والمغترب. ويشكل وإعادة النظر في قوانين العمالة وفترات الترخيص وغيرها من ناحية أخرى

 ن جزءاً ال يستهان به من الحركة التجارية واالستثمارية داخل السعودية.واليمني

 %6.1 ةبنسبو ،الواليات المتحدةفالعربية المتحدة رات مااإلفي الترتيب السعودية  ليوي

تدني التحويالت من الواليات المتحدة وبريطانيا في ضوء فت ومن الال .على التوالي ،%6.1و

بطبيعة الهجرة اليمنية إليهما  فسرحجم الجاليات اليمنية وارتفاع الدخول في الدولتين، والذي ي  

منذ أكثر من جيل مما أدى إلى ضعف ارتباط المهاجرين واستقرار الجاليات اليمنية فيهما 

ً معهم. النووية تقيم سرهم ن أخاصة وأ ،بالوطن األماليمنيين  ال تحويالت وجود ويالحظ أيضا

من إجمالي تحويالت  %4.2في المتوسط بلغت  يسرائيلاالحتالل اإلمن دولة بأس بها 

ألف مهاجر يهودي  53أكثر من يدعمها  ،ترةخالل الف المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج

االغتراب حجم بطبيعة الحال مع أعاله والنسب المبينة تتناسب عموماً، و. من أصول يمنية

 .مستويات الدخول فيهاكذلك و الدولتلك في اليمنية العمالة و

 * (4104-4101)خالل الفترة  حسب الدولالمغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج (: تحويالت 5جدول )

 0212 0211 0210 
 متوسط %

 % $ مليون % $ مليون % $مليون  الدولة

 77.8 77.8 1,142 77.9 1,079 77.8 1,171 السعودية

 6.9 6.8 102 6.8 96 6.9 104 العربية اإلمارات

 6.7 6.6577 99 6.7 94 6.7 101 الواليات المتحدة

 1.7 1.7 25 1.6 23 1.7 26 المملكة المتحدة

 1.1 1.1 17 1.1 16 1.2 18 األردن

 0.5 0.45 7 0.4 6 0.5 8 الضفة وغزة

دولة االحتالل 

 االسرائيلي
73 4.9 67 4.7 71 4.8 4.8 

 0.2 0 0 0.3 4 0.3 4 أخرىجنوب دول 

 0.1 0.3 4 0 0 0 0 أخرىشمال دول 

 100 100 1,487 100 1,404 100 1,505 إجمالي

http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0 earch Prospects;World Bank, Data & Res 

World Bank, Bilateral Remittance Estimates for 2010, 2011 and 2012; Using Migrant 

Stocks, Host Country Incomes and Origin Country Incomes. 

، وإنما الغرض هنا هو يالتحويالت في هذا الجدول عن الرقم الرسمي للبنك المركزي اليمن يختلف إجمالي *

 .ةدولنصيب كل بيان 

http://go.worldbank.org/JITC7NYTT0
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 التحويالت احتسابآلية  4-4

ً  المدفوعات ميزان إحصاءات تجميع عن المسئول المركزي البنك يعتبر  (14) رقم هلقانون طبقا

 بتجميع واإلحصاء للبحوث العامة لإلدارة بعةالتا المدفوعات ميزان إدارة تقوم. و2000لسنة 

 مسوحواقع  من لكوكذ الحكومية، واألجهزة الوزارات مختلف من المدفوعات ميزان بيانات

 التجارية للبنوك المالية المراكزمن و التجارية والبنوك المباشر الخارجي االستثمار شركات

 اليمني. المركزي للبنك الداخلية السجالت واقع من المجمعة البيانات إلى باإلضافة واإلسالمية،

 المدفوعات لدليل ميزان الخامس اإلصدار توصيات تم تجميع البيانات حسب ، 1999عام ومنذ

البيانات  تحويلالقيام ب، باإلضافة إلى  1993عامفي  النقد الدولي صندوق عن الصادر

 . دليلالمن  لتتسق مع ذلك اإلصدار 1990 عام منذ التاريخية

 جمع 1116ابتداًء من عام م قد ت، ففي الخارج اليمنيينوالعاملين مغتربين تحويالت الالنسبة لبو

والجنسية  الجوازاتالهجرة و مصلحة من الخارج اليمنيين في العاملينالمغتربين وإحصائيات 

تلك أضيفت إلى واليمن.  إلى يتم تحويلها وافتراض النسب التي أجورهم وتقدير متوسط

استناداً إلى الوضع  %2-1من تتراوح سنوية  نمو نسبةفي السنوات التالية  التقديرات

 االقتصادي في المنطقة. 

شمل تحويالت الحكومة العامة وتحويالت القطاعات األخرى تحتسب التحويالت الجارية لت  و

قد و. شاملة مقبوضات التعويضاتاليمنيين في الخارج العاملين المغتربين وتحويالت  هاوالتي من

باللاير لمبالغ تحويالت من خالل اتلك اللتقدير جديدة آلية  2212منذ عام البنك المركزي تبنى 

إهمال . ويتم لى الخارجإ للبنوك التجاريةلة رحلموا مريكيبالدوالر األة ميمقفقط السعودي 

ي الخارج فين اليمني مالالعالمغتربين ون معظم أعلى اعتبار ، خرىت األجنبية األعمالالالمبالغ ب

القفزة اآللية الجديدة فسر ت. ور ملحق آلية احتساب التحويالت()انظ في السعودية ونتواجدي

حت بند التحويالت الجارية في ميزان المدفوعات تمبين تحويالت الالجمالي إالكبيرة في 

 ارملي 41. بحواليمقارنة  2212دوالر في عام مليار  3.3)صافي(، والتي بلغت حوالي 

  .%143زيادة بوالسابق، في العام دوالر 

في ن العامليالمغتربين وتحويالت األشكال األخرى لرصد في هذا المجال البنك المركزي ويهمل 

بطرق أحياناً و عبر وسطاء ووكالء محليين هامعظمتم يالتي التحويالت العينية وتحديداً  ،الخارج

دول الخليج وخاصة السعودية إلى قيام وقد ساهم التقارب الجغرافي بين اليمن و. غير قانونية

في تمويل تصدير السلع من  مباستثمار جزء من دخلهين في الخارج اليمني العمالالمغتربين و

السلع بما في ذلك احتياجاتهم من السعودية واإلمارات إلى اليمن، وكذلك اإلنفاق على شراء 

ً السلع المعمرة وشبه المعمرة. ويتم  من هذين السوقين دات اليمن وارتغطية معظم عموما

التي تمر عبر المنافذ الجمركية ال يوجد والسلع تلك معظم أن دهى السعودي واإلماراتي. واأل

ميزان بيانات وإحصائيات ع يجمعملية تب صعّ مما ي  ، ي سجالت الجماركفتقييم صحيح لها 

ً اليمني يسعى البنك المركزي المدفوعات. و تحسين إلى جمارك بالتنسيق مع مصلحة الوحاليا

 .مستقبالً أوجه القصور تالفي لالربط االلكتروني استكمال من خالل تلك البيانات 

إال أن البنك المركزي  ،ودورها الخارجفي العاملين اليمنيين المغتربين وورغم أهمية تحويالت 

قدية طورات النلتات او حتى ذكرها في نشرأ ،اليمني ال يقوم بنشر بياناتها بصورة تفصيلية
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؛ وهو ما يجب إال من خالل بند التحويالت الجارية و في تقاريره السنويةأية شهرالوالمصرفية 

تالفيه مستقبالً والعمل على التزام نشر المعلومات بقدر من الشفافية، خاصة بعد إصدار قانون 

 .2212في عام  المعلوماتحق الحصول على 

 

 في االقتصاد اليمني تحويالتالدور  4-3

العاملين المغتربين ون بعض الدراسات والمسوح استخدامات ومجاالت توظيف تحويالت تبي

هم اليمنيين في الخارج والتي تشمل مجاالت عديدة تبدأ بتغطية االحتياجات المعيشية ألسر

ة والتعليم، وتمتد إلى اقتناء السلع المعمرة والكماليات وتحسين يوكذلك متطلبات الرعاية الصح

وقد ساهمت التحويالت الخارجية بصورة عامة في زيادة االستهالك الكلي  وضع المسكن.

، وبالتالي %21.1وإجمالي استهالك المستفيدين من التحويالت بحوالي  %3.1بحوالي 

 (.66: 2222)البنك الدولي،  %2.1تخفيض الفقر بحوالي 

يالت الخاصة من داخل اليمنيين في الخارج مع التحووالعاملين كذلك، أدت تحويالت المغتربين 

التحويالت مصدراً مهماً تلك ، إذ تمثل %4.6اليمن إلى الحيلولة دون ارتفاع الفقر بحوالي 

في الريف والحضر على حٍد سواء. ويحصل ما يزيد عن ربع  ،لدخل الفقراء وغير الفقراء

ية من فقراء المناطق الحضر %22الفقراء على تحويالت من خارج البالد، يتوزعون على 

التحويالت الخارجية من سكان المستفيدين من من فقراء الريف. وعموماً، يالحظ تزايد  %21و

 (.11: 2222الحضر والريف )البنك الدولي، 

ه أيضاً لتغطية مصاريف الزواج أو وفي إطار هذا الدور للتحويالت المالية الخارجية، فإنها توجّ 

ه، بما في ذلك سداد تكاليف تالعامل أو أسرالمغترب أو سداد أية ديون سابقة تراكمت على 

يسعى البعض الحتجاز جزء من التحويالت وادخارها نقداً أو في كما السفر للعمل في الخارج. 

أو  ،أو استثمارها في شراء قطعة أرض أو االتجاه لبناء مسكن جديد ،صورة مصوغات ذهبية

 مولدة للدخل.ذاتية بدء أنشطة 

قارات األكثر تفضيالً للمغتربين اليمنيين من ذوي الدخل المتوسط ويعتبر االستثمار في الع

من اليمنيين في الخارج، حيث يالحظ أن أغلب العقارات  %2-5والمرتفع والذين يشكلون 

وقد  11الحديثة في المدن الرئيسية والمؤجرة للسكن أو للنشاط التجاري تعود ملكيتها لتلك الفئة.

حصراً بالمشروعات االستثمارية  2221لمغتربين في عام وزارة شئون ا منأعد فريق فني 

ألف فرصة عمل. وبينت  51مليار دوالر ووفرت حوالي  5للمغتربين، قدرت تكلفتها بحوالي 

دراسة أخرى لمدير مكتب شئون المغتربين في محافظة عدن حجم استثمارات المغتربين بأكثر 

من مشاريع المنطقة الحرة.  %31الي حوباالستثمارات في المحافظة وإجمالي من  %62من 

وأشارت الدراسة إلى األعمال الخيرية التي ساهم فيها المغتربون اليمنيون من بناء مدارس 

وتظهر (. 2221ومراكز صحية ومشاريع مياه ورعاية الفقراء وطلبة العلم وغيرها )الحامد، 

 خل المحدود والمتوسط.الحاجة إلى توفير فرص ومحافظ استثمارية متنوعة تستهدف ذوي الد

                                                           
-5991االستثمار العقاري هو أيضاً المفضل للمغتربين العرب حيث بلغت النسبة للمغاربة خالل الفترة يعتبر  11

من استثماراتهم في الخارج )الخشاني،  %38لمغرب ومن إجمالي استثماراتهم في ا %38حوالي  0225

0223.) 
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تحويالت وبعض هذه الوقد أثبتت العديد من الدراسات االقتصادية واالحصائية االرتباط بين 

(، وكذلك بينت اتجاه 2212المؤشرات االقتصادية مثل االستهالك الخاص واالستثمار )العبدي، 

 ً همية التحويالت ، فضالً عن بيان أتلك المؤشرات االقتصادية مع التحويالت صعوداً وهبوطا

 .مقارنة ببنود مالية هامة مثل الدعم الحكومي واالستثمار الخارجي والمساعدات التنموية

 

 التحويالت واالستهالك الخاص واالستثمار اإلجمالي 4-3-0

خالل الفترة  جمالي االستهالك الكليإمن  %23.2في المتوسط شكل االستهالك الخاص 

 ن، والذي يقترب م%14.1لخاص متوسط نمو سنوي . وقد حقق االستهالك ا2222-2212

. وتساهم التحويالت في تمويل جانب رئيسي %15.4متوسط نمو التحويالت المقدر بحوالي 

العاملين اليمنيين في الخارج ونتيجة أن أغلب المغتربين  ،من احتياجات االستهالك الخاص

شبه الماهرة والذين اضطروا  وبدرجة أساسية في السعودية هم من العمالة غير الماهرة أو

في الوطن األم. وقد بلغت نسبة التحويالت إلى االستهالك المقيمة لالغتراب إلعالة أسرهم 

ذات كل ٍ منهما بينهما اتباع خالل الفترة. ويؤشر إلى العالقة  %11.2في المتوسط الخاص 

 2221ل العامين الستهالك الخاص خاللخالل الفترة، حيث تحققت أقل معدالت نمو االتجاه 

 العامين اللذين نمت خاللهما التحويالت بمعدالت متناقصة.أيضاً نفس وهما  2211و

إلى االستهالك بسبب ظروف البالد سابقاً ورغم أن أغلب التحويالت المالية تذهب حسبما ذكر 

وانخفاض مستوى المعيشة وتدني دخول معظم شريحة المغتربين والعاملين اليمنيين في 

في المشاريع ج، إال أن ذلك ال يعني عدم توجيه جزء من تلك التحويالت نحو االستثمار الخار

القطاع العقاري. (، باإلضافة إلى االستثمار في 11: 2211الصغيرة والمتوسطة )اإلسكوا، 

تشير متوسطات ، %32.2بحوالي تقدر نسبة التحويالت إلى االستثمار اإلجمالي في حين و

لكل من االستثمار اإلجمالي  %15.4و %15.1هذه العالقة حيث بلغت إلى خالل الفترة النمو 

 2221والتحويالت على التوالي. كذلك، تناقصت معدالت نمو االستثمار اإلجمالي في العامين 

 تحويالت.ل، وهما أيضاً العامين اللذين شهدا معدالت نمو سالبة ل2211و

 ة الكليةالمؤشرات االقتصاديبعض تحويالت وال(: 6جدول )

(1(/)2) 
% 

(1(/)2) 
% 

(1(/)0) 
% 

 فجوة االدخار*
(2) 

 البيان نالعامليتحويالت  االستهالك الخاص االستثمار
 

 مليون لاير النمو % مليون لاير النمو % مليون لاير النمو % السنة

191 0002 2003 112,349 - 300,003 - 1,009,440 - 214,012 0222 

1014 0100 1009 13,010 1302 403,000 1000 1,229,204 - 303 200,004 0221 

-1000 4004 1400 - 13,911 1303 400,203 1000 1,419,042 004 209,321 0220 

-094 3001 1401 - 32,040 3300 004,142 1301 1,000,310 004 220,029 0222 

993 3401 1204 23,002 1300 090,440 1404 1,430,194 402 230,120 0222 

149 2404 1100 102,000 4101 904,444 1400 2,093,041 300 242,000 0222 

1000 2203 900 10,111 1001 1,121,344 3200 2,003,003 303 200,004 0222 

-41 1400 004 - 314,402 2209 1,304,100 1402 3,204,904 104 204,030 0222 

-91 1000 004 - 299,404 1103 1,034,091 2200 4,014,200 009 202,104 0221 

-39 1400 002 - 004,020 -1902 1,239,201 000 4,241,030 -1402 222,490 0229 

-104 2309 000 - 299,440 900 1,300,900 1404 4,499,040 4000 324,100 0212 

-420 2300 004 - 09,221 -004 1,200,403 -000 4,003,101 -1004 290,000 0211 

-00 4100 1304 -1,009,094 3402 1,094,400 1003 0,202,400 14300 000,044 0210 

 المتوسط  241,200 1004 2,949,041 1400 1,000,404 1001 140,000 - 1102 3202 11003

 جمالياال االستثمار –فجوة االدخار = االدخار المحلي *   عداد متفرقة.أكتاب االحصاء السنوي،  الجهاز المركزي لإلحصاء، المصدر:
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بلغت فجوة االدخار والتي تمثل الفرق بين االدخار المحلي واالستثمار المحلي في حين و

، 2212-2222الفترة  المتوسط خاللفي مليون دوالر  242ما يعادل بلاير ار ملي 122.5

مليون دوالر  10431ما يعادل بلاير ار ملي 221.3 بحواليالتحويالت في المتوسط قدرت 

أهمية  %115.3خالل الفترة نفسها. ويبرز متوسط التحويالت إلى فجوة االدخار والبالغ 

ى جذب التحويالت العمل علضرورة الفجوة، مما يدفع إلى  تلكالتحويالت في تغطية جزء من 

 أكبر وزيادة نسبة مساهمتها فيها.من خالل القنوات الرسمية نحو االستثمار بشكل 

 

 ميزان المدفوعاتودورها في دعم تحويالت ال 4-3-4

في دعم ميزان المدفوعات، بل وأدت في الخارج اليمنيين والعاملين مغتربين تحويالت الهمت سا

فائض ميزان التحويالت عد زان إلى فائض. وساميالفي بعض السنوات إلى تحويل عجز 

من و 2212-2222مليون دوالر سنوياً في المتوسط خالل الفترة  10542الجارية الذي تجاوز 

في دعم الحساب الجاري وبالتالي الميزان الكلي تحويالت المغتربين والعاملين اليمنيين خالل 

(. وتبرز أهمية تعزيز تلك التحويالت ةالتقارير السنويلبنك المركزي اليمني، اللمدفوعات )

مستقبالً في ظل توقع استمرار عجز كِل من ميزاني الخدمات والدخل، وكذلك استمرار تذبذب 

المساعدات الخارجية والسحب من القروض الخارجية، باإلضافة إلى توقع انخفاض صافي 

الشركات األجنبية د استعادة أن السنوات القادمة ستشهباعتبار  12،استثمار شركات النفط األجنبية

 .تكاليف اإلنتاج واالستثمار لمشروع الغاز الطبيعي المسال وتحويلها إلى الخارج

لفترة خالل ا %25.4في المتوسط وقد بلغت التحويالت المالية الخارجية إلى الصادرات 

ل حوالي وترتفع تلك النسبة كثيراً في حال استبعاد الصادرات النفطية التي تشك، 2222-2212

لتوفير العملة  يمن إجمالي صادرات اليمن، مما يعكس أهمية التحويالت كمصدر رئيس 12%

والذي  ،للصادرات %2في المتوسط مقابل  %12.1وقد نمت التحويالت بحوالي األجنبية. 

النقد توفير مساهمته الرئيسية في وأهمية التحويالت في االقتصاد اليمني مرة أخرى يعزز 

، فقد النقد األجنبيأما بالنسبة الحتياطيات  الصادرات النفطية.إيرادات ا قد يوازي بم األجنبي

مليون دوالر في عام  8,157وبلغت أعلى مستوى عند  ،2222-2222تزايدت خالل الفترة 

ات الصادرات إيرادعلى لذلك يجابي تأثير اإلالجراء ارتفاع األسعار العالمية للنفط و 2222

ً نتيجة انخفاض  ،2221من العام  النفطية. وابتداءً  أخذت تلك االحتياطيات بالتراجع، أيضا

، وهو مستوى 2211مليون دوالر في عام  4,531بحوالي حيث قدرت األسعار العالمية للنفط 

جنبي عاودت . غير أن احتياطيات النقد األ2222قريب لما كانت عليه االحتياطيات في عام 

في حجم التحويالت المالية مستمرة متواكبةً مع الزيادة ال ،2212االرتفاع مرة أخرى في عام 

ً  كما تم توضيحه ،حتساب التحويالتستخدام آلية جديدة الاوكذلك جراء العام ذلك ل  .سابقا

ل نسبة كبيرة من الواردات، حيث وصل أما بالنسبة للواردات، فال شك أن تلك التحويالت تموّ 

. وقد تحقق أقل معدل نمو 2212-2222الل الفترة خ %22متوسط التحويالت إلى الواردات 

                                                           
 .لخارجإلى االتدفق  –لداخلإلى االتدفق  12
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ن متحويالت ال(، وهو أيضاً نفس العام الذي عانت خالله %15.1-) 2221للواردات في العام 

بمعدالت وإن  2211و 2221(. وتظهر ذات العالقة خالل العامين %12.4-أكبر تراجع )

 في تمويل الواردات. ، وهو ما يؤكد أهمية التحويالت2221بعام  ةموجبة مقارن نمو

 ميزان المدفوعات )مليون $(دعم تحويالت وال(: 7جدول )

التحويالت إلى المتغيرات 
 االقتصادية %

 االستثمار األجنبي

 (2) المباشر
 (0الصادرات ) (2) الواردات

تحويالت 

 (1) العاملين
 البيان

 
 
 $مليون  مليون $ مليون $ مليون $ (0(/)1) (2(/)1) (2(/)1) السنة

22400 0304 3000 040 20444 30090 10320 0222 

14009 4003 3000 000 20000 30300 10231 0221 

14900 3400 3203 090 30042 30044 10191 0220 

14400 3400 3104 404 30000 30924 10230 0222 

14100 3300 2002 494 30404 40000 10202 0222 

13000 2004 1900 932 40012 00413 10204 0222 

0201 2104 1003 20434 00920 00310 10209 0222 

0000 1001 1402 20030 00490 00049 10241 0222 

0404 1400 1002 20331 90333 40900 10302 0221 

4404 1401 1409 10200 00400 00411 10111 0229 

0001 1004 1903 20200 40402 00044 10400 0212 

9002 1009 1409 10000 40042 90110 10309 0211 

14002 2901 4300 10432 110300 00009 30301 0210 

 متوسط 10430 00109 00094 10440 2004 2400 12101

 متوسط النمو 1200 400 1403 1409 - - -

 .   2212، 2222، 2225المصدر: البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي لألعوام 

 

بما في ذلك  ومع أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة في الدفع بنمو اقتصاديات الدول المختلفة

متوسط تعادل  2212-2222ل الفترة ، فإن متوسط التحويالت خالالنامية واألقل نمواً 

مليون دوالر لكل  10436مليون دوالر و 10441بحوالي  ينوالمقدراالستثمار األجنبي المباشر 

مليون دوالر  1,111حوالي  التحويالت أدنى قيمتها عندبلغت منهما على التوالي. وفي حين 

مليون دوالر  522توى عند ، فإن االستثمارات األجنبية المباشرة بدأت بأقل مس2221في عام 

. ومنذ 2225وأخذت بالزيادة بعد ذلك ودون مستوى المليار دوالر حتى عام  2222في عام 

النفطية وتحديداً  االستثماراتتضاعفت االستثمارات األجنبية المباشرة جراء  ،2226عام 

حوالي بي ، وهو ما يفسر بلوغ التحويالت إلى االستثمار األجنالمسال مشروع تصدير الغاز

بحوالي لالستثمار األجنبي المباشر و %11بحوالي نمو  في المتوسط مقابل متوسط 121%

ً مع الدورات االقتصادية مقارنة  لتحويالت.ل 13% وعموماً، تتميز التحويالت بأنها أقل تقلبا

 (.11: 2211باالستثمار األجنبي المباشر أو المساعدات التنموية وغيرهما )اإلسكوا، 

 

 يةتنموتحويالت وكل من الدعم الحكومي والمساعدات الال 4-3-3

المغتربين يظهر الدعم الحكومي واإلعانات المالية أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تحويالت 

التحويالت إلى الدعم متوسط  في تحسين المعيشة والتخفيف من الفقر. وقد بلغوالعاملين اليمنيين 
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باستثناء على الدعم ، مما يعني تفوق التحويالت 2212-2222لفترة خالل ا %112.1حوالي 

ً يبلغ ن السنوات الثالث األولى حي للتحويالت.  %12.2مقابل  %21حقق الدعم نمواً متوسطا

من إجمالي  %32-22يمثل الدعم ونتيجة التزايد الكبير في مقدار الدعم الحكومي أصبح 

ً أن الفئات الفق  %22بحوالي من ذلك الدعم إال يرة ال تستفيد الموازنة العامة للدولة، علما

 (.2214)البطلي، 

 892,378 حوالي لك المساعداتإجمالي ت، فقد بلغ التنموية الخارجيةوفيما يتعلق بالمساعدات 

حوالي  مقابل 2212-2222مليون دوالر خالل الفترة  5,072مليون لاير ما يعادل 

العاملين المغتربين ون دوالر لتحويالت مليو 18,680 مليون لاير ما يعادل 302340212

أهمية التحويالت أيضاً . وتبرز هذه النسبة مساعداتإلى ال %421 ، وبنسبةاليمنيين في الخارج

 الكامنة. هاتنميتها إلمكانياتضرورة للتدفقات المالية إلى اليمن و يكمصدر رئيس

 خارجيةلتنموية اوالمساعدات الالحكومي (: التحويالت والدعم 8جدول )  
 البيان

 

 السنة

تحويالتال  
(0)  

 الدعم
(اإلعانات المالية)  

(4)  

التنموية المساعدات 
(3) الخارجية  (0(/)4)  

% 
(0(/)3 )

% 
لايرمليون  لايرمليون  النمو %  *لايرمليون  %النمو   %لنموا 

0220 2210321 - 66,058 - 320214 - 316.9 541.2 

0222 2250121 7.8 1210111 84.7 440125 17.5 185.0 524.1 

0222 2350122 4.2 165,748 35.9 410221 10.1 141.9 411.1 

0222 2420211 3.0 301,848 82.1 560156 15.3 80.2 426.5 

0222 2520262 3.3 332,398 10.1 560632 -0.2 75.2 441.6 

0222 2540635 1.8 430,195 29.4 420265 -14.8 59.2 52106 

0221 2120154 6.9 789,057 83.4 250225 77.8 34.5 311.1 

0229 2220412 - 18.2 419,936 -46.8 1130112 31.9 53.0 116.6 

0212 3240165 45.7 589,951 40.5 1450252 28.9 54.9 222.3 

0211 2120515 -10.4 567,151 -3.9 1210112 -30.2 51.2 225.5 

0210 1210144 143.6 420,868 -25.8 1520262 49.4 168.2 465.4 

 421.3 110.9 18.6 210125 29.0 382,291 18.8 294,007 الفترةمتوسط 

      World Bank, Net ODAالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، أعداد متفرقة؛ 
 تم االحتساب على أساس متوسط سعر صرف اللاير للدوالر في كل عام.* 

 

 الغترابسياسات الهجرة وا –3

 ىتعن أول وزارةنشاء إتم ية، ولخارجاولت الحكومة اليمنية اهتماماَ مبكراً في سياسات الهجرة أ

بعد وكذلك،  جمهورية العربية اليمنية.بالآنذاك ما عرف في  1162عام في بشؤون المغتربين 

ن في عدن. دارة العامة لشؤون المغتربيأنشئت اإلاستقالل جنوب اليمن من االحتالل البريطاني 

بما في  مؤسسات الحكومية التي ترعى شئون المغتربينالتسميات المختلفة للبعد ذلك وتعاقبت 

ون ؤثم مجلس ش، 1112عام في الن الوحدة اليمنية عبعد إ وزارة شؤون المغتربينإعالن ذلك 

 2225عام في . وتم 1111عام خرى في ألتعود الوزارة مرة ، و1116في عام المغتربين 

، والذي لم يدم الخارجية والمغتربينة الخارجية لتصبح وزارة وزاروزارة المغتربين في ج ادمإ

على المستويات بينهما بين موظفي كل من الوزارتين السابقتين والخالف التمييز طويالً نتيجة 

صلت وزارة شئون المغتربين مرة ف  ، حيث الوظيفية والمزايا التي تمنح لكل من المجموعتين

 يومنا هذا.وحتى  2221ي عام فأخرى 
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والعاملين المغتربين دور أولهما محورية في غاية األهمية، ن استخلص مما سبق مسألتنو

استيعاب الدولة ألهمية المغتربين ، وكذلك قريةناحية ووعلى مستوى كل اليمنيين في الخارج 

بأهميته لم الستيعاب ذلك ان تتمثل في أ، فالمسألة الثانيةأما ودورهم في االقتصاد الوطني. 

وترجمتها في استراتيجية أو  يتبلور حتى اليوم في رؤية واضحة للعالقة بين الدولة والمغتربين

إنشاء المؤسسات المعنية في التخبط الواضح . وقد انعكس ذلك الوضع في ةمحددسياسة وطنية و

العملية للمغتربين  خبراتالوكذلك في غياب االستراتيجية التي تستفيد من  ،بشئون المغتربين

والسياسات التي  ،تحويلها من ناحيةيقومون بوالموارد المالية التي والعاملين اليمنيين في الخارج 

من  العالقة والرابط القوي يسواء في بلد االغتراب أو في بلدهم األم بما يبقهم اية لرعوفر الت

ً ؛ وهو ما سنتناوله ناحية أخرى   . الحقا

بدرجة و من دول الخليجين في الخارج اليمنيملين العاالمغتربين وآالف  وقد أدى ترحيل مئات

إلى آثار اقتصادية سلبية  ، أدى1112في عام األولى الخليج إثر أزمة لسعودية رئيسية من ا

عجز في الموازين الداخلية التفاقم تضخم والبطالة والنمو انعكست على االقتصاد الوطني في 

عالقة في سياسات عقيمة لمواجهة ولفترة طويلة المتعاقبة اليمنية ات الحكوموقفت والخارجية. و

المتأزم وارتفاع واستمر الوضع  بؤر التشدد الديني واإلرهاب.تنامي ومنها تبعات ذلك الترحيل، 

ئات اآلالف فرص تشغيل لم ن توفيرالبطالة وانتشار الفقر في ظل عدم قدرة االقتصاد الوطني ع

ً لى سوق العمل من الداخلين الجدد إ سياسات دول الخليج تجاه العمالة في تشدد ال. كما بقي سنويا

في نسبي انفراج تالها التي و 2222في عام اليمنية حتى توقيع اتفاقية الحدود اليمنية السعودية 

 وكذلك مع دول الخليج األخرى.  نالعالقات بين الدولتي

 ً وفقدان العمالة اليمنية المزايا التي كانت  ،ومع اشتداد التنافس في سوق العمل الخليجي عموما

السعودية دون الحاجة لى إدخول العامل اليمني تحديداً و 1112تتمتع بها في تلك الدول قبل عام 

، كان ال بد من (11-16، 13: 1111)المتوكل،  دون كفيل هالتأشيرة دخول وكذلك العمل في

ً الة اليمنية تأهيل العمإعادة تنظيم تلك العالقات والبحث في  لتلبية متطلبات أسواق وخصوصا

االقتصاديات مني في يال االقتصاددماج إهدف التكامل وكذلك . وبرز العمل بدول الخليج

مشروع كأحد مرتكزات وأهداف التجمع اإلقليمي ذلك لى إوصوالً لالنضمام الكامل  الخليجية،

-2211للفترة والتخفيف من الفقر للتنمية االقتصادية واالجتماعية الخطة الخمسية الرابعة 

دول األولوية الثانية تلك الفرص عمل لليمنيين في لذلك، اعتبرت هذه المسألة وتوفير  .2215

؛ رغم أنها لم تلق تنفيذاً واضحاً 2212في عام اليمنية لحكومة تها انالتي تبمن األولويات العشر 

راسة حول استيعاب العمالة اليمنية في إعداد د علىاقتصر األمر و، وال نتائج عملية حتى اآلن

وأقل مما ينبغي تجاه متخاذالً ن موقف الحكومة اليمنية بقي إ ،ق العمل لدول الخليج. بلأسوا

إثر بعض التعديالت القانونية بشأن العمالة ترحيل السعودية عشرات اآلالف من العمالة اليمنية 

 .2214و 2213خالل عامي الوافدة 

 

 خطط التنميةفي واالغتراب رة سياسات الهج 3-0

مجموعة من العناصر والمكونات تشكل في مجملها واالغتراب تتضمن سياسات الهجرة 

العمالة حجم الحاجة من األيدي العاملة وتحديد ، تبدأ بواالغتراب لهجرةل متكاملةاستراتيجية 

ووصوالً إلى دمج  ،واالغتراب الفائضة، مروراً بكل المعايير والمراحل التي تمر بها الهجرة
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إقامة القوانين واألنظمة وفضالً عن إصدار في بيئته الجديدة، ورعاية المغترب هاجر الم

لتنمية اليمنية لخطط الأولت (. وقد 61: 2221المؤسسات التي ترعى هذا المسار )االسكوا، 

الخمسية لخطة من ا ءاً ، بدمنذ تحقيق الوحدة اليمنية ربع المتعاقبةاالقتصادية واالجتماعية األ

الخمسية الخطة مشروع ب وانتهاءً  2222-1116للفترة للتنمية االقتصادية واالجتماعية األولى 

أولت  2215،13-2211للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر للفترة الرابعة 

ساسية تنميته قاعدة أعد تي تكأحد قطاعات الموارد البشرية الالمغتربين أهمية خاصة قطاع 

تم إيراد أهداف وسياسات مستقلة وأيضاً مشتركة قد . وتنمية االقتصادية واالجتماعيةتحقيق الل

 14كما يلي:جمالها ، يمكن إفي تلك الخطط لهذا القطاع

 أ( األهداف

تعزيز دور المغتربين فىي التمويىل واالسىتثمار ونقىل التقنيىات والمهىارات اإلنتاجيىة بمىا  -

 االقتصادية واالجتماعية الشاملة.يساهم في تحقيق التنمية 

 اليمنيون. غتربون مضاعفة قيم التحويالت التي يقوم بها الم -

 .استكمال البناء الهيكلي والتطور المؤسسي لقطاع المغتربين -

االهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم وتقديم أوجه الرعاية والخدمات الالزمىة لهىم  -

 .في بلدان االغتراب وداخل الوطن

تكثيف االتصال والتواصل مع المغتربين لربطهم بالوطن وتشجيعهم على اإلسهام بالدفع  -

 بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن.

 ب( السياسات واالجراءات

اسىىتكمال البنيىىة األساسىىية والتنظيميىىة لقطىىاع المغتىىربين ومؤسسىىاتهم بمىىا يحقىىق رعايىىة  -

 أفضل للمغتربين.

مغتىربين مىن الخىدمات والتسىهيالت والحقىوق االجتماعيىة واالقتصىادية توسيع استفادة ال -

 والسياسية المكفولة لهم بمقتضى الدستور والقوانين وتذليل كافة المعوقات والعراقيل.

 االهتمام برأس المال اليمني المهاجر وجذبه وتشجيعه على االستثمار في الوطن. -

واإلقليميىىىة المعنيىىىة بقضىىىايا الهجىىىرة التواصىىىل النشىىىط والفعىىىال مىىىع المنظمىىىات الدوليىىىة  -

مىىع البلىىدان المسىىتقبلة للعمالىىة اليمنيىىة لتعزيىىز مجىىاالت الرعايىىة للمغتىىربين وواالغتىىراب 

 والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم.

 تنفيذ البرامج التنفيذية بشأن المغتربين الموقعة مع البلدان الشقيقة. -

 اية المغتربين.ستراتيجية الوطنية الشاملة لرعإعداد وتنفيذ اال -

 إتاحة مظلة التأمينات االجتماعية للراغبين من المغتربين. -

 إنشاء وتشغيل نظام قاعدة البيانات والمعلومات للمغتربين في الخارج. -
                                                           

للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتخفيف من وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة الخمسية الرابعة  13

ير أنها لم ت عرض على المجلسين النواب والشورى للمصادقة عليها، غ يحالها إلى مجلسأو 0252في عام الفقر 

بدعم من البنك الدولي إلى إعداد البرنامج المرحلي والحكومة فع والذي د 0255واصطدمت بعد ذلك بأحداث 

  وتجميد مشروع الخطة. 0252-0258للفترة  االنتقالي

وزارة ؛ 583: 0227؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 072-039: 0225وزارة التخطيط والتنمية،  14

 .533-537: 0255التخطيط والتعاون الدولي، 
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 التأهيل والتدريب للعاملين في مجال الهجرة ورعاية المغتربين. -

دان اغتىىرابهم ن فىىي بلىىوالمراجعىىة المسىىتمرة للمشىىاكل والصىىعوبات التىىي تواجىىه المغتربىى -

 واستخدام القنوات الدبلوماسية للمساعدة على حلها.

المسىىاهمة فىىي إنشىىاء ودعىىم المىىدارس والمراكىىز الثقافيىىة واألدبيىىة والرياضىىية التابعىىة  -

 للمغتربين في بلدان المهجر.

 تنشيط أعمال الجاليات اليمنية في الخارج. -

ستراتيجيات مع االوتتسق مل تكاتأعاله جراءات اإلسياسات والأن إلى اإلشارة نبغي تو

باستمرار أيضاً اإلقرار ، مع المختلفةاالقتصادية واالجتماعية في القطاعات  وطنيةالوالسياسات 

نتيجة تدني أولوية هذا الموضوع في  في الخارجين اليمنيالمغتربين والعاملين مام أمعوقات ال

بين وعدم تنفيذ معظم تلك الواقع العملي، والذي انعكس في ضعف دور وزارة شئون المغتر

ً  الوزارة بقي نشاط. والسياسات واإلجراءات يبرز عند انعقاد مؤتمرات المغتربين وموسميا

كذلك، تظهر العديد من الصعوبات أمام المغتربين والعاملين اليمنيين في  وينطفئ باختتامها.

تأثرها إلضافة إلى المستقبلة، بامع الدول العالقات الثنائية في ضوء حال الخارج وتختفي 

 الحصول على تأشيرة العمل.آليات مثل نظام الكفيل وللعمالة فيها األنظمة الداخلية تطوير ب

كحٍد أدنى  ةالحكومسعت  ،السياساتتنفيذ هداف واألتلك في سبيل تحقيق ووعلى أي حال، 

البنية و نونيمكوناته الجانب القا أهمو 15،التنظيميالتشريعي وطار توفير اإللى وبشكل متقطع إ

؛ مع المغتربين مؤتمراتكذلك تنظيم ومع الدول المستقبلة  اتفاقيات ثنائيةوعقد المؤسسية 

استخدام القنوات الرسمية خاصة ولم ينل االهتمام الكافي المالية أن موضوع التحويالت مالحظة 

ً إلى .التنميةنحو التحويالت  توجيهو تخلف القطاع  ويعود هذا األمر األخير وكما سنرى الحقا

 التي شهدتها دول المنطقة.   في هذا المجال وي وعدم مواكبته للتطورات بنكال

 

 الجانب القانوني 3-0-0

لكيان مؤسسي واضح المهام  تهيئواألنظمة التي تشريعات كافة العلى يشتمل الجانب القانوني 

و بالشراكة مع أطراف والصالحيات وقادر على تحقيق األهداف المحددة له سواًء بشكل منفرد أ

. وقد صدر عدد  من القوانين والعديد من القرارات وأوامر مجلس الوزراء منذ عام أخرى

والعاملين  تضمنت إنشاء وتعزيز كيان مؤسسي لرعاية شئون المغتربين ،وحتى اليوم 1112

 .(2221)الميموني والدعيس،  همومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجهاليمنيين في الخارج 

ً تضمنمبشأن رعاية المغتربين اليمنيين  2222( لسنة 34صدر القانون رقم )وقد  دور تحديد  ا

. على حٍد سواء المغتربين داخل وخارج اليمنمصالح رعاية وزارة شئون المغتربين في 

منح المغتربين مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في على  (1)من المادة ( 2)ونصت الفقرة 

كما البنوك الوطنية واالستثمار في الوطن. عبر النقدية  همتشجيع تحويالتالمصرفية لالمؤسسات 

هم من بينها منح هماتامتيازات الستثمارومزايا للمغتربين على ( 1)اشتمل القانون في المادة 

كذلك ، وق السكنيةستثمارية والمدن والمناطمشاريع االالالصناعية والمناطق إقامة ولوية في األ

                                                           
للمزيد من التفاصيل حول التشريعات وقضابا أخرى حول رعاية المغتربين يمكن الرجوع إلى الميموني  15

 .(0229)والدعيس 
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العديد من فضالً عن ، مجاناً ول على المعلومات ودراسات الجدوى واالستشارات القانونية الحص

 التسهيالت الجمركية.

بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة شؤون المغتربين،  2221( لسنة 14قرار الجمهوري رقم )أما ال

تقديم الرعاية على "تهدف وزارة شئون المغتربين إلى تنظيم الهجرة و (2ة )مادالنص في فقد 

للمغتربين في الداخل والخارج لتعزيز صالتهم بالوطن واالستفادة من طاقاتهم االقتصادية في 

من  (3)ت المادة حددتحسين فرص التنمية المستدامة وذلك طبقا للدستور والقوانين النافذة". و

ذات الصلة بما في ذلك رسم السياسات واالستراتيجيات  ،مهام واختصاصات الوزارةالالئحة 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة الستيعاب المغتربين في وبتنظيم الهجرة ورعاية المغتربين، 

توثيق العالقات مع ودماج المغتربين في نظام التأمينات االجتماعية، إو ،التنمية طسياسات وخط

)انظر  تربينوالمنظمات الدولية ذات العالقة، وتشجيع وحماية استثمارات المغ غتراببلدان اال

 . (2ملحق 

بشأن الالئحة  2221( لسنة 245رقم )قرار رئيس الوزراء صدور وتبع الالئحة التنظيمية 

المنظمة ألعمال المؤتمر العام للمغتربين والذي يختص بشكل أساسي بتوحيد رؤى المغتربين 

لحكومة اتوجه إلى الخروج بتوصيات كذلك و ،والتعرف على اسهاماتهم وانجازاتهم ومشاكلهم

تلك ظهر تو. تلبية احتياجاتهمو ين في الخارجاليمنياغتراب تنظيم لبلورة سياسة وطنية ل

الحقيقي كقطاع اقتصادي مؤهل لقيادة التحوالت االقتصادية  هوجهبهذا القطاع المؤتمرات 

( لسنة 345رقم )قرار رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك صدر كما  والبناء التنموي في الوطن.

 شأن الالئحة المنظمة لتكوينات هيئات الجاليات اليمنية في الخارج.ب 2221

 

 البنية المؤسسيةوتعزيز استكمال  3-0-4

بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة شؤون  2221( لسنة 14القرار الجمهوري رقم )استهدف 

ها دورتهميش دور الوزارة في النهوض بتجاوز لمهام واختصاصات الوزارة تحديد المغتربين 

عن ، فضالً التداخل مع بعض الوزارات والجهات األخرى وفي مقدمتها وزارة الخارجيةوإزالة 

تغيير النظرة القاصرة لدور المغتربين في مجاالت التنمية االقتصادية سعي الالئحة ل

تها العامة النمطية اإدارإبراز لت الالئحة الهيكل التنظيمي للوزارة من خالل وفصّ واالجتماعية. 

التي ت عنى بالرعاية وتقديم الخدمات ولمالية، الموظفون، والقانونية( واألخرى التخصصية )ا

للمغتربين مثل شؤون الجاليات، اإلعالم والثقافة، االستثمار والتخطيط، الدراسات، االحصاء 

جمهوري الالقرار  2213يونيو  16الشؤون االقتصادية. وقد صدر في أخيراً والمعلومات، و

قطاعات  3لى إرة اد هيكلة الوزيعيوالذي ( بتعيين وكالء ووكالء مساعدين بالوزارة 143رقم )

)الترويج(  التخطيط)الرعاية والخدمات(، و الجاليات والرعاية، وتنظيم الهجرة والعملهي 

ذلك القرار، فإن الوزارة أعدت بعد ذلك القانوني لتساق اال. وبغض النظر عن واالستثمار

وزارة ة مع مراجعتحت ال تتستوعب الهيكلية الجديدة ما زالجديدة مية تنظيالئحة شروع م

ووضعه كقطاع والعمل تنظيم الهجرة أهمية األخير القرار عموماً، أبرز الشؤون القانونية. 

وال زالت الوزارة تواصل  .2221( لسنة 14دارة عامة حسب القرار )بعد أن كان إ مستقل

ما في ذلك إنشاء القطاعات الجديدة وفق القرار الجمهوري جهدها الستكمال بنائها المؤسسي ب

 .األخير
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 مؤتمرات المغتربينالثنائية والدولية واالتفاقيات  3-0-3

المغتربين وتحديداً منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي إلى تعزيز دورها شئون سعت وزارة 

لمغتربين والعاملين اليمنيين في وخاصة في مجال الهجرة والمغتربين لتوفير الحماية والمساعدة ل

انضمت اليمن وقد الثنائية مع دول شقيقة وصديقة. كذلك الخارج من خالل االتفاقيات الدولية و

بتاريخ المنظمة الدولية للهجرة في جنيف أهمها عدد من الهيئات والمنظمات الدولية إلى 

 21كومة اليمنية على صادقت الحكما . 1/1/2221في ها اتفاق تعاون معووقعت  3/6/1111

بشأن شروط العمل والعقود  14اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وأهمها اتفاقية رقم 

بشأن سياسة العمالة؛  122بشأن حماية األجور، واالتفاقية رقم  15العامة، واالتفاقية رقم 

 .خرىبما في ذلك في الدول األ للعاملين وتحمي حقوقهمواللواتي توفر الحماية 

أجهزة رعاية شئون المغتربين في تعاون وتفاهم مع توقيع اتفاقيات ومحاضر وقامت الوزارة ب

 ،5/2/2222في والسودان  4/5/1112في العربية جمهورية مصر العربية منها بعض البلدان 

 ليبيا وجيبوتيو مذكرات تفاهم مع كل من المغربويجري العمل حالياً على استكمال  وغيرهما.

وعموماً، فإن . المغتربين والعاملين اليمنيين في تلك الدولتسهيل وتنظيم سفر ونشاط ق بتتعل

 حبيسة اإلدراج والألغراض سياسية بحتة وتبقى برم والمحاضر الثنائية ت  معظم تلك االتفاقيات 

تجد طريقها للتطبيق نتيجة عموميتها وعدم وضع برامج وآليات تنفيذ، فضالً عن ضعف 

 وزارة الخارجية ووزارة شئون المغتربين حول هذا الجانب.   التنسيق بين

قعت وزارة شؤون المغتربين العديد من محاضر التعاون في اإلطار الداخلي الثنائي، وو

ثم  1111في عام ة العامة لالستثمار ئالهيها من ،والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة

والغرفة ، 1111في نوفمبر  ديللبريد والتوفير البرية العامة ئمع الهيلك وكذ، 2221في عام 

مع بنك ، وقعت الوزارة اتفاقية 2222وفي يناير  .2222عدن في ديسمبر بالتجارية الصناعية 

بتوفير خدمات خاصة للمغتربين يقوم البنك بمقتضاه التسليف الزراعي التعاوني )كاك( 

  16في الخارج. اليمنيينوالعاملين 

 
ممثلي المغتربين والتي تمثل تجمعات وحشد للمؤتمرات العامة للمغتربين فيما يتعلق باو

، ثالث مؤتمرات تقدع  قد والجاليات من كل أقطار العالم لتناقش كافة قضايا وهموم المغتربين؛ ف

وقد تم عكس بعض  2221.17وأخيراً في عام  2222ثم في عام  1111عام في األول 

نشاء وتشغيل نظام إوفي مقدمتها ، خطط التنميةالمؤتمرات في تلك صيات ومخرجات وت

بنك تأسيس غتربين اليمنيين في الخارج، ممعلومات المغتربين، تنفيذ مشروع المسح الشامل لل

بلورة وتنفيذ المزايا لك وكذ، عاية شؤون المغتربينرجية الوطنية لتيعداد االستراإللمغتربين، 

 رعاية المغتربين.االستثمار وقانون  والتسهيالت الممنوحة للمغتربين بموجب قانون

وخاصة السياسات الواردة في الخطط التنموية تلك معظم نفيذ حتى اليوم تلم يتم ورغم ذلك، 

المغتربين إعداد االستراتيجية الشاملة لرعاية المغتربين كإطار عام لسياسات الدولة تجاه 

                                                           
  .انظر الدراسة المكملة بعنوان "البنية التحتية المالية لتحويالت المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج" 16

 تم تأجيل انعقاد المؤتمر العام الرابع للمغتربين والذي كان مخططاً له في هذا العام بسبب الظروف األمنية. 17
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مثل استمرار تأجيل  هابعض تنفيذتأخر في أفضل األحوال و أ، والعاملين اليمنيين في الخارج

العام ن المؤتمر أع كذلك، م .2221ديسمبر حتى ورشة عمل رجال المال واألعمال المغتربين 

لتنمية لالرافد األساسي  :"المغتربونعنوان تحت  1111في عام األول للمغتربين قد عقد 

ظروف عدم نتيجة  اليةتتمالمؤتمرات الفي  تكرروالتي ت هتنفيذ توصياتفإن عدم ، المستدامة"

دون استثمارات المغتربين يحول الفساد الذي استشرى بشكل مخيف، في البالد واالستقرار 

الدراسة تناول مجموعة توصيات هذه وسيتم في نهاية  د التنمية.جهوفي بشكل قوي ومساهمتها 

لقيام بدورها من اشئون المغتربين وزارة الحكومة وتحديداً وتمكين  لتجاوز هذا الوضع الجامد

في تقديم خدمات للمغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج، والتعاون مع الجهات المعنية األخرى 

  بما يحقق ربطهم بالوطن األم وتشجيعهم على االستثمار فيها.

 

 الحكوميةجهات ور الد 3-4

الجهات ديد من العفي الخارج ليشمل ين اليمنيملين رعاية المغتربين والعاومسئولية دور يمتد 

. وحدها ، وال يقتصر على وزارة شئون المغتربينالحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات

، مستقبلةبلد األم أو في البلدان الالوينصب ذلك الدور على تقديم الخدمات الالزمة سواًء في 

دتهم إلى وكذلك توفير متطلباتهم واحتياجاتهم الحالية أو المستقبلية عند بلوغهم التقاعد وعو

أسواق الدول التي ينوون في لهم توفير التأهيل الالزم أهمية في هذا الشأن ظهر بلدانهم. وي

 .وتحديداً دول الخليج العمل فيهاغتراب واال

 
  

 الرئيسيةالحكومية جهات ال 3-4-0

كل من وتأهيل العمالة رئيسية المعنية مباشرة بقضايا العمل الالحكومية يبرز ضمن الجهات 

رة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني. وتقوم الجهتان وزا

 :وكالتالي 18،في هذا الجانبهام ا الداخلية بدور ما ولوائحهموفق قوانينهالمذكورتان 

 أوالً: وزارة الشئون االجتماعية والعمل

يستهدف على المدى  على وضع تصوربشكل رئيسي الشئون االجتماعية والعمل ركزت وزارة 

. خارج وخصوصاً دول الخليجفي الاليمنية لفائض العمالة عمل فرص الزيادة المتوسط والطويل 

على رؤية تشغيل واستيعاب  2221( لسنة 111رقم ) هقراروقد وافق مجلس الوزراء في 

املة في واقع القوى العتلك الرؤية تضمنت حيث ، العمالة اليمنية في أسواق العمل بدول الخليج

لعوائق التي التجاوز المعالجات الالزمة وكذلك المجاورة سواق األاليمن والفرص المتاحة في 

 .هناك تواجهها العمالة اليمنية

 ،بهدف تسهيل تشغيل العمالة اليمنية وتصديرها إلى الخارج وفق احتياجات تلك األسواقو

( لسنة 12غيل الخاصة بقرار رقم )بإنشاء مكاتب التشوزارة الشئون االجتماعية والعمل سمحت 

ً مكتب 43ها من، رخصة لمكاتب التشغيل 111صدر منذ ذلك التاريخ . و2222  نشاطالتمارس  ا

                                                           
 (.0229) لى الميموني والدعيسإالرجوع تم لمزيد من التفاصيل حول هذه التشريعات ي 18
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عامل  220132 لـوفير فرص عمل تعملت على  ،هاترخيصأغلقت أو أنها لم تجدد والباقي 

ً أن تلك الويتركز معظم  .في الخارجيمني  ما زال ورها دمكاتب في العاصمة صنعاء، علما

 ر.سفيكاد ينحصر في متابعة حصول العامل على تأشيرة الوجداً محدوداً 

وقد انضمت اليمن إلى مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول الخليج العربية وشاركت 

إلى تحقيق وبشكا أساسي  العضويةتلك . وتسعى اليمن من خالل 2224في اجتماعاته منذ عام 

تنسيق تشريعاتها المتعلقة بالعمل اليمني في اقتصاديات المجلس، باإلضافة إلى دماج االقتصاد إ

توحيد المعايير واالختبارات المهنية حسب التصنيف والتوصيف المهني أيضاً مع دول المجلس و

 اتفاقيات ثنائيةلى توقيع ععملت الوزارة في ذات اإلطار و في الدليل العربي الخليجي الموحد.

وتنص  19.إليهماواإلمارات العربية المتحدة لتنظيم إرسال العمالة اليمنية  مع كل من قطر

على موافاة نظيرتها وزارة الشئون االجتماعية  تينقيام الجهات المعنية في الدولاالتفاقيتان على 

، تينالدولكل من والعمل اليمنية بطلبات االستخدام المقدمة إليها من أصحاب األعمال في 

. كما في حدود االمكانيات المتوفرةتلك الطلبات ة اليمنية بدورها على االستجابة لوزاراللتعمل و

جراءات الفحص الطبي والحصول على جواز إاتخاذ االجراءات الالزمة لتسهيل تقوم الوزارة ب

وتكاليف المعيشة في  هبمعلومات عن العمل وظروفهم وتزويد ،سفرسفر للعمال الراغبين في ال

 . سفر إليهون الالبلد الذي ينو

تحديد ون، إال أنهما لم تجدا مجاالً للتنفيذ بسبب خالفات إجرائية يرغم أهمية االتفاقيتو

االختصاص في الجانب اليمني نتيجة التزاحم بين كل من وزارة شئون المغتربين ووزارة 

فاقية التضافي لإالتوقيع على بروتوكول  2212عام لذلك، تم في الشئون االجتماعية والعمل. 

أن " تقوم وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الشؤون االجتماعية ت على نصمع دولة قطر 

والعمل في الجمهورية اليمنية بتمثيل دولة قطر والجمهورية اليمنية في كل ما يتعلق بتنفيذ 

ماع اجتإلى كذلك شار البروتوكول وأاتفاقية تنظيم استخدام اليد العاملة اليمنية في دولة قطر". 

مراجعة فرص العمل المتاحة لند الحاجة عكذلك و بالتناوب بين الدولتينسنوياً واللجنة المشتركة 

مع  اوجودهتعارض  إذا يةيمنمالة تضمن البروتوكول حق قطر في إعادة عأخيراً، . وفي قطر

في ق دون االخالل بالحقو ،و عند انتهاء حاجة العملالقطري أمن الوطني و األأالمصلحة العامة 

 20عقود العمل المبرمة.

 ،عامالطابع البرتوكوالت ذات التفاهم والمذكرات و تفاقياتآخر من اال اً عددعقدت اليمن و

مبدأ المعاملة وفق تسهيل اجراءات انتقال وتشغيل العمالة و للتعاون في مجال القوى العاملة

على أن و ؛ألردناو تونسو مصرو السودانومارات اإلو مع كل من البحرين، وذلك بالمثل

الشؤون االجتماعية والعمل في اليمن ونظيراتها في الدول األخرى التنفيذ تتولى وزارة 

، مع وجود عدد آخر من 2214ثيوبيا في مايو إاالتفاقيات مع تلك خر . وقد تم توقيع آوالمتابعة

ي المقابل، ال فوالمشاريع في نفس السياق مع كل من الكويت وتنزانيا وجيبوتي والمغرب وليبيا. 

حجم العمالة اليمنية في السعودية وأهمية كبر رغم لة ابشأن العمالسعودية مع اتفاق ثنائي يوجد 

                                                           
المطلوبة ة ؤهل والخبرن تشمل عروض االستقدام المأعلى ت نصاشتملت االتفاقية على نموذج عقد عمل و 19

شروط العمل وخاصة األجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة لبيان تفصيلي كذلك و ،ومدة االستخدام المحتملة

 االختبار وظروف العمل والتسهيالت الخاصة باالنتقال والسكن.

 نموذج عقد عمل ليحل محل النموذج المرفق في االتفاقية.البروتوكول أيضاً  تضمن 20
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التي منحت حرية انتقال  1132، باستثناء ما ورد في اتفاقية الطائف لعام تحويالتها المالية

 العمالة وتحركها بين البلدين.

 مهنيثانياً: وزارة التعليم الفني والتدريب ال

أوساط خريجي التعليم  بينالبطالة ارتفاع جراء الهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني ازايد ت

من  ه إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العملوالذي نبّ  ،الثانوي والجامعي

بي العمل خلق فرص كافية لألعداد المتزايدة من طالعلى ناحية وعدم قدرة االقتصاد الوطني 

بشأن كليات المجتمع، والتي  1116( لسنة 5. لذلك، صدر القانون رقم )من ناحية أخرى

واحتياج ( من ذلك القانون إعداد كوادر متوسطة لتأمين متطلبات التنمية 4تستهدف وفقاً للمادة )

والتكيف  إنشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة، ومن الكفاءات التقنية والفنية والمهنيةسوق العمل 

 مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل.

االستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني بالقرار رقم كذلك وأقر مجلس الوزراء 

نافسية ته التوزيادة قدرالالزم للعامل اليمني  التأهيلوفير توالتي تستهدف  2224( لسنة 116)

( لسنة 23القانون رقم ) تلك االستراتيجية صدور عبوت .سواء على حدٍ  الخارجالداخل وفي 

 21بشأن التعليم الفني والتدريب المهني ليستوعب جوهر وأسباب البطالة من ناحية، 2226

 .ويحدد من ناحية أخرى أهداف التعليم الفني والتدريب المهني

العمل  إلى سوقبشكل رئيسي وكذلك االستراتيجية تشير المذكورة ورغم أن أهداف القوانين 

ً أدركت الداخلي، إال أنها  أهمية أسواق العمل الخارجية وخاصة العملي في التطبيق أيضا

وبما أن الخليجية الستيعاب العمالة الفائضة في اليمن والحد من البطالة والتخفيف من الفقر. 

من  يحدّ فإنه كذلك خلق فرص عمل جديدة في الداخل، يثبط ضعف مهارات قوة العمل اليمنية 

لعمالة يمكن لاألنشطة واألعمال التي وتتركز فرص العمل المتاحة لليمنيين في دول الخليج. 

بل ، اليمنية المنافسة فيها في المهن البسيطة مثل المحالت التجارية والمطاعم والخدمات المنزلية

 ممنافسيه الالزم للتفوق علىالتأهيل  ناليمنيحالياً معظم العمال وحتى هذه األعمال قد ال يمتلك 

حتاج اليمن إلى إعداد عمالة ماهرة أو نصف ماهرة في مجال البناء تلذلك، من دول أخرى. 

ويتطلب  .وخاصة السياحية في الفنادق والمطاعم ،والتصنيع وتشغيل اآلالت وتقديم الخدمات

د أعدا، خاصة مع تزايد الفني والتدريب المهني تطوير نظام التعليماستيعاب تلك االحتياجات 

متطلبات في إدراج التعليم الفني والتدريب المهني وزارة قد بدأت و خريجي الثانوية العامة.

مع متطابقة نجدها ، والتي إلى حٍد كبيٍر في برامجها التعليمية والتدريبيةليجي سوق العمل الخ

وتقنيات وهو ما سهل لخريجي بعض التخصصات مثل نظم ، محلياحتياجات السوق ال

 لحصول على وظائف في الخارج.المعلومات ا

 

  األخرى الحكومية جهات ال 3-4-4

لمغتربين عنى بتقديم خدمات رعائية لي  عدداً أكبر الحكومية  جهاتمن الهذه المجموعة تشمل 

المؤسسة كل من وزارة الخارجية ولنماذج أربع وسنعرض هنا . في الخارجين اليمني ينملاوالع

                                                           
 (.0252) من المعلومات حول هذا الجانب، انظر الغابريلمزيد  21



20 
 

من باب الذكر ، وتحديد مهامها والهيئة العامة لالستثمارك العامة للتأمينات ومصلحة الجمار

مهام ومسئوليات تتعلق بالمغتربين والعمال تتولى الخارجية فوزارة  .تها دون غيرهاوليس ألهمي

تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشؤون المغتربين وحماية مصالح  اليمنيين في الخارج، أهمها

المغتربين والعمال وتقديم المساعدات الالزمة لهم وتذليل  اليمنيين في الخارج بما في ذلك

المصادقة على و األخرى تعزيز العالقات القنصلية مع الدولالصعوبات أمامهم ما أمكن، و

 .ادات والوثائق القنصليةهالش

ه حكام( سريان أ12في المادة )يضمن قانون التأمينات االجتماعية وفيما يتعلق بالتأمينات، فإن 

ن ال أشرط  ،رجافي الخاليمنيين لعاملين االمغتربين وعلى الشيخوخة والعجز والوفاة بشأن 

ً المغترب أو العامل يكون  ي قانون آخر معمول به أو أطبقا لهذا القانون صاحب معاش أساسا

على معاش عند ها فيفي الدولة التي يعمل حاصالً الشخص ال يكون أن يجب  ،كذلك .يمنفي ال

لسنة  14رقم قانون الجمارك منح يكذلك،  الوفاة. وأالعجز  وأ ةبسبب الشيخوخته نتهاء خدما

من الضرائب والرسوم الجمركية اعفاءات  2212لسنة  12عدل بالقانون رقم موال 1112

 مغتربينتسهيالت للم يقد، باإلضافة إلى تاألدوات المنزليةولألمتعة الشخصية والهدايا واألثاث 

 المعدات االنتاجية.فيما يتعلق بمعدات الورش واآلالت و

فتقد للرصد الدقيق من قبل الهيئة العامة فإن هذا الموضوع ي، اتفي مجال االستثمارأما 

لالستثمار، وبالتالي غياب اإلحصائيات الموثوقة سواء ما يخص مقدارها أو توزيعها على 

ذلك القصور في بيانات الهيئة وبدرجة رئيسية القطاعات االقتصادية أو حتى جغرافياً. ويرجع 

اعتبارية الستثمارات المغتربين كما في قوانين دول أخرى، حيث ساوى إن إلى عدم منح مزايا و

لم كما . المقيم والمغترب بين المستثمر اليمني وتعديالته 1111 لسنة 22رقم قانون االستثمار 

بين المستثمر اليمني واألجنبي، ومن باب  2212لسنة  15األخير رقم قانون االستثمار يفرق 

ومع ذلك، فإن قانون رعاية المغتربين الصادر بالقرار الجمهوري المغترب اليمني. مع أولى 

لمغتربين امتيازات إضافية تتمثل ا اتعلى منح استثمار 1نص في المادة  2222لسنة  34رقم 

ناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها تأهيل المناطق االستثمارية والمدن والملفي األولوية 

توفير المعلومات األساسية ودراسات الجدوى واألدلة اإلرشادية القانون كذلك تناول والحكومة. 

من  12المادة نصت والمطبوعات واالستشارات القانونية والفنية للمغتربين بصورة مجانية. و

ات االختصاص وبالتنسيق مع وزارة الحكومة ممثلة بالجهات ذعلى أن تقوم ذلك القانون 

المغتربين بتخصيص أراض سكنية للمغتربين والستثماراتهم في المحافظات المختلفة. كما أورد 

من الرسوم الجمركية على اآلالت  %52القانون منح العائدين لالستقرار بشكل نهائي اعفاء 

 (.2-13والمعدات التي كان يستخدمها في عمله في بلد االغتراب )المادة 

وزارة شئون المغتربين والهيئة العامة لالستثمار في  محضر اجتماع تنسيقي بينتم توقيع قد و

قيام الهيئة بتزويد السفارات  على اركز ،كما سبقت اإلشارة 2221وآخر في عام  1111 عامال

وخاصة في الدول التي يتواجد فيها مغتربون يمنيون بالمطبوعات  اليمنية في الخارج

ثمارية بشكل دوري، وكذلك تزويد الوزارة بمستجدات الفرص االستثمارية، إضافة إلى االست

 والمعارض االستثمارية في دول االغتراب.  إقامة الندواتتضمين خطط الهيئة 

ندوة كان آخرها ، وخاصة في أوروبا ترويجية خارجيةستثمار فعاليات عقد الهيئة العامة لالتو

ترويج البكذلك قامت الهيئة و. 2221في مارس  ة في الهايوالتجار الترويج لالستثمار
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، 2221)ألمانيا( في مايو مشاركتها في معرض ستون تيك  خاللمن اليمن الستثمار في ل

والفرص  مناخ االستثمارقدمت للمشاركين صورة عن وثائق عن اليمن وخالله عرضت 

نتيجة عدم جدواها في قادمة فعالية  ةيمنذ ذلك التاريخ عن التخطيط ألالهيئة وقد توقفت  .المتاحة

مع وظل أوضاع غير مستقرة سياسياً واقتصادياً، فضالً عن تفاقم الفساد واستشرائه في اليمن. 

منتديات االستثمار التي تعقد على حضور لالستثمار في الهيئة كجزء من الترويج استمرت ذلك، 

أن الهيئة لم يالحظ عموماً، و ريطانيا.توى العربي مع االقتصادات الكبيرة مثل الصين وبسالم

بكثافة مثل ون اليمنيالمغتربون تواجد فيها يفعاليات ترويج في الدول التي تنظيم بيوم تقم حتى ال

في جذب  تأثير أكبركون لها يوالتي بكل تأكيد سالواليات المتحدة، مارات واإلو السعودية

 .حويالت المالية وتسخيرها للتنميةالت

مثل ، حيث ما زالوا يعانون على أرض الواقع للمغتربين يذكر لم يتحقق شيء  ، في األخيرو

المتعلقة بضعف البنية التحتية ونزاعات األراضي وغيرهم من معوقات االستثمار العديدة 

كامنة لالستثمار في موارد وتدخالت النافذين للمشاركة وغيرها. ويؤدي هذا الوضع إلى ضياع 

التجارية الصناعية بأمانة العاصمة االستثمارات اليمنية في الخارج  قدرت الغرفةاليمن، إذ 

مليار دوالر، يعود أغلبها للمغتربين اليمنيين وتتوزع في دول الخليج ومصر  33بأكثر من 

(، وهو ما يدل على اإلمكانيات المتاحة لزيادة 212: 2221والصين )الريمي وسعد، 

 ظروف والعوامل المناسبة.توفرت الما استثماراتهم في اليمن إذا 

 

 التوصيات -2

في المالية  همالخارج وتحويالتالمغتربين والعمال اليمنيين في استهدفت هذه الدراسة تقييم إدماج 

من  اً مزيدقد شهدت العديد من الدول المصدرة للعمالة الخطط التنموية وبرامجها، خاصة و

ر التحويالت في التنمية "تحديد السياسات وي قصد بتعزيز دو خالل الفترة الماضية.التحويالت 

واإلجراءات العامة لتوسيع نطاق اآلثار التنموية واالقتصادية للتحويالت على مستوى االقتصاد 

الكلي للدولة والمجتمع، إلى جانب تعظيم المنافع التي يحصل عليها المغتربون والعاملون في 

تدفق التحويالت عبر من واتها التي ت حسّن وهناك العديد من السياسات وأدالخارج وأسرهم.". 

مع استمرار دعم معيشة  للتحويالتواالستثماري األثر التنموي من القنوات الرسمية وكذلك 

أظهرت ، حيث على الهدف المرغوبواألدوات السياسات ويتوقف اختيار . المغتربين وأسرهم

نحة الخيارات واإلجراءات العديد من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية أو دول ما

 إيجابيات وسلبيات كل منها.مع بيان  المصاحبة
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 ( األهداف التنموية واالستثمارية للتحويالت9جدول )

 السياسات واإلجراءات الهدف

استقطاع جزء من التحويالت 

 ألغراض التنمية

 فرض ضرائب على المغتربين -

 فرض رسوم على تحويالت المغتربين -

 وعي للمجاالت الخيريةتبرع ط -

تحفيز التحويالت عبر القنوات 

 الرسمية

 إصدار سندات التحويالت -

 تشجيع حسابات النقد األجنبي -

 فتح حسابات بفوائد تفضيلية -

 التحويل عبر مؤسسات اإلقراض الصغير -

 رفع الوعي المالي واستخدام أدوات غير بنكية -

 استثمار التحويالت شجيعت

 لمؤسسات اإلقراض الصغيرالزمة ية التوفير البن -

 مكاتب خدمات المغتربينانتشار  -

 إعفاءات ضريبية على استيراد سلع رأسمالية -

 ية وابتكارية( للمشاريع الصغيرة واألصغركبرامج تدريب )مالية وبن -

جمعيات إنشاء وتوسيع انتشار 

 تعاونية للمغتربين

 لريفللمشاريع في ا مواز  حكومي تقديم تمويل  -

 مشاريع مختلطة للقطاع العام والخاصتشجيع  -

 المناقصات التنافسية للمشاريع التنمويةاشتراط  -

 ثير على أنماط االستهالكأالت
 منتجة محليا  تشجيع استهالك السلع والخدمات ال -

 اإلنفاق نيابة عن أسرهم منتمكين المغتربين  -

 .Carling ،2004المصدر: 

   

 لعامة للمغتربينلمؤتمرات اا 2-0

سعت المؤتمرات والفعاليات المختلفة والخاصة بالمغتربين في أغلب األحيان للحصول على 

معاملة متميزة أو استثناءات، وتحديداً ما يتعلق بالقوانين أو تخصيص الموارد المالية. وال شك 

ض المستهدفة. أن ذلك ال يمكن أن يتأتى دائماً، بل وفي حاالت كثيرة ال يخدم تحقيق األغرا

التي نظمتها  آخر الفعاليات 2221يمثل المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي انعقد في أكتوبر و

التنمية. و ،االستثمار ،ثالثة عناوين رئيسية هي الرعايةتبنى والذي وزارة شئون المغتربين، 

في  312م تمت المصادقة عليها بقرار مجلس الوزراء رق توصياتالمؤتمر عن ذلك وأسفر 

مصفوفة خاصة بتلك التوصيات اشتملت أنشطة إعداد مجلس الوزراء تولي مع  ،6/12/2221

. 2212وإجراءات مزمنة وكذلك جهات التنفيذ وآليات المتابعة للسنوات الثالث التالية ابتداًء من 

ج غير وأنه لألسف بقي معظم تلك اإلجراءات حبراً على ورق ألسباب عديدة، شأنها شأن برام

وورشة عمل رجال المال  الثالث للمغتربينالعام ويمكن تقسيم توصيات المؤتمر الدولة المختلفة. 

الهيئة العامة و، يالبنكالقطاع ة، يالحكومالجهات ثالث مجموعات، هي بين  واألعمال المغتربين

 لالستثمار.
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 الحكوميةجهات ال 2-0-0

شئون المغتربين والتي رعاية المباشرة لوولى تعتبر وزارة شئون المغتربين الجهة الحكومية األ

بغرض مع الجهات الحكومية األخرى  يةالتنسيقتها تضطلع بمهام نمطية، باإلضافة إلى مسئولي

بمجملها ومن خالل تجنب االزدواج أو التداخل في المهام والصالحيات. وعموماً، فإن الحكومة 

فير الرعاية للمغتربين وتعزيز ارتباطهم لعمل على توبامعنية وزاراتها وأجهزتها المختلفة 

 انسياسات وإجراءات في الوطن األم وأخرى في بلدتنفيذ ه المسئولية شمل هذتو. بالوطن

 االغتراب، وكما يلي:

 في الوطن األمأوالً: 

بما في ذلك الالئحة المنظمة للتأمينات االجتماعية الالزمة واألنظمة استكمال التشريعات  -

اء مركىىز المعلومىىات ومىىا يتبعىىه مىىن تطىىوير أسىىلوب التواصىىل ورصىىد وإنشىىللمغتىىربين، 

 جميع قضايا المغتربين داخل الوطن وخارجه.

تحسين منافذ الدخول إلى اليمن سىواًء المطىارات أو المىوانئ البحريىة أو المنافىذ البريىة،  -

 .  الزمةوتسهيل اإلجراءات وتقديم الخدمات ال

فىىي الخىىارج لين اليمنيىىين ماوالعىىمغتىىربين ال تعزيىىز الجانىىب االحصىىائي وتوحيىىد بيانىىات -

أو من خالل التعداد بصورة مستقلة والتحويالت المالية، وتنفيذ المسح الشامل للمغتربين 

 العام للسكان والمساكن الذي ينفذ كل عشر سنوات.

والعمل على تنظيمها وتوفير التأهيىل ، إعداد دراسات ومسوح ميدانية لظاهرة االغتراب -

 فق احتياجات أسواق العمل الخارجية وخاصة الخليجية.  والتدريب و

تحسين الرسالة اإلعالميىة الموجهىة للمغتىربين فىي كافىة وسىائل اإلعىالم ودعىم البىرامج  -

 اإلعالمية المخصصة لهم، ودعم المراكز اإلعالمية في الخارج.

 في بلدان االغترابثانياً: 

الرعاية واالهتمام في بلدان االغتراب من خالل حتاج الجاليات اليمنية في الخارج إلى مزيد من ت

تسهيل حركتهم وإصدار الوثائق التي يحتاجون إليها، ومتابعة أحوالهم والدفاع عنهم في 

االعتقال أو الترحيل أو فرض غرامات حاالت الظروف الصعبة التي يتعرضون إليها وخاصة 

لجماعية للمغتربين في تجمعاتهم أو بقاء األسر دون عائل. ويمكن للحكومة توفير الرعاية ا

جمعيات خيرية تساعد المرضى جيع إنشاء تشكذلك و ،ودعمها عبر الهيئات والجمعيات اإلدارية

 وكبار السن واأليتام واألسر الفقيرة، والذي يتطلب تعزيز ما يلي:      

اإلشىىراف علىىى تنظىىيم الهيئىىات اإلداريىىة والجمعيىىات للجاليىىات، وتشىىكيل مجلىىس روابىىط  -

 جاليات اليمنية، وإشراك المغتربين في قضايا بالدهم بما في ذلك االنتخابات. لا

فىىي االهتمىىام بىىالمراكز الثقافيىىة واإلعالميىىة والرياضىىية ومىىدارس الجاليىىات والمسىىاعدة  -

 توفير متطلباتها.

إصدار الجوازات والبطاقىات الشخصىية والثبوتيىة األخىرى فىي السىفارات والقنصىليات،  -

 بهم السبل وتسهيل عودتهم للوطن. المغتربين وخاصة من تقطعت والعناية بقضايا
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 قطاع البنكيال 2-0-4

على زيادة تحويالتهم إلى والعاملين اليمنيين في الخارج يستهدف هذا الدور تشجيع المغتربين 

الوطن عبر القنوات الرسمية واالستفادة منها في االدخار واالستثمار. لذلك، تظهر أهمية 

تحفيز تسهيل خدمات التحويل ودراسات الفنية المتعلقة بإنشاء بنك المغتربين ليتولى استكمال ال

استثمارات المغتربين وإدارة محافظ استثمارية لهم. وسيتم تناول توصيات مفصلة للقطاع البنكي 

 . للتحويالتالمالية البنية التحتية التكميلية حول دراسة في ال

 

 هيئة العامة لالستثمارال 2-0-3

تتصف البيئة االستثمارية في اليمن بالعرقلة والتدخالت غير القانونية، وما يعانيه المستثمر 

بشكل عام من بيئة طاردة لالستثمار والسطو على الممتلكات واألراضي، وكذلك المعامالت 

الروتينية والمعقدة في المحاكم ودوائر األمن واإلدارات الحكومية. ونتيجة التجارب السيئة 

وقبل كل شيء للمغترب المستثمر، فإن تشجيع المغتربين على االستثمار يتطلب أوالً بقة السا

ستثمارات المغتربين في عدد من الشركات والعمل على حلها، علقة الحصر القضايا العامة الم

 على اآلتي:كذلك يجب العمل وبما في ذلك أراضي االستثمار. 

غرض تنظيم لقاءات وندوات للتىرويج لالسىتثمار التنسيق مع الهيئات اإلدارية للجاليات ب -

 وكذلك تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات ذات العالقة. 

تىىىوفير المعلومىىىات والبيانىىىات عىىىن فىىىرص وتقىىىديم االستشىىىارات والخىىىدمات للمغتىىىربين  -

 االستثمار، وكذلك المشاركة ورعاية افتتاح مشاريع المغتربين.

اجحة وتوثيقها والترويج عنها واالستفادة منها في إعىداد حصر المشاريع االستثمارية الن -

 دليل االستثمار.

تأسيس شركات اسىتثمارية يسىاهم فيهىا القطىاع الخىاص والمغتربىون، مىع قيىام الحكومىة  -

 القابضة. بتوفير ضمانات نجاحها، مثل الشركات

 

 ورشة رجال المال واالعمال المغتربين 2-4

في لمغتربين اللمغتربين ورشة رجال المال واألعمال لرابع اعلى هامش المؤتمر العام انعقد 

مناقشة تردد المغتربين ، وبعد تأخر دام عدة سنوات. واستهدفت الورشة 2221ديسمبر 

في اقتراح معالجات جادة هم ماسهإبناء جسور ثقة وومخاوفهم من االستثمار في الوطن، وكذلك 

وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات،  .بيئة االستثماريةوإصالحات حقيقية لتحسين ال

 أهمها:

المشىاريع إجىراءات مزيد من التسهيالت اإلدارية وتبسىيط لتقديم الهيئة العامة لالستثمار  -

االستثمارية للمغتربين بعيداً عن الروتين والتطويل، مع تفعيل دور فروع ومكاتب الهيئة 

 في المحافظات.

طىة باسىتثمارات المغتىربين، وإنشىاء شىعب خاصىة تعجيل حل النزاعات والقضايا المرتب -

 بقضايا المغتربين في محاكم االستئناف.
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توفير المعلومات الالزمة حىول فىرص االسىتثمار المطروحىة للمغتىربين وتسىويقها عبىر  -

 المواقع اإلليكترونية وإعداد أدلة إرشادية استثمارية واضحة.

 رنت.تسجيل المشاريع وإصدار التراخيص آلياً عبر اإلنت -

وتىىأمين أراضىىي وممتلكىىات المشىىاريع االسىىتثمارية للمغتىىربين، بمىىا يمنىىع الدولىىة حمايىىة  -

 السمسرة والوساطة واالبتزاز باسم الحماية أو الشراكة.

تخصىىيص أراض السىىتيعاب مشىىروعات المغتىىربين، وتىىوفير خىىدمات البنيىىة التحتيىىة لهىىا  -

 وخاصة الطرقات والكهرباء والمياه.

بنك المغتربين وشركة قابضة تتولى إقامة مشاريع مختلفة، وتسريع تبني الحكومة إنشاء  -

 إنشاء سوق األوراق المالية.

 إنشاء إدارة خاصة بالمغتربين في االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. -

قىىىانون رعايىىىة و التطبيىىىق الفعلىىىي والصىىىحيح للقىىىوانين النافىىىذة ومنهىىىا قىىىانون االسىىىتثمار -

 .الجمارك وقانون المغتربين

تشىىكيل لجنىىىة مشىىىتركة مىىىن الجهىىىات الحكوميىىىة واالتحىىىاد العىىىام للغىىىرف ومنىىىدوب عىىىن  -

المغتىىىربين أو مستشىىىار قىىىانوني لهىىىم لحىىىل مشىىىاكل المغتىىىربين بالتنسىىىيق مىىىع السىىىفارات 

 .   وبإشراف مكتب رئاسة الجمهورية والجاليات

 

 تجارب دول أخرى 2-3

السياسات واإلجراءات تربين وكذلك التوصيات التي وردت في الفعاليات المختلفة للمغاتصفت 

بالرتابة والتكرار مما يطرح تساؤالت  الحكومة كالخطط التنمويةذات العالقة الواردة في وثائق 

يمكن اقتراح سياسات وإجراءات تراعي قدرة حول عدم تنفيذها أو عدم تحققها نتائج إيجابية. و

أخرى أظهرت نجاحاً في دول أخرى الحكومة وأجهزتها على التطبيق، باإلضافة إلى مقترحات 

تتحدد . وهايتيح االستفادة منبما و ،في العديد من الخصائص والسماتمع اليمن تتشارك 

نحو عبر القنوات الرسمية وتعزيز قدرة اليمن في توجيه التحويالت لتبنيها التي يمكن األهداف 

 :في اآلتيالتنمية، 

رويج لالغتىراب بصىورة قانونيىة واسىتخدام تقوية قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية للت -

 التحويالت المالية كأداة للتنمية.

االسىتفادة مىن التحىويالت التوعية المالية للمغتربين وأسرهم لتحسىين قىدراتهم علىى رفع  -

 التوفير واالستثمار.وكذلك 

دعم وتسهيل استثمار تحىويالت المغتىربين والعىاملين اليمنيىين فىي الخىارج سىواًء بشىكل  -

 أو من خالل أنشطة معيشية وتقديم قروض صغيرة.  فردي

 (:IOM ،2008ويمكن تحقيق تلك األهداف من خالل تبني السياسات واإلجراءات التالية )

تعزيىىز قىىدرات الحكومىىة والمجتمىىع المىىدني والجاليىىات اليمنيىىة فىىي الخىىارج وغيىىرهم مىىن  -

والعىاملين اليمنيىين فىي الفاعلين وإطالق حوار بينهم، والتعاون لحماية حقىوق المغتىربين 

 الخارج.

رعايىىة المغتىىربين والعىىاملين اليمنيىىين فىىي الخىىارج وتقىىديم بىىرامج مسىىاعدة لهىىم فىىي بلىىدان  -

 االغتراب، وتضمينها في الخطط والبرامج والسياسات االقتصادية واالجتماعية. 
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 تحسين الظروف المعيشية ألسىر المغتىربين والعىاملين اليمنيىين فىي الخىارج، وبمىا يعىزز -

 مساهمتهم الفاعلة في تنمية المجتمع.

لتسهيل االستثمار المشترك اليمنيين في الخارج  ينملاوالعتشكيل جمعيات أسر المغتربين  -

الجديىدة والتىي المشىاريع وات في مشىاريع تنمويىة، مىع تشىجيع المبىادرالمالية للتحويالت 

  أثبتت نجاحها وخاصة في المناطق الريفية.

الحكومة والمؤسسات المالية التي تستهدف المغتربين والعاملين تطوير سياسات وخدمات  -

 اليمنيين في الخارج.

حقىوق المغتىربين حىول وكذلك آليىات ثنائيىة وخاصىة مىع السىعودية تأسيس حوار إقليمي  -

تسىىهيل ووالعىىاملين فىىي الخىىارج وإزالىىة معوقىىات األنظمىىة الداخليىىة مثىىل نظىىام الكفيىىل 

 والتنمية، إلى جانب تبادل المعلومات.وبين  هاالتحويالت المالية والربط بين

وفي هذا اإلطار، يجب العمل مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة الدولية والبرنامج 

غتربين اإلنمائي لألمم المتحدة إلطالق برامج تجريبية تستهدف المجتمعات المحلية ألسر الم

التدخل المباشر لتقديم توفير وكذلك  ،يبغرض بناء قدراتهم ورفع الوعوالعاملين في الخارج 

 االغتراب.بلدان سواء في البلد األم أو المالية خدمات تحفز استثمار التحويالت 
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 اليمنيين في الخارجالعاملين المغتربين وتحويالت احتساب  ةآلي: 0ملحق 

جميع إحصائيات تهو المسئول عن  4111 لسنة 02 يعتبر البنك المركزي اليمني وفقا  ألحكام القانون رقم

ة ومن واقع مسوح شركات االستثمار الخارجي ميزان المدفوعات من مختلف الوزارات والجهات الحكومي

لسجالت لالبيانات المجمعة وكذلك من  ،المباشر والبنوك التجارية والمراكز المالية للبنوك التجارية واإلسالمية

 الداخلية للبنك المركزي اليمني.

 

  4100-0996الفترة  تحويالت خاللحتساب الاآللية المتبعة ال

ليمن في اعملية تجميع بيانات وإحصائيات ميزان المدفوعات عند قيامه بني البنك المركزي اليمالتزم 

 ووفقا   .0993عام لالصادر عن صندوق النقد الدولي ( اإلصدار الخامس) توصيات دليل ميزان المدفوعاتب

 (:45-46: 4117 ،)صندوق النقد العربي فإن تحويالت العاملين تتضمن ما يلي، لدليللذلك ا

خاصة تضم السلع واألصول المالية من مهاجرين و/أو عاملين مقيمين خارج الدولة  تحويالت جارية .0

 كثر إلى أشخاص في دولهم األصل، ويتم تسجيلها تحت بند التحويالت الجارية. أو أ ةلفترة سن

 والتيي تعتبير دخيال   غتيرابتحويالت عاملين بالخارج لفترة تقل عن سنة أي غير مقيمين فيي دول اال .4

وتيدخل ضييمن تعويضييات ، (الييوطن األمل علييه ميين العميل لصييالح جهيية غيير مقيميية )فيي ييتم الحصييو

 العاملين تحت بند الدخل في ميزان المدفوعات. 

لفتيرة سينة  رصافي األصول التي يقوم العمال المهاجرين بتحويلها عنيد انتهياء إقيامتهم بدولية المهجي .3

 مدفوعات. تحويالت رأس المال في ميزان الها ضمن وتسجيل كثر،أو أ

احتساب البند الرابع من الحساب الجاري والذي يشمل التحويالت الجارية للحكومة يتم وفي هذا اإلطار، 

والقطاعات األخرى، ومنها تحويالت العاملين بجانبيها المدين والدائن. ويُستقى جانب التحويالت المدين من 

في اليمن. أما الجانب الدائن وهو تحويالت  البيانات الشهرية وسجالت البنك الخاصة بتحويالت األجانب

اليمنيين في الخارج إلى الداخل باإلضافة إلى مقبوضات التعويضات التي يستلمها اليمنيون الذين كانوا 

 الت الداخلية للبنك المركزي.يعملون في الخارج وعادوا لالستقرار في اليمن، فتحتسب من واقع السج

–0996الخارج خالل الفترة ي فاليمنيين والعاملين تحويالت المغتربين ير في تقداتبع البنك المركزي وقد 

 اآللية التالية: 4100

لبيانيات مصيلحة  إليى عيدد العياملين والمغتيربين فيي الخيارج وفقيا   0996منذ عام تقديرات استندت ال .0

سيبة مين الجوازات والجنسية اليمنية، وكذلك إلى متوسط أجورهم، باإلضافة إليى افتراضيات حيول الن

 أجورهم التي تحول الى اليمن.

تطييورات العتمييادا  علييى ا %4-0تتييراوح بييين  سيينوية فييي األعييوام التاليييةنسييبة نمييو ت إضييافة تميي .4

 تليييكالخلييييج العربيييي، وباليييذات السيييعودية باعتبارهيييا المصيييدر األساسيييي ل ةفيييي منطقييي ةاالقتصيييادي

 التحويالت.

عادوا لمها اليمنيون الذين تسبل األمم المتحدة واكانت تدار من قتم تقدير مقبوضات التعويضات التي  .3

 من بيانات السجالت الداخلية للبنك المركزي اليمني.من دول الخليج جراء أزمة الخليج األولى 

فإنهيا ليم تكين تحتسيب  ،أجهزة وغيرهاو أثاثمن فيما يتعلق بالتحويالت العينية للعاملين والمغتربين  .2

عبير  ت، خاصة وأن معظم التحيويالت العينيية تمياألخرىفي الدول  تحويالت كما هو جار  تلك الضمن 

لم عبر المنافذ الجمركية ف تمن الصعوبة رصدها. أما تلك التي مرمما يجعل وسطاء ووكالء محليين 

 سجالت الجمارك. تثبتها 

البيانات التحويالت من واقع تلك تم تحديد ف ،تحويالت العاملين األجانب في اليمن )الجانب المدين(أما 

 الشهرية للبنوك والسجالت الخاصة بالبنك المركزي. 
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 2012 عام منذتحويالت ال حتساباآللية المتبعة ال

تطبيق آلية جديدة  4119تم االتفاق بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي على أن يتم بدءا  من عام 

ة عبر البنوك وشركات ومحالت الصرافة حتساب التحويالت النقديتعتمد ا ،الخارج منتحويالت اللتقدير 

تحويالت العينية الرصد ، وعلى أن يتم استمارات مسح جديدة معدة لهذا الغرضاستنادا  إلى العاملة في اليمن 

إجراء عدم لك وكذ 4119اآللية الجديدة في عام تلك تنفيذ ية. غير أن تعذر من خالل تقدير قيمتها الجمرك

للجوء البنك المركزي دفع احصاءات فعلية للعاملين اليمنيين في الخارج، ياب الالزمة واستمرار غ المسوح

اللاير العمالت الخارجية وخاصة مبالغ تقدير تحويالت المغتربين من خالل احتساب إلى  4104منذ عام 

احتساب ثم  ،إلى الخارجتصديرها )رحيلها( نقدا  أو تحويلها بفي اليمن السعودي التي تقوم البنوك التجارية 

ويتم  كتقدير لتحويالت المغتربين والعاملين اليمنيين في الخارج. بالدوالر االمريكيها ا يعادلمم %91حوالي 

ويعتقد في السعودية. تشتغل أن معظم العمالة اليمنية التركيز بشكل أساسي على اللاير السعودي باعتبار 

تنادا  إلى قدرة السوق المحلي على تغطية متطلبات البنك المركزي أن ذلك التقدير ما زال أقل من الواقع اس

  االستيراد وغيرها من النقد األجنبي.  

بصورة أساسية في المبالغ المتوفرة لدى البنوك التجارية والصرافين باللاير حلة المبالغ المرتلك وتتمثل 

ة العاملين اليمنيين اليمن صحب تدخل (Cash Money) سائلةغ نقدية مبال اكبير منهالجزء والالسعودي، 

المبالغ التي تم تحويلها ، قدرت 4104عام في و مسافرين آخرين من األقرباء واألصدقاء.أو معية  في الخارج

تحويالت ضمن تم إضافتها تلم و (Money Transfer Operators) عبر شركات تحويل النقود

لى البنك المركزي إالشركات تلك قدم ت، حيث مليون دوالر  1,400العاملين والمغتربين اليمنيين بحوالي

 حويالت التي تتم من وإلى اليمن. بيانات تفصيلية شهرية عن حجم الت

عام مليون دوالر في  1,359 وذلك من ،التحويالت بأكثر من الضعفتقدير زيادة وقد أدت هذه اآللية إلى 

 Current) الجاريةيالت وبالتالي زيادة صافي التحو ،4104مليون دوالر في عام  3,302 إلى 4100

Transfer Balance) مليون دوالر.   5,457دوالر إلى مليون  2,134من 

إال أن البنك المركزي ال يقوم بنشر  ،الخارجفي العاملين اليمنيين المغتربين ورغم أهمية ودور تحويالت و

في حتى المصرفية( أو ية )التطورات النقدية وشهرو حتى ذكرها في النشرة الأبياناتها بصورة تفصيلية 

بما يتفق مع دليل الفصلية نشرة التحديث بيانات  4118 منذ أغسطس؛ علما  أنه بدأ تقاريره السنوية

المنهجية تبني بما في ذلك  ،4111 ادرة عن صندوق النقد الدولي لعاماإلحصائيات النقدية والمالية الص

 . والمفاهيم اإلحصائية التي تتضمن ميزان المدفوعات

تبذل من قبل البنك المركزي لتقدير حجم تحويالت العاملين التي تمر عبر البنوك ما زالت ناك جهود وه

بيانات عن الحواالت الصادرة والواردة للبنوك خاصة وأن البنك المركزي لديه التجارية وشركات الصرافة، 

وسترن يونيون، موني جرام،  مثل الحواالت الواردة والصادرة لشركات المعامالت المالية لكوكذالتجارية 

جزءا  ال ن تذكير أال. ويجب حجم التحويالت حتسابل ساسا  أوهو ما يعد  ،السريع للحواالتأكسبرس موني، و

عن طريق وسطاء تذهب نما إتحويالت العاملين ال تمر عبر الجهاز المصرفي والشركات المالية وبأس به من 

من قبل البنك المركزي وبالتنسيق مع أخرى  جهود  وتبذل  .ةرياعتباشخصيات  رسالها عبريتم إو أ ،محليين

كما يقوم البنك المركزي حاليا  بتنفيذ  من خالل الربط االلكتروني.سجيل التحويالت العينية مصلحة الجمارك لت

مشروع تطوير القطاع المصرفي بالتعاون مع البنك الدولي والذي يشمل مكون رئيسي حول ما يسمى مخزون 

(، يستهدف في المرحلة األولى ربط البنوك Enterprise Data Warehouseالمؤسسة ) بيانات

التجارية بالبنك المركزي آليا  وإنتاج تقارير وبيانات عن التحويالت لتساعد في احتساب تحويالت المغتربين.
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 4119لسنة  92القرار الجمهوري رقم ب ن المغتربينئوالالئحة التنظيمية لوزارة ش: 4ملحق 

 رئيس الجمهورية:

 طالع على دستور الجمهورية اليمنية.بعد اال

 م بشأن مجلس الوزراء.4112( لسنة 3) وعلى القانون رقم

 م بشأن الخدمة المدنية.0990( لسنة 09) وعلى القانون رقم

 م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين.4114( لسنة 32) وعلى القانون رقم

 م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.4117لسنة  (51وعلى القرار الجمهوري رقم )

 وبناء على عرض وزير شئون المغتربين.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 // قــــــــــــرر //

 

 الباب األول
 واألهداف والمهام العامة هالتسمي

 

 الفصل األول
 واألهداف هالتسمي

 (.شئون المغتربينالتنظيمية لوزارة  )الالئحةبـ تسمى هذه الالئحة  :(1مادة)

تهدف وزارة شئون المغتربين إلى تنظيم الهجرة وتقديم الرعاية للمغتربين في الداخل والخارج  :(2مادة)
لتعزيز صالتهم بالوطن واالستفادة من طاقاتهم االقتصادية في تحسين فرص التنمية المستدامه وذلك طبقا 

 للدستور والقوانين النافذة.

 

 الفصل الثاني
 االختصاصاتالمهام و

 للوزارة في سبيل تحقيق أهدافها أن تمارس المهام واالختصاصات التالية: :(3مادة)

رسييم االسييتراتيجيات والسياسييات الكفيليية بتحقيييق أهييداف الييوزارة فييي مجييال تنظيييم الهجييرة ورعاييية  .0

 المغتربين واقتراح التشريعات والقوانين والخطط والوسائل الالزمه لتحقيقها.

ات العلمية حول اقتصاد الهجرة واالغتيراب وتحيويالت واسيتثمارات المغتيربين واقتيراح إعداد الدراس .4

 الحلول والوسائل المناسبة لتعزيز شراكة المغتربين في برامج التنمية المستدامة.

رعاية المغتربين اليمنيين في الداخل والخارج واتخياذ اإلجيراءات الكفيلية بمسياعدة الجالييات اليمنيية  .3

مهييا وتحقيييق اهييدافها بمييا يعييزز ميين ارتباطهييا بييالوطن وذلييك وفقييا  ل مكانيييات والظييروف لتسيييير مها

 المتاحة.

دراسة النظم واألوضاع القانونية في بلدان االغتراب واالتفاقيات الدولية ذات العالقية لتحسيين تمثييل  .2

 ومتابعة مصالح المغتربين واسداء المشورة لهم.
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دان الهجرة واالغتراب والمنظمات االقليمية والدوليية ذات العالقية تنمية وتوثيق عالقة التعاون مع بل .5

 لتعزيز مركز المغتربين وحماية مصالحهم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

التنسيييق مييع الجهييات ذات العالقييه السييتيعاب المغتييربين فييي سياسييات وخطييط التنمييية االجتماعييية  .6

 والتسهيالت الالزمة. واالقتصادية وكذا ألغراض تحسين نوعية الخدمة

 الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم االجتماعية للمغتربين وتوثيق صالتهم وربطهم بالوطن.  .7

تنظيييم وتوسيييع االتصييال وقنواتييه مييع المغتييربين وهيئيياتهم بالخييارج وتسييمية منييدوبين للييوزارة فييي  .8

 مناطق االغتراب ذات الكثافة طبقا  ل جراءات النظامية.

عضييوية اللجييان والمجييالس الوزارييية المشييكلة بموجييب القييوانين واللييوائح والقييرارات المشيياركة فييي  .9

 النافذة والتي تستوجب حضور الوزارة باعتبارها الجهة المعنية برعاية المغتربين.

اجراءات المغتربين في الداخل من خالل تسمية مندوبين للوزارة في المنافذ البريية وتسهيل معامالت  .01

 وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.والبرية والجوية 

اتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد وتنظييم جهيود المغتيربين لتفعييل مركيزهم ودورهيم فيي بليدان اغتيرابهم  .00

 .من جهة ولضمان مشاركتهم في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية في وطنهم من جهة أخرى

في الداخل والخيارج بالتنسييق ميع الجهيات األخيرى العمل على تشجيع وحماية استثمارات المغتربين  .04

 ذات العالقة.

 الترويج لعملية االستثمار في أوساط المغتربين عن طريق الندوات والبرامج الالزمة لذلك. .03

تطييوير الرسييالة االعالمييية الموجهيية للمغتييربين وبمييا يتناسييب مييع التطييورات والمتغيييرات المحلييية  .02

 والخارجية.

ساسية والنوعيية والكميية عين معلومات بما يكفل توفير البيانات والمعلومات األإنشاء وتفعيل نظام ال .05

 المغتربين.

التنسيييق مييع الجهييات ذات العالقيية إلدميياج المغتييربين فييي نظييام التأمينييات االجتماعييية وفقييا  للقييوانين  .06

 النافذة.

 سائل المناسبة.تبني مصالح وقضايا المغتربين في الخارج والداخل ومتابعتها والدفاع عنها بالو .07

للينظم  ا  اإلعداد والتحضير ألعمال المؤتمر العام للمغتربين ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه طبق .08

 المتبعة.

 لهيئات المغتربين بالخارج وأنشطتها. ةاإلشراف على انتخابات الهيئات االداري .09

القيرارات النافيذة أو تكليف بهيا و بمقتضى القوانين وأخرى تقتضيها طبيعة وظائفها أية مهام أالقيام ب .41

 من قبل مجلس الوزراء.

 
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزيـر

 يتولى الوزير المهام واالختصاصات اآلتية: :(4مادة)

 ة.تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بوزارته وفقا للقوانين والقرارات النافذ .0

علييى فيهييا ويييديرها طبقييا لمبييدأ المسييئولية قيييادة الييوزارة فييي كافيية المجيياالت باعتبيياره الييرئيس األ .4

الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا االساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشياط اليوزارة 

 مام مجلس الوزراء.أبشكل كامل 

 ام وواجبات الوزارة.صدار القرارات واألوامر الالزمة إلدارة وتخطيط مها .3

اإلشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعية تنفييذها وتقيديم التقيارير عين  .2

مسييتوى تنفيييذ قييرارات مجلييس الييوزراء إلييى المجلييس، كمييا يشييرف علييى وضييع الخطييط والبييرامج 

 ازها.التنفيذية والميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة ومتابعة وتقييم مستوى انج
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وطلييب التقييارير ميينهم ومتابعيية  همرؤوسييياإلشييراف علييى شييئون الييوزارة واإلدارات العاميية ومراقبيية  .5

تنفيذ المهام االساسية للوزارة وله الحق في تعديل أو إلغاء قراراتهم وفقا  للقانون والنظم والقيرارات 

 النافذة.

 حديد مهامها وفقا للنظم المتبعة.ستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تتشكيل اللجان اال .6

ن وجيدت وفقيا للتشيريعات إو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفيات الجسييمة أابالغ رئيس الوزراء  .7

 النافذة.

 .خرىأت امر بوزارعندما يتعلق األ وتنفيذا   التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا   .8

مجال المغتربين وكذا فيميا يتعليق بتوصييات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بالسياسات العامة في  .9

 السلطات المحلية في مجال الوزارة.

و المسييافرة لزيييارة المغتييربين فييي أتحديييد حجييم ومسييتوى الوفييود المشيياركة فييي المييؤتمرات الدولييية  .01

 البلدان المضيفة.

 تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه. .00

 ليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.إرى تسند خأية مهام أالقيام ب .21

 

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين

 يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه وإشراف الوزير المهام واالختصاصات اآلتية: :(5) مادة

عدة الييوزير فييي اإلشييراف علييى اقتييرح السياسييات والخطييط بالتنسيييق مييع الييوكيلين المسيياعدين ومسييا .0

 التنفيذ.

 متابعة تنفيذ المهام وإعداد الخطط والبرامج ودراستها وإبداء رأيه بشأنها إلى الوزير. .4

 متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ ورفع ذلك إلى الوزير. .3

 تحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وتطوير أساليبه. .2

 عامة في الوزارة وعقد االجتماعات لهذا الغرض.التنسيق بين اإلدارات ال .5

 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .6

 ينوب عن الوزير أثناء غيابه في إدارة الوزارة وتصريف شئونها. .7

 القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه أو يفوضه بها الوزير. .8

شراف الوزير ووكيل إكل في نطاق اختصاصه وتحت توجيه و –لمساعدين الوزارة ا يتولى وكيال :(6مادة)
 :الوزارة المهام واالختصاصات اآلتية

اقتراح الخطة السنوية ل دارات العامة التابعة له وبرامجها التنفيذية واإلشراف عليى تنفييذها وتقيديم  .0

 التقارير المنتظمة بشأنها.

ة التي تتبعه وذليك فيي إطيار المهيام المحيددة ليه فيي هيذه اإلشراف المباشر على نشاط اإلدارات العام .4

 الالئحة وكذا التوجيهات الصادرة من الوزير ووكيل الوزارة.

متابعيية ومراجعيية الخطييط السيينوية ليي دارات العاميية التابعيية لييه وتطويرهييا واإلشييراف علييى تنفيييذها  .3

 وإعداد التقارير عن مستويات التنفيذ.

كيذا التنسييق ميع والتابعية ليه وعقيد االجتماعيات الالزمية لهيذا الغيرض  التنسيق بين اإلدارات العامية .2

 اإلدارات العامة األخرى بالوزارة بما يضمن تكامل العمليات التخطيطية والتنفيذية فيها.

 تحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإصدار التعليمات التنفيذية واإلدارية في نطاق اختصاصه. .5

 بها من قبل الوزير أو وكيل الوزارة. القيام بأية مهام يكلف .6
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 الفصل الثالث
 (همجلس الوزارة )تشكيله ومهام

 تي:يشكل مجلس الوزارة على النحو اآل :(7) مادة

 .الوزير رئيسا   .0

 .وكيل الوزارة نائبا  للرئيس .4

 .وكيل الوزارة المساعد للرعاية والخدمات عضوا   .3

 .ر عضوا  وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وترويج االستثما .2

 .مستشارو الوزارة أعضاء .5

 .مديرو اإلدارات العامة أعضاء .6

  .مدير عام مكتب الوزير مقررا   .7

 أي شخص آخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره. .8

مور يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في األ :(8) مادة
 اآلتية:

 رة.خطط العمل السنوية للوزا .0

 الخطة المالية وخطة القوى العاملة. .4

 تطوير مهام وأداء الوزارة وتنظيم أعمالها ومقترحات تعديل هيكلها. .3

 مشروعات القوانين واللوائح واالتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة. .2

 تقارير اإلنجاز واألداء والتقييم. .5

 خرى يرى الوزير عرضها على المجلس.أأية مواضيع  .6

  .الوزير نظام عمل مجلس الوزارة وتكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند اللزوميصدر  :(9) مادة

 

 البـاب الثالث
 تنظيم الوزارة

 

 الفصل االول
 البناء التنظيمي

 يتكون الهيكل العام للوزارة من اآلتي: :(11) مادة

 أوال : الوزير ويتبعه مباشرة:

 مجلس الوزارة. .0

 مكتب الوزير. .4

 المستشارون. .3

 العامة للشئون القانونية. اإلدارة .2

 اإلدارة العامة للشئون المالية. .5

 اإلدارة العامة لشئون الموظفين. .6

 اإلدارة العامة للسكرتارية والمحفوظات. .7

 اإلدارة العامة للرقابة المالية واإلدارية. .8

 العامة للعالقات. اإلدارة .9
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ميين هييذه الالئحيية ويكييون لييه وكيلييين ( 5) ويتييولى المهييام المنصييوص عليهييا فييي المييادة ثانيييا: وكيييل الييوزارة

 مساعدين على النحو التالي:

 وكيل الوزارة المساعد للرعاية والخدمات، ويتبعه مباشرة: -أ

 اإلدارة العامة لشئون الجاليات. .0

 اإلدارة العامة للشئون االعالمية. .4

 اإلدارة العامة للشئون الثقافية والتعليمية. .3

 اإلدارة العامة للمرأة. .2

 مباشرة:مساعد للتخطيط وترويج االستثمار ويتبعه وكيل الوزارة ال -ب

 اإلدارة العامة للدراسات وبحوث الهجرة. .0

 اإلدارة العامة للتنسيق والتعاون الخارجي. .4

 اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء والمعلومات. .3

 اإلدارة العامة للشئون االقتصادية والترويج لالستثمار. .2

 مكتب الوزير بإدارة عامة.يحدد المستوى التنظيمي ل :(11)ة ماد

 

 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات اإلدارات العامة

 مكتب الوزير ويتولى المهام واالختصاصات االتية: :(12) مادة

 توفير البيانات والمعلومات التي تعين الوزير على اتخاذ القرار. .0

 ت وتوجيهات وتعليمات الوزير ومتابعة تنفيذها.اتبليغ قرار .4

 تلخيص الموضوعات المعروضة على الوزير.تلقي ودراسة و .3

بمواعييدها وتيذكير اليوزير  ةوإعداد مفكيرة يوميي ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقاءات ومقابالت الوزير .2

 بها قبل حلولها بوقت كاف.

اإلعداد والتحضير لالجتماعات التي تعقد برئاسة اليوزير وتحريير محاضيرها واالبيالغ بميا يتخيذ فيهيا  .5

 لمعنيين بتنفيذها طبقا للتعليمات.من قرارات إلى ا

 تصنيف وتوثيق المراسالت والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى الوزير. .6

متابعة وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين واإلدارات العامية بيالوزارة بشيأن الموضيوعات المطليوب  .7

 خطة عمل مجلس الوزراء ومتابعة إنجازها. إطارتضمينها خطة الوزارة في 

عداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزارة ومتابعة ما يصدر عنها مين قيرارات وأوامير وعرضيها إ .8

على الوزير وتصنيفها وتوثيقها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وتبليغ نسخ منها إلى مين يليزم 

 للتعليمات. طبقا  

يليزم تحرييره  ابعية مياتلقي المخاطبات والمراسالت الموجهة إلى الوزير وعرضيها علييه وإعيداد ومت .9

 من ردود عليها.

 إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطة المكتب ومنجزاته. .01

 خرى يكلف بها من الوزير.أية مهام أالقيام ب .00



40 
 

 

 :ةوتتولى المهام واالختصاصات اآلتي اإلدارة العامة للشئون القانونية :(13)ة ماد

وزارة ومناقشييتها مييع المختصييين داخييل الييوزارة إعييداد مشييروعات القييوانين واللييوائح الخاصيية بييال .0

 وخارجها ومتابعه إصدارها ونشرها.

تقديم المشيورة القانونيية لقييادة اليوزارة والمختصيين بهيا وتزوييدهم بصيوره مين القيوانين والليوائح  .4

 والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم.

 توزيع صور منها على المعنيين.إعداد مشاريع القرارات الوزارية ومتابعه إصدارها وحفظها و .3

شييرح وتوضيييح القييوانين والتشييريعات ذات العالقيية للعيياملين بييالوزارة لتحقيييق التوعييية القانونييية  .2

 واإلدارية بين العاملين.

المشيياركة فييي المييؤتمرات والمحادثييات التييي تشييارك فيهييا الييوزارة وإعييداد العقييود واالتفاقيييات التييي  .5

 لجهات األخرى.تبرمها الوزارة مع المنضمات وا

تمثيل الوزارة أمام القضاء والترافع أمامه في الدعاوى المرفوعية عليى اليوزارة والتيي تقيوم برفعهيا  .6

 على الغير.

تفاقيات والعقود الناتجة عن عمل الوزارة بصيوره منتظمية حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا اال .7

 تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

الياتهم بالخارج وتقديم المشورة القانونية لهم من أجل حيل قضياياهم ومشياكلهم توعية المغتربين وج .8

 وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المختصة.

 المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة بأعمال الوزارة واقتراح تحسينها وتطويرها. .9

وتزوييد المختصيين فيي دراسة االتفاقيات الدولية والنظم والتشريعات ذات العالقة في بلدان االغتراب  .01

 الوزارة بالخالصات والمعلومات القانونية الالزمة لتحسين أعمالهم.

 .المشاركة في التحقيق في المخالفات اإلدارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة .00

القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكليف بهيا مين  .04

 وزير.قبل ال

 اإلدارة العامة للشئون المالية وتتولى المهام واالختصاصات اآلتية: :(14مادة)

إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع الوكيلين المساعدين واإلدارات العامية وإعيداد  .0

 المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات المختصة.

رة بالتنسيييق مييع المختصييين وإعييداد التقييارير المنتظميية بشييأن إعييداد بييرامج تنفيذييية لموازنيية الييوزا .4

 مستويات التنفيذ.

تنظيم وضبط األعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجالت المحاسبية وفقا  .3

للنظام المحاسبي المعمول به وإعيداد التقيارير الماليية الدوريية والسينوية ورفيع المالحظيات المتعلقية 

 أنها.بش

إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بميا ييؤدي إليى تحقييق السيرعة  .2

 األعمال.في تنفيذ 

 الرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. .5

 المقررة.اغالق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد  .6

 لصيانة واصالح ممتلكات الوزارة ووسائل العمل بها.إعداد وتنفيذ برامج دورية  .7

 الرسوم.تنظيم حركة استخدام وسائل النقل واالنتقال ومتابعة إجراءات التسجيل والتراخيص وتسديد  .8

 الشأن.المحافظة على نظافة وأمن مبنى الوزارة وتوفير وتنظيم الخدمات الالزمة لهذا  .9

ية والمستلزمات من مبيان ووسيائل نقيل ومعيدات وأجهيزة تقدير احتياجات الوزارة من المواد األساس .01

وغيرها ووضع خطة لشرائها طبقا ألحكام األنظمة واللوائح المالية المعمول بها بالتنسيق مع اإلدارة 

 المختصة.

فيي  ةيترتب عليها أعباء مالية غيير معتميد –لتقيد بعدم الدخول في التزامات مالية أو إجراء صفقات  .00

 ل تجاوزا  للمخصصات المالية.الموازنة أو تشك



41 
 

 المحافظة على سالمة ممتلكات الوزارة والتامين عليها عند االقتضاء وفقا للقوانين النافذة. .04

 سجيل كافة ممتلكات الوزارة بالكمية والنوع والقيمة وفقا للنماذج المخصصة لذلك.ت .03

 تها.اإلشراف والتوجيه على إدارة المخازن وتنظيم المشتريات وتوفير متطلبا .02

موال والممتلكييات التخيياذ االجييراءات بييالغ قييياده الييوزارة بالخروقييات واالختالسييات او أي تالعييب بيياأل .05

 نها.أبش القانونية

ت وأي مسيتحقات أخيرى آوالمعاشيات والمكافي ةجور االضافيكشوفات المرتبات والبدالت واأل ةمراجع .06

 .ةخاصة بالعاملين بالوزارة وصرفها وفقا للقواعد والنظم النافذ

وظيفتها أو بمقتضى القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بهيا مين  ةقيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيع .07

 قبل قياده الوزارة.

 

 :ةتياإلدارة العامة لشئون الموظفين وتتولى المهام واالختصاصات اآل :(15)ة ماد

مل وبرامج التنمية الخاصية حتياجات العإعداد مشروع خطة القوى العاملة واألجور والتدريب طبقا  ال .0

 بالوزارة.

شتراك فيي مناقشيتها ميع الجهيات المعنيية فيي اليوزارة للوزارة واال الوظيفية الموازنةإعداد مشروع  .4

 وخارجها ومتابعة تنفيذها.

تنفيييذ موازنيية الوظييائف وإعييداد كشييوفات المرتبييات ومعالجييه قضييايا األجييور والحييوافز والعييالوات  .3

للقييوانين واألنظميية  رهييا ميين المسييتحقات األخييرى لمييوظفي الييوزارة وفقييا  والبييدالت والتعويضييات وغي

 النافذة.

واستقالة وإجازات وغيرها  وإعارةمعالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب  .2

 .ةالمدني ةطبقا لتشريعات الخدم الخدمةمن حاالت 

وزارة فيي إطيار الخطية العامية لتصينيف مع المختصين في اليوزارة فيي تصينيف وظيائف الي المشاركة .5

 الوظائف.

المختلفية  اإلحصيائيةبيالوزارة وإعيداد الجيداول والبيانيات  العامليةتطبيق نظام تقييم معلوميات القيوى  .6

 بصورة منتظمة طبقا للنظام.

يليزم بشيأن نتائجيه طبقيا  للينظم  تطبيق نظام تقييم كفاءة األداء السنوي للموظفين بالوزارة واتخاذ ميا .7

 داء.لمتبعة واقتراح ما يلزم اتخاذه من برامج لالرتقاء بمستوى األا

 كافيةإعداد الخطية العامية للتيدريب والتأهييل للعياملين فيي اليوزارة وتحدييد االحتياجيات التدريبيية فيي  .8

 المجاالت اإلدارية والعلمية والتنسيق مع الجهات المختصية لتنظييم دورات تدريبيية للميوظفين داخلييا  

 .وخارجيا  

تطبييق الينظم المتعلقيية بالصيحة والسيالمة المهنييية وتيأمين الخدمية كمعاشييات التقاعيد ومكافيأة نهاييية  .9

 الخدمة وإصابة العمل والتعويضات وغيرها من أشكال التأمين.

رعاية الموظفين وتنمية العالقات اإلنسانية فيما بينهم بما ييؤدي إليى رفيع اليروح المعنويية وانسيجام  .01

 العمل.عالقات 

 .ةق نظم العقوبات والجزاءات ومبدأ الثواب والعقاب وفقا للقوانين واللوائح النافذتطبي .00

تنفيذ الدراسات المختلفة فيي مجيال العميل سيواء مين حييث اجيراءات العميل أو السياعات الضيائعة أو  .04

 دوران العمل أو خالفها من المسائل.

 ها.حفظ الملفات الخاصة بالموظفين في الوزارة وتنظيم إجراءات حفظ .03

القيام بأي مهام اخرى تقتضيها طبيعية وظيفتهيا أو بمقتضيى القيوانين والليوائح النافيذة أو تكليف بهيا  .02

 من قبل قيادة الوزارة.

 

 اإلدارة العامة للسكرتارية والمحفوظات وتتولى المهام واالختصاصات اآلتية: :(16مادة)
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ا وقييييدها وحفظهيييا وتيييداولها وضيييع الخطييية العامييية إلدارة السيييجالت والملفيييات بيييالوزارة وفهرسيييته .0

 وترحيلها بما يكفل تحقيق السرعة في إنجاز األعمال.

تطبيق قواعد وأسس تصينيف وفهرسية السيجالت وترميزهيا واالحتفياظ بفهيارس عامية لموضيوعات  .4

 سماء والرموز.الملفات باأل

العام للوزارة  الرقابة على تطبيق القواعد العامة إلدارة السجالت والملفات وطريقة استخدام الفهرس .3

 العمل.للتأكد من استمرار سالمتها وتطويرها طبقا الحتياجات 

 استالم جميع البريد الصادر والوارد ومراجعته وقيده في السجالت الخاصة به طبقا لنظام العمل. .2

 حفظ وتوثيق الوثائق والسجالت وتنظيم األرشيف وفقا للتشريعات النافذة. .5

لقيييود المختلفيية للبريييد الييوارد والصييادر وحركيية تييداول الملفييات تصييميم االسييتمارات والبطاقييات وا .6

 بالطرق العلمية الحديثة.

 تطبيق قواعد أمن وسالمة وسرية السجالت والوثائق. .7

 القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير ألعمال الوزارة. .8

 شأنها.استقبال المراجعين وإرشادهم ومساعدتهم في إنجاز معامالتهم ومتابعة المختصين ب .9

القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعية وظيفتهيا أو بمقتضيى القيوانين والليوائح النافيذة أو تكليف بهيا  .01

 من قبل قيادة الوزارة.

 

 اإلدارة العامة للرقابة المالية واإلدارية وتتولى المهام واالختصاصات اآلتية: :(18مادة )

 المراجعة:أوال : في مجال 

 سليمة.التأكد من تحصيلها وإدراجها في حسابات الوزارة بطريقة مراجعة إيرادات الوزارة و .0

تييدقيق كشييوفات االسييتحقاق ميين مرتبييات وأجييور وعييالوات وبييدالت ومكافئييات وحييوافز وغيرهييا ميين  .4

 الناحية المحاسبية والتحقق من صحتها.

والتأكيد مراجعة كشوفات ودفاتر التسجيل اليومية والتأكد من وجود ختم الوزارة على سندات القبض  .3

 من صحتها في الكشوفات بنفس بياناتها.

مراجعة حركة الصندوق اليومية والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعال  وأن عملية التوريد  .2

اليييومي تييتم بصييورة سييليمة ومنتظميية لجميييع المبييالغ المحصييلة والتحقييق ميين مييدى التييزام أمنيياء 

لديهم والصرف منه ألي غرض مهما كانت األسيباب والتأكيد  الصناديق بعدم التصرف بالنقد الموجود

 من توريدها إلى البنك اوال  بأول.

مراجعة البيانات والمعلومات التي تقدم إلى قيادة الوزارة مين اإلدارات والمختصيين بيالوزارة والتأكيد  .5

ليهيا وبميا ال من صحتها ومطابقتها من الواقع حتى تيتمكن اليوزارة اتخياذ القيرارات المناسيبة بنياء ع

 يؤثر على موقف الوزارة ماليا واداريا  وفنيا .

 حفظ نسخ من التوقيعات المعتمدة للمسئولين بهدف مطابقتها عند المراجعة. .6

 

 :في مجال التفتيش ثانيا :

المراجعية اليوميية لمسييتندات الصيرف للتأكييد مين أن عملييية الصيرف قييد تميت مسييتكملة لكيل الوثييائق  .0

مراجعة إجراءات المناقصات وتحلييل العيروض وقيرارات البيت فيهيا وإبيرام المؤيدة لصحة الصرف و

العقيود واالتفاقيييات المتعلقيية بهيا للتأكييد ميين سيالمة اإلجييراءات وقانونييية العقيود وقيمتهييا وضييماناتها 

للتأكد من عدم وجود شروط والتزامات مخالفة ومجحفة تجاه أموال الوزارة ومتابعة توريد األصناف 

ومراجعيية كافيية البيانييات والفييواتير والسييندات وإشييعارات اإلدخييال واإلخييراج ميين وإلييي  إلييى المخييازن

المخازن والتأكد من أن األصناف الميوردة قيد تيم صيرف قيمتهيا فيي حيدود المعتميد لهيا وفيي األوجيه 

المخصصة لها وفي المواعييد المحيددة لهيا وفقيا لقيانون الموازنية واألنظمية النافيذة والعقيود وبميا ال 

 لف قانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية.يخا

التأكد من أن جمييع اإلدارات واألقسيام والمختصيين بكافية مسيتوياتهم يقوميون بتنفييذ بيرامج وخطيط  .4

 الوزارة وفقا للسياسات المرسومة لها بما يخدم مصلحة الوزارة والمصلحة العامة.
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 وفقيا   ماديية( –وارد والمخصصات المتاحة )بشرية التحقق من مدى االستخدام واالستغالل األمثل للم .3

 لألهداف والبرامج المرسومة.

التأكييد ميين صييحة وسييالمة الييدفاتر والسييجالت وتوجيييه القيييود والعمليييات المحاسييبية وفقييا للقييوانين  .2

والقرارات واألنظمة المالية والمحاسبية النافذة وبما يتفق ميع أصيول ومعيايير المحاسيبة والمراجعية 

ف عليها للتثبت من ميدى مطابقتهيا وعيدم مخالفتهيا أو الخيروج عليهيا وإبيداء اليرأي عين أي المتعار

 مخالفات أو أخطاء أو قصور تكشفت لها.

 مراجعة موازين المراجعة وبياناتها التحليلية. .5

القيييام بييالجرد الييدوري والمفيياجي للصييناديق والخييزائن والمخييازن والمسييتودعات وإعييداد محاضيير  .6

 وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها. بالجرد ونتائجه

 القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل الوزير.  .7

 

 اإلدارة العامة للعالقات وتتولى المهام واالختصاصات اآلتية: :(19)ة ماد

 اسييتقبال وتوديييع ضيييوف الييوزارة ميين وفييود رسييمية او وفييود المغتييربين وتقييديم كافيية التسييهيالت .0

 العالقة.قامتهم بالتنسيق مع الجهات ذات المتعلقة إل

ءات سيفرهم اتسهيل إجراءات سفر موظفي الوزارة لمهمات رسمية وانجاز المعامالت المتعلقة بيإجر .4

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

ئق التنسيييق واالعييداد للنييدوات والمييؤتمرات واللقيياءات الداخلييية التييي تنظمهييا الييوزارة واعييداد الوثييا .3

 الالزمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 دراسة تقارير االجتماعات واللقاءات التي تنظمها الوزارة واعداد ملخص للتقارير ورفعها للوزير. .2

 القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها او تكلف بها من قبل الوزير. .5

 

 لمهام واالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لشئون الجاليات وتتولى ا :(21)ة ماد

وتحليييل اوضيياعهم وتحديييد  ةاقتييراح ومتابعيية بييرامج الخييدمات العاميية للمغتييربين ميين واقييع دراسيي .0

 متطلبات رعايتهم فى الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

تنسييق متابعة وتقييم مستوى الخدمات المقدمية للمغتيربين ورفيع المقترحيات والمالحظيات بشيأنها بال .4

 مع الجهات ذات العالقة.

إعداد الخطط والبرامج تحسبا للعودة الطارئة للمغتربين واقتراح التدابير واإلجراءات الالزمة لتيأمين  .3

 سالمة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الوطن.

هيم بميا يكفيل ل االجتماعييةالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لضمان شمول المغتربين بنظام التأمينيات  .2

 حماية تأمينية تتالءم مع خصوصية أوضاعهم.

متابعييية أنشيييطة وقضيييايا هيئيييات المغتيييربين بالخيييارج ورعايييية أعمالهيييا وتزوييييدها بكافييية القيييوانين  .5

 والقرارات واالتفاقيات ذات الصلة بشئون المغتربين.

ت المتعلقية بهيا حتفاظ بكافة المعلوميانتخابات اإلدارية لهيئات المغتربين ورصد نتائجها واالاال ةمتابع .6

الخييارج وتعزيييز العالقيية بينهييا وبييين سييفارات  فيييوتنظيييم وتنسيييق االتصيياالت بهيئييات المغتييربين 

 وقنصليات الجمهورية اليمنية.

دراسة التقارير والمراسالت الواردة من هيئات المغتربين واتخياذ اإلجيراءات الالزمية بشيأنها وكيذلك  .7

 مة بشأنها.طلبات المغتربين واتخاذ االجراءات الالز

اإلعييداد والتحضييير للمييؤتمرات العاميية للمغتييربين واالجتماعييات واللقيياءات المختلفيية  فيييالمشيياركة  .8

 لهيئاتهم.

إعداد قاعدة بيانات خاصة بهيئات المغتربين تتضمن بيانات تفصيلية عن المغتربين وبلدان اغتيرابهم  .9

حسيين مسيتوى مسياهمتهم فيي وأعدادهم وخصائصهم المختلفية لالسيتفادة منهيا فيي وضيع الخطيط لت

 جهود التنمية وذلك بالتنسيق مع اإلدارات العامة ذات العالقة.
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إعييداد بييرامج الزيييارات الدورييية لوفييود الييوزارة إلييى بلييدان االغتييراب التييى يقيييم فيهييا  فيييالمشيياركة  .01

 المغتربون.

 رة.القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل قيادة الوزا .00

 

 اإلدارة العامة للشئون اإلعالمية وتتولى المهام واالختصاصات اآلتية:: (21)ة ماد

تحسين وتطوير مسيتوى الرسيالة االعالميية الموجهية للمغتيربين سيواء  التيي تصيدر عين اليوزارة أو  .0

عبر الصحافة ووسائل االعالم الرسمية األخرى والعمل على انتظامها وتوسيع انتشارها لتشمل كافية 

 بلدان االغتراب.

العمييل علييى تخصيييص بييرامج تلفزيونييية وإذاعييية فييي وسييائل االعييالم الرسييمية موجهيية للمغتييربين  .4

 بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

االستفادة من االعيالم االلكترونيي وتوجيهيه فيي خدمية قضيايا المغتيربين وإيصيال الرسيالة االعالميية  .3

 ت اليمنية في بلدان االغتراب.عبر شبكة االنترنت إلى الجاليا

 تكوين مكتبة الكترونية لكافة المواد اإلعالمية المنشورة عبر اإلعالم المقروء والمرئي والمسموع. .2

تشجيع المغتربين وهيئاتهم على إنشاء منابر إعالمية مقرها بلدان االغتراب تسهم فيي رفيع مسيتوى  .5

 حقوقهم. وعي المغتربين بقضاياهم وتوحيد صفوفهم والدفاع عن

 توفير تغطية إعالمية في وسائل اإلعالم الحكومية عن المشاريع االستثمارية للمغتربين. .6

خبيار والصيور التيي تهيم إعداد المواد اإلخبارية والتحقيقات الصحفية عن القضايا والموضوعات واأل .7

 المغتربين وإرسالها إلى الصحف العالمية والمحلية لتعريفهم بها.

الجاليييات فييي المهجيير والوحييدات التنظيمييية المعنييية فييي الييوزارة والجهييات ذات  التنسيييق مييع روابييط .8

العالقيية إلعييداد فعاليييات وبييرامج سييياحية وإعالمييية وترويجييية موجهيية للمغتييربين اثنيياء زييياراتهم 

 للوطن.

المشيياركة فييي الترتيييب إلقاميية المييؤتمرات والمقييابالت الصييحفية او االذاعييية او التلفزيونييية لقيييادة  .9

 زارة.الو

متابعة ما ينشر أو يذاع عن الوزارة في وسائل اإلعالم المختلفة وإعداده لعرضه على قييادة اليوزارة  .01

 والرد وإيضاح الحقائق في حالة اللزوم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 الوزارة.ي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عملها او تكلف بها من قبل قيادة أ .00

 

 اآلتية:مة للمرأة وتتولى المهام واالختصاصات اإلدارة العا :(22) مادة

 العمل على تفعيل دور المرأة المغتربة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . .0

 إعداد الدراسات واألبحاث الخاصة بالمغتربات اليمنيات. .4

 ت.راسات التحديات التي تواجه المرأة المغتربة ووضع الحلول الكفيلة لتجاوز المعوقات والصعوبا .3

 براز األعمال المتميزة للمرأة المغتربة وتشجيعها على اإلبداع في جميع المجاالت. .2

 بالمرأة.لمشاركة في حضور الندوات والفعاليات الخاصة  .5

 الالزمة.لتنسيق المستمر مع اللجنة الوطنية للمرأة وتزويدها بالبيانات والمعلومات  .6

 ها من قبل قيادة الوزارة.لقيام بأي مهام تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف ب .7

 

 

 اآلتية:اإلدارة العامة للشئون الثقافية والتعليمية وتتولى المهام واالختصاصات  :(23مادة )

أعداد الخطيط الخاصية بيالبرامج الثقافيية والتعليميية الموجهية للمغتيربين وإخراجهيا إليى حييز التنفييذ  .0

 بالتنسيق مع الجهات المختصة.



40 
 

تابعية للجالييات وتزوييدها بالكتيب والمنياهج والوسيائل التعليميية والثقافيية متابعة أنشيطة الميدارس ال .4

والعمل على تأهيل المدرسين العياملين فيي ميدارس الجالييات لتعزييز دور الميدارس فيي الحفياظ عليى 

 الهوية الثقافية للمغتربين وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

جاليات في عملية توزييع اليدعم الميادي لميدارس الجالييات وذليك التنسيق مع اإلدارة العامة لشئون ال .3

 .والمتاحفي حدود الممكن 

مسيياعدة أبنيياء المغتييربين علييى االلتحيياق بالمييدارس والجامعييات والمعاهييد المتخصصيية فييي الييداخل  .2

وتزويييدهم بالمعلومييات واإلرشييادات الالزميية بالتنسيييق مييع وزارة التربييية والتعليييم ووزارة التعليييم 

 لي. العا

 العمل عليى تيوفير مينح ومقاعيد دراسيية للمبيرزين مين أبنياء المغتيربين فيي بليدان االغتيراب التيي ال .5

 تسمح للمغتربين بالدراسة في جامعاتها الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

ات واألعييياد تسييهيل استضييافة الفييرق واألندييية الشييبابية والرياضييية التابعيية للجاليييات إلحييياء المناسييب .6

 الوطنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

تشجيع الفعاليات الثقافية بين أوساط المغتربين والمشاركة في حضيور النيدوات الثقافيية التيي تقيمهيا  .7

 الجاليات في الخارج.

 القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل قيادة الوزارة. .8

 

 اإلدارة العامة للدراسات وبحوث الهجرة وتتولى المهام واالختصاصات اآلتية: :(24) مادة

حول الهجرة والمهياجرين واسيتخالص النتيائج منهيا  الميدانيةإعداد البحوث والدراسات والمسوحات  .0

لمعرفيية مييدى إمكانييية مسيياهمة المغتييربين فييي جهييود التنمييية الوطنييية وذلييك بالتعيياون مييع اإلدارات 

 لوزارة ومع الوزارات ذات العالقة والمؤسسات البحثية واألكاديمية.المختصة في ا

إجراء الدراسات والبحيوث حيول أنظمية الهجيرة ومجياالت العميل فيي البليدان المختلفية بالتنسييق ميع  .4

 الجهات ذات العالقة.

تجمييع وتوثييق الدراسيات واالبحياث والتقيارير المتعلقية بيالهجرة والمهياجرين مين مختليف المصيادر  .3

 اخل الوطن وخارجه والعمل على ترجمة ما يتطلب ذلك منها.د

إعييداد الدراسييات التييي تسييتهدف تحقيييق االسييتقرار والطمأنينيية االجتماعييية فييي صييفوف المغتييربين  .2

 والوصول إلى أفضل الوسائل لرعايتهم وتقديم الخدمات لهم.

قبيل هجيرتهم بالتنسييق ميع العمل على ربط حركة الهجرة للخارج بالتأهيل والتيدريب لألييدي العاملية  .5

 الجهات ذات العالقة.

تجميييع وحصيير المشيياكل التييي تواجييه المغتييربين وتحليلهييا إليضيياح آثارهييا والتعييرف علييى أسييبابها  .6

 قتراح الحلول المناسبة لها.او

اإلعييداد والتحضييير لمسيياهمات الييوزارة فييي المييؤتمرات والنييدوات العلمييية التييي تعقييد داخييل الييوطن  .7

 مشكالت الهجرة.وخارجه والخاصة ب

قتصادية واإلقليمية والدولية وآثارهيا السيلبية واإليجابيية عليى حركية دراسة المتغيرات السياسية واال .8

 غتراب.الهجرة واال

دراسة ظاهرة الهجرة العشوائية من خالل جمع المعلومات والبيانات عنها واقتراح الخطيط والبيرامج  .9

 الالزمة لتخطيط وتنظيم الهجرة.

  .ستفادة منهاالدول المختلفة في مجال تنظيم ورعاية المغتربين لال دراسة تجارب .01

تفاقيييات مييع الييدول المضيييفة للمغتييربين اليمنيييين أو الييدول التييي تحتيياج إليييهم اإعييداد اقتراحييات عقييد  .00

 لتحديد أوضاعهم وضمان حقوقهم ومصالحهم وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشئون القانونية.

تكليف بهيا مين  م أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أوالقيام بأية مها .04

 قبل قيادة الوزارة.

 

 :ةتياإلدارة العامة للتنسيق والتعاون الخارجي وتتولى المهام واالختصاصات اآل :(25) مادة
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المغتيربين ميع  دراسة مشاريع االتفاقيات والبروتوكيوالت التيي تينظم عالقية الدولية فيي مجيال شيئون .0

المنظمات الدولية ومع الدول المختلفية وإعيداد المقترحيات بشيأنها ومتابعية تنفييذها بعيد إقرارهيا مين 

 قبل السلطات المختصة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشئون القانونية.

والتعياون التنسيق مع هيئات المغتربين والجهات ذات العالقة لدراسة عوامل تعزيز عالقات الصيداقة  .4

 مع الدول المستضيفة للمغتربين وتقديم التقارير والمقترحات بذلك.

ة والدولية والوكياالت المتفرعية يالعمل على الحصول على المساعدات من المنظمات العربية واإلقليم .3

عنها لتمويل مشاريع المسوحات والبحوث والدراسات الخاصة بالهجرة والمهاجرين وإلقامة المعاهد 

ة لتأهيل وتدريب المغتربين وذلك بالتنسيق ميع اإلدارات المختصية بيالوزارة والجهيات ذات التخصصي

 العالقة.

متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدوليية الخاصية أو ذات العالقية بيالهجرة  .2

تقييارير التفصيييلية فيهييا بالتنسيييق مييع اإلدارات المختصيية بييالوزارة وإعييداد ال التييي تكييون بالدنييا طرفييا  

 بشأنها.

تنظيم االتصاالت بالمنظمات الدولية ذات العالقة بالمهياجرين ومتابعية شيئونها ليدى اليوزارة ومتابعية  .5

 تسديد االشتراكات المستحقة لها.

 إعداد تقارير دورية بشأن عالقة بالدنا مع المنظمات الدولية ذات العالقة بقضايا المهاجرين. .6

ات التعياون ميع الهيئيات والمنظميات والوكياالت المتفرعية عنهيا ذات العالقية اقتراح سبل تطوير عالق .7

 بنشاط الوزارة ووفقا  للنظم المتبعة.

التواصل والتنسيق مع السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج وإيجياد رؤييا مشيتركة نحيو التعاميل  .8

 مع حاجات المغتربين وشئونهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

مييع الجهييات ذات العالقيية لتسييهيل نقييل ممتلكييات المغتييربين العائييدين وتحويييل أمييوالهم إلييى التنسيييق  .9

 تسمح بخروج النقد. الوطن وخصوصا من الدول التي ال

القيام بأي مهام تقتضيها طبيعة وظيفتهيا أو بمقتضيى القيوانين والينظم النافيذة أو تكليف بهيا مين قبيل  .01

 قيادة الوزارة. 

 

 :ةتيعامة للتخطيط واإلحصاء والمعلومات وتتولى المهام واالختصاصات اآلاإلدارة ال :(26)ة ماد

وضع مشاريع الخطط االستراتيجية ومتوسطة وقصييرة األجيل لليوزارة وإعيداد البيرامج والميزانييات  .0

بهييا فييي ضييوء األهييداف والمهييام العاميية المحييددة فييي هييذه الالئحيية ومناقشييتها مييع  ةالخاصيي ةالتنفيذيي

 قة داخل الوزارة وخارجها.الجهات ذات العال

ومناقشييتها مييع المختصييين  العامييةميين اإلدارات  ةالمقدميي ةمشيياريع الخطييط السيينوي ةجمييع ودراسيي .4

 للوزارة.وتنسيقها في خطة سنوية عامه 

الدراسيية المسييتمرة لتطييورات تحييويالت المهيياجرين والعوامييل الداخلييية والخارجييية المييؤثرة عليهييا  .3

 تنظيم هذه التحويالت.وتقديم المقترحات الهادفة إلى 

إعييداد التقييارير الدورييية عيين مييدخرات وتحييويالت المهيياجرين بالتعيياون مييع البنييك المركييزي والبنييوك  .2

 ستفادة من المؤشرات التي تظهرها تلك التقارير. المختلفة واال

جمييع المعلومييات والبيانييات اإلحصييائية المتعلقيية بشييئون المغتييربين فييي مختلييف الجوانييب واألسيياليب  .5

 ئمة وتحليلها وتبويبها وتوثيقها بطريقه يسهل الرجوع إليها.المال

 نظام إحصائي شامل وموحد للمهاجرين والمغتربين. إقامة .6

حتياجات الخطط التنموية للوزارة وإبداء اليرأي بشيأن مصيادر تمويلهيا بالتنسييق ميع الجهيات اتقدير  .7

 ذات العالقة.

بتنفيييذ مشيياريع  الخاصييةعنييية وكييذا فييي العقييود المشيياركة فييي إعييداد بييرامج التعيياون مييع الجهييات الم .8

 الوزارة.

 المتعلقييةوالكميييه  النوعيييةإرسيياء نظييام للمعلومييات يكفييل التييدفق المنييتظم ل حصيياءات والمعلومييات  .9

بييالمغتربين ميين مصييادرها المختلفيية ومعالجيية وحفييظ البيانييات والمعلومييات المتعلقيية بعمييل الييوزارة 

 .وإعدادها وتجهيزها الكترونيا  
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 ةير البيانييات والمعلومييات الالزميية إلعييداد السياسييات واالسييتراتيجيات فييي مجييال تنظيييم الهجييرتييوف .01

 والمغتربين لتمكين الوزارة والجهات األخرى ذات العالقة من القيام بدورها على النحو المطلوب.

وإقامية تعزيز االتصال والتواصل عبر موقع الوزارة على شبكة االنترنت وعناوين البريد االلكترونيي  .00

نظام شبكي للوزارة يتحقق مين خالليه اإلدارة اآلليية لنظيام معلوميات المغتيربين وربطهيا ميع مصيادر 

 المعلومات المختلفة.

وفير المعلومات التي يحتاجها المغتربون في سبيل الحصول على حقوقهم وتحسين ظروفهم وتحقييق  .04

 مصالحهم في بلدان االغتراب.

جييات معلومييات المغتييربين مييع مييدخالت ومخرجييات الجهييات ضييمان تناسييق وتكامييل مييدخالت ومخر .03

 والقطاعات األخرى بما يكفل تطبيق النظام الوطني المتكامل للمعلومات.

العامية وتقيديم تقيارير المتابعية  للسياسيةمتابعه وتقيييم األداء العيام لليوزارة لضيمان التطبييق السيليم  .02

 بهذا الشأن. واالستثنائيةالدورية 

أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين والنظم النافذه او تكليف بهيا مين القيام بأي مهام  .05

 قبل قيادة الوزارة.

 تولى المهام واالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة للشئون االقتصادية والترويج لالستثمار وت :(27مادة )

قيانون االسيتثمار وقييانون  بليورة وترجمية المزاييا والحيوافز والتسيهيالت المتاحية للمغتيربين بموجيب .0

 رعاية المغتربين والقوانين األخرى ذات الصلة والترويج المناسب لها في أوساط المغتربين.

تزويد هيئات المغتربين ورجال األعميال مينهم بخطيط وبيرامج التنميية االقتصيادية والماليية واإلسيهام  .4

 في نشرها وتوضيحها.

ة واالسييتثمار لمعرفيية وتحدييييد األنشييطة االقتصيييادية التنسيييق مييع الجهيييات المعنييية بتخطيييط التنميييي .3

والمشيياريع األكثيير مالئميية السييتثمارات المغتييربين داخييل الييوطن واإلبييالغ عنهييا وتشييجيع المغتييربين 

 الستثمار أموالهم فيها.

تزويد المستثمرين ورجال األعمال من المغتربين بالمعلومات والبيانات التي يحتاجونها لتمكيينهم مين  .2

مكانيييات وفييرص اإلسييهام االسييتثماري واختيييار بييدائل االسييتثمار األنسييب فييي المجيياالت اكتشيياف إ

 المختلفة داخل الوطن.

اإلسهام في الترويج للمشاريع االقتصادية والدراسات الخاصة بها وموافياة هيئيات المغتيربين ورجيال  .5

 العالقة.األعمال منهم بها بالتنسيق مع الجهات ذات 

ن لالسييتثمارات فييي الييوطن وإجييراء االتصيياالت األولييية بشييأنها مييع جهييات تلقييي مبييادرات المغتييربي .6

 بالنتائج.االختصاص وإبالغ المبادرين 

بحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين من المغتربين واقتراح المعالجات الالزمة لهيا بالتنسييق ميع  .7

 الجهات المختصة.

لسييلع اليمنيية والتنسيييق ميع الجهييات تشيجيع أصيحاب رؤوس األمييوال مين المغتييربين عليى اسيتيراد ا .8

 المختصة لمنحهم االمتيازات المحفزة للقيام بذلك.

اقتييراح ميينح األوسييمة للمغتييربين الييذين أسييهموا بامتييياز فييي النشيياطات االسييتثمارية واالقتصييادية  .9

 واالجتماعية.والخيرية 

 ين.المغترباالستفادة من تجارب بعض الدول في مجال ترويج االستثمار في أوساط  .01

 القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من فبل قيادات الوزارة.  .00

  

 الفصل الثالث
 المهام المشتركة ل دارات العامة

 تشترك اإلدارات العامة في تنفيذ المهام اآلتية: :(28) مادة
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 صاصاتها.واختإعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيذ مهامها  .0

إعيييداد التقيييارير الدوريييية والبيانيييات المنتظمييية عييين أنشيييطتها وإنجازاتهيييا ومسيييتوى تنفييييذ خططهيييا  .4

 وبرامجها.

 للوزارة.تسيير األعمال بما يخدم تحقيق األهداف واالختصاصات األساسية  .3

 الوزارة.إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واإلسهام في مجال العمل البحثي على صعيد  .2

عييداد خييرائط العمييل والكتيبييات التوضيييحية لمراحييل وإجييراءات تنفيييذ المهييام وبخاصيية مييا كييان منهييا إ .5

متصييال بييالجمهور واسييتخدامها كوسيييلة إرشييادية للعيياملين بييالوزارة والجمهييور ومراجعتهييا دوريييا 

 العالقة.بهدف تطويرها وتبسيط اإلجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات 

وزارة أعميييال السيييكرتارية للجيييان والمجيييالس المشيييكلة فيييي مجيييال تتيييولى كيييل إدارة عامييية فيييي الييي .6

 اختصاصها.

 
 الفصل الرابع 

 مبادئ عامة في التنظيم واإلدارة لمهام الوزارة

 :مبادئ واألسس التنظيمية اآلتيةألغراض التنفيذ األمثل لمهام الوزارة تعتمد الوزارة ال :(29) مادة

شيياطها المبييادئ واألسيياليب العملييية والعلمييية فييي اإلدارة تطبييق الييوزارة فييي تنظيييم أعمالهييا وإدارة ن .0

 على هذا األساس. وبرامج عملهاوالتنظيم وتضع خططها 

تقيييوم اإلدارات العامييية فيييي اليييوزارة بإعيييداد خطيييط وبيييرامج عميييل فصيييلية وسييينوية لتنفييييذ مهامهيييا  .4

 واختصاصاتها.

تمر وتبني العالقات التنظيميية مين تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على أساس التعاون والتشاور المس .3

حييث سيلطة اإلشيراف عليى أسيياس انسيياب خطيوط السيلطة وتصيياعد خطيوط المسيئولية فيي مختلييف 

المستويات اإلدارية للتنظيم وذلك دون اإلخالل باألساليب واألشيكال التنظيميية المعتميدة لتحقييق مبيدأ 

 العمل.المشاركة والتشاور في تسيير 

د التنظيييم الييداخلي فيهييا وفييي عالقاتهييا بيياإلدارات العاميية علييى تطبيييق مبييدأ تعمييل الييوزارة علييى صييعي .2

تفويض السلطة فيها تماشيا  مع التوجه العام لتطوير اإلدارة العامة في الدولة وبما ينسجم مع هيداف 

 اإلصالح اإلداري.

الداخليييه ومييع تكفييل قيييادة الييوزارة تحقيييق التنسيييق المسييتمر والفاعييل تخطيطييا  وتنفيييذا  فييي عالقاتهييا  .5

غيراض تصيال ميع الوحيدات التابعية ألالوحدات االداريه األخرى ذات العالقة كما تكفل تطيوير نظيام اال

 األساسية.التنسيق وتوفير وسائل العمل 

تحدييييد مهيييام وواجبيييات وسيييلطات كيييل وظيفييية بصيييوره دقيقيييه تكفيييل تحقييييق التيييوازن بيييين السيييلطه  .6

 والمسئولية.

م وظائفهم مسئولين عن تدريب األفراد العاملين تحت إشرافهم باإلضافة يعتبر الرؤساء اإلداريين بحك .7

 والرقابة.إلى دورهم األساسي في تنظيم وتبسيط األعمال والتوجيه 

تعمييل الييوزارة علييى تطبيييق مبييدأ الثييواب والعقيياب فييي الوظيفيية العاميية اعتمييادا علييى مييدى االلتييزام  .8

 النافذة.بالواجبات وفقا  للقوانين والنظم 

زم كافة التقسيمات التنظيميية لليوزارة بجميع وتحلييل المعلوميات واإلحصياءات المتعلقية بأنشيطتها تلت .9

 اإلدارية.كأسلوب علمي التخاذ القرارات وتخطيط وتقييم األعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية 

زا  ليذاكرة تولي قييادة اليوزارة عنايية خاصية بأعميال السيجالت والوثيائق والمعلوميات باعتبارهيا مركي .01

 الوزارة.

يكييون لزامييا  علييى الموظييف المخييتص عنييد معالجتييه لموضييوع يشييكل حاليية جديييدة ال تعالجييه بصييورة  .00

واضحة التشريعات النافذة أن يرفع األمر إلى رئيسة المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة اليوزارة عبير 

 السلطة.خطوط 
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 الباب الرابع
 أحكام ختامــيـة

التنظيم  ئزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته من خالل تطبيق مباديولي الو :(31) مادة
 الوزارة.وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في 

  أغراضها.يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة وتحقيق  :(31) مادة

تبين  إذاة توزيع بعض المهام واالختصاصات بين اإلدارات العامة يجوز بقرار من الوزير إعاد :(32) مادة
إلى إجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية أو إزالة  ةمن خالل التطبيق الفعلي لهذه الالئحة وجود حاج

ازدواجية في تنفيذ المهام على أن يتبع في ذلك قواعد التنظيم اإلداري وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 
 والتأمينات.

يصدر بقرار من الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحددة في هذه الالئحة  :(33) مادة
  والتأمينات.بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 

يقوم المستشارون بتقديم المشورة لقيادة الوزارة وأي مهام أو أعمال أخرى يتم تكليفهم بها من  :(34) مادة
 ل الوزير.قب

يجوز للوزارة انشاء مكاتب في محافظات بحسب االحتياج وحجم النشاط وبالتنسيق مع الجهات  :(35) مادة
 العالقة.ذات 

م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة شئون 1997( لسنة 252يلغى القرار الجمهوري رقم ) :(36) مادة
 المغتربين.

 الرسمية.ه وينشر في الجريدة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور (:37) مادة
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 ول التحويالت والمؤشرات االقتصادية األساسية: جد3ملحق 

 ) لايربالمليون الجارية )القيم  باألسعارالتحويالت وبعض المؤشرات االقتصادية 

 السنة
 المؤشرات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** 2011** 2012**
* 

 متوسط

الناتج المحلي 

اإلجمالي بسعر 

 السوق
1,756,999 1,895,945 2,150,895 2,486,732 2,885,580 3,646,557 4,495,179 5,099,905 6,072,272 5,772,915 6,843,903 6,714,893 7,037,263 4,373,772 

. االستهالك 1

 الكلي:النهائي 
1,287,957 1,478,665 1,707,543 1,911,135 2,171,428 2,509,609 3,358,724 4,036,551 4,837,985 5,108,180 5,786,393 5,518,710 6,408,502 3,547,799 

أ _ االستهالك 

 النهائي العام
228,111 249,457 287,961 305,820 334,230 415,868 585,071 757,593 819,710 826,645 886,613 945,539 1,135,636 598,327 

ك االستهالب _

 النهائي الخاص
1,059,846 1,229,208 1,419,582 1,605,315 1,837,198 2,093,741 2,773,653 3,278,958 4,018,275 4,281,535 4,899,780 4,573,171 5,272,866 2,949,471 

. االستثمار 0

 اإلجمالي:
356,653 403,565 457,263 608,142 690,480 974,448 1,121,344 1,378,156 1,534,091 1,239,261 1,356,956 1,265,403 1,698,455 1,006,478 

تكوين رأسمال 

 الثابت
275,912 300,795 390,249 509,812 577,725 665,702 751,524 990,122 1,067,345 1,142,324 1,344,701 886,444 1,385,477 791,395 

 215,083 312,977 378,959 12,255 96,937 466,746 388,033 369,821 308,746 112,755 98,330 67,013 102,770 80,741 التغير في المخزون

 السلع .ميزان2

 والخدمات
112,389 13,715 -13,911 -32,545 23,672 162,500 15,111 -314,802 -299,804 -574,526 -299,446 -69,221 

-
1,069,694 

-180,505 

صادرات السلع 

 والخدمات
645,230 596,005 695,131 787,195 932,382 1,311,034 1,549,130 1,544,316 2,033,922 1,424,381 2,034,046 2,220,108 1,874,924 1,357,523 

واردات السلع 

 والخدمات
532,841 582,290 709,042 819,740 908,710 1,148,534 1,534,019 1,859,117 2,333,726 1,998,906 2,333,491 2,289,329 2,944,618 1,538,028 

 281,267 707,744 290,575 324,165 222,490 272,154 254,635 250,068 242,077 235,120 225,729 209,321 207,674 214,712 لتحويالتا

 825,974 628,761 1,196,183 1,057,510 664,735 1,234,287 1,063,354 1,136,455 1,136,948 714,152 575,597 443,352 417,280 469,042 االدخار المحلي 
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 السنة
 المؤشرات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** 2011** 2012**
* 

 متوسط

فجوة االدخار = 
 –االدخار المحلي 

 جمالياال االستثمار

112,389 13,715 -13,911 -32,545 23,672 162,500 15,111 -314,802 -299,804 -574,526 -299,446 -69,221 -
1,069,694 

-180,505 

 193 214.35 213.80 219.59 202.85 199.78 198.95 197.05 191.42 184.78 183.45 175.62 168.69 161.73 $ متوسط سعر

التحويالت 
 )مليون$(

1,327 1,231 1,191 1,230 1,272 1,264 1,269 1,281 1,362 111,1 1,476 1,359 3,301 1,435 

 فجوة االدخار 
 )مليون $(

694 81 -79 -177 128 848 76 -1,582 -1,500 -2,832 -1,363 -323 -4,990 -847 

االحتياطيات 
 الخارجية
 ($)مليون

2,914 3,676 4,428 5,011 5,690 6,142 7,545 7,762 8,157 6,923 5,941 4,531 6,157 5,760 
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 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية 

مريكىىىا أ، الجاليىىىات اليمنيىىىة المقيمىىىة فىىىي (2221)البعىىىداني، منصىىىور محمىىىد اسىىىماعيل  -

 األول، صنعاء.  الجزء – للمغتربينوروبا، المؤتمر العام الثالث أو

التقريىر العىام،  2225/2226مسح ميزانية األسىرة  :، تقييم الفقر(2222)البنك الدولي  -

 .صنعاء

طن دي ، حقائق عن الهجىرة والتحىويالت، اإلصىدار الثىاني، واشىن(2211)البنك الدولي  -

 .سي

، نشىىرة البنىىك المركىىزي اليمنىىي، السىىنة الحاديىىة عشىىر، (2212)البنىىك المركىىزي اليمنىىي  -

 صنعاء. ،121العدد 

 صنعاء. ،2211يناير – ، التطورات النقدية والمصرفية(2211) البنك المركزي اليمني -

 صنعاء.، 2212، 2222، 2225أعداد  البنك المركزي اليمني، التقرير السنوي، -

 لمركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، أعداد متفرقة، صنعاء. الجهاز ا -

، تأهيل العمالة اليمنية واستغالل مىا تمثلىه مىن رأس (2221)الريمي، حميد صغير سعد  -

وزارة شئون  ،الجزء الثاني – مال مادي ومعرفي، وثائق المؤتمر العام الثالث للمغتربين

 .المغتربين

يل مسار تحويالت العاملين المهاجرين اليمنيين وأثرها ، تحل(2212)صالح  العبدي، بدر -

جامعة عدن، العدد  –على النمو االقتصادي في الجمهورية اليمنية، مجلة العلوم اإلدارية 

 ، جامعة عدن. السنة األولى – األول

المحددات التشريعية والتنظيمية لتأهيىل ورعايىة العمالىة (، 2212)الغابري، محمد أحمد  -

الفىرص والتحىديات، مركىز سىبأ  – لعمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخلىيجا: اليمنية

 صنعاء. ،ةيستراتيجللدراسات اال

، سياسىىىات الهجىىىرة (2221)اإلسىىىكوا  –اللجنىىىة االقتصىىىادية واالجتماعيىىىة لغربىىىي آسىىىيا  -

 .، بيروتوالسكان في المنطقة العربية

(، الهجرة الدولية والتنمية 2211ا )اإلسكو –اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -

 في بلدان اإلسكوا: التحديات والفرص، بيروت.

لىى دول إ، تشريعات العمل المنظمة النتقال العمالىة اليمنيىة (2212)اللهبي، حميد محمد  -

 صنعاء.، 62مجلس التعاون الخليجي والقيود المفروضة عليها، مجلة الثوابت العدد 

، تحىىويالت المغتىىربين اليمنيىىين فىىي ظىىل المتغيىىرات (1111)يحيىىى بىىن يحيىىى  ،المتوكىىل -

 االقتصادية في اليمن، صنعاء. المغتربون والتنميةمؤتمر اإلقليمية والدولية، 

، تحويالت العاملين في الخارج وانعكاساتها التنموية على (2221)صندوق النقد العربي  -

 . 2221االقتصادات العربية، أبوظبي، 

تشىىريعات رعايىىة المغتىىربين (، 2221)الىىدعيس، أحمىىد محمىىد يمىىن محمىىد وأالميمىىوني،  -

 ،اليمنيىىين ووسىىائل تطويرهىىا، المىىؤتمر العىىام الثالىىث للمغتىىربين، وزارة شىىئون المغتىىربين

 .صنعاء

الخطىىىىة الخمسىىىىية الثانيىىىىة للتنميىىىىة االقتصىىىىادية (، 2221)وزارة التخطىىىىيط والتنميىىىىة  -

 ، صنعاء.2225-2221واالجتماعية 

، توسيع فرص الوصول للتحويل والخدمات المالية في الدول (2213برنيه، محمد يسر ) -

 .، أبو ظبيصندوق النقد العربيالعربية ودور المصارف المركزية، 
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(، الخطىىىىة الخمسىىىىية الثانيىىىىة للتنميىىىىة االقتصىىىىادية 2221والتنميىىىىة )وزارة التخطىىىىيط  -

 صنعاء.، 2225-2221 واالجتماعية

لتنميىة االقتصىىادية الخمسىية الثالثىىة لخطىة ال ،(2226)والتعىاون الىىدولي وزارة التخطىيط  -

  ، صنعاء.2212-2226لتخفيف من الفقر اوواالجتماعية 

لتنميىىة الخمسىىية الرابعىىة لخطىىة المشىىروع ، (2212)وزارة التخطىىيط والتعىىاون الىىدولي  -

 ، صنعاء.(2215 – 2211)لتخفيف من الفقر وااالقتصادية واالجتماعية 

والمصىىىارف، الطبعىىىة ، مجموعىىىة قىىىوانين البنىىىوك (2212)وزارة الشىىىؤون القانونيىىىة  -

 .الخامسة، صنعاء

 ثانياً: المراجع األجنبية

- Carling, Jorgen (2004), Policy Options for Increasing the 

Benefits of Remittances, a paper presented at the 9th 

International Metropolis Conference, Geneva. 

- IOM (2008), Maximizing Remittances for Development in 

Southeast Asia. 

- Ratha, Dilip (2012), Global Prospects for Migration and 

Remittances in 2012: Implications for Asia, ADBI-OECD 

Roundtable on Labor Migration in Asia, Tokyo – Japan. 

- United Nations (2013), Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division, United Nations database, 

POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013. 

- World Bank (2006), Global Economic Prospects: Economic 

Implications of Remittances and Migration. 

- World Bank (2008), Remittances and Development, Lessons 

from Latin America, edited by Pablo Fajnzylber and J. 

Humberto López. 

- World Bank (2010), Bilateral Estimates of Migrant Stocks in 

2010. 

- World Bank (2011), The Migration and Remittances: Yemen, 

Republic of. 

- World Bank (2011), Bilateral Remittance Estimates for 2011: 

Using Migrant Stocks, Host Country Incomes and Origin 

Country Incomes. 

- World Bank (2014), Migration and Remittances: Recent 

Developments and Outlook, Migration and Development Brief 

no. 22. 

- World Bank, Net ODA: http://data.worldbank.org/country/yemen-republic. 


