
 قانون المغتربين

 بشأن رعايـة المغتربين اليمنيــين م2002لسنة  (34)قانون رقم 

 :بأسم الشعب 

 :رئيس الجميورية 

 .بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنيـة 

 .وبعد موافقة مجمس النـواب 

 (أصدرنا القانون اآلتي نصو)

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف واألىداف

 .يسمى ىذا القانون قانون رعاية المغتربين اليمنيين  : (1)مادة 

ألغراض تطبيق ىذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة فيو المعاني المبينة إزاء كل  : (2)مادة 
 :منيا مالم تدل القرينة عمى خالف ذلك 

 :الوطـــــــــــــــــــن . اليمـــــــن 

 :الـــــــــــــــــوزارة . وزارة شؤون المغتربين 

 :الــــــــــــــــــوزير . وزير شؤون المغتربين 

 :الجيات ذات العالقة  الجيات اليمنية الحكومية ذات العالقة بقضايا المغتربين

 .قانون رعاية المغتربين اليمنيين 

 : القانـــــــــــــــــون 

 :القوانين اليمنية النافذة

 :الالئحة التنفيذية ليذا القانون 

اليمني الذي انتقل من أرض الوطن إلى بمد االغتراب والممتحقين بو من أفراد أسرتو وحصل عمى 
 :اإلقامة لغرض العمل المغتــرب 

ييدف ىذا القانون إلى رعاية المغتربين وتقديم أوجو الدعم والحماية الستثماراتيم داخل  : (3)مادة 



 .وخارج الوطن وتبني قضاياىم وتعزيز صالتيم بالوطن

 الفصل الثاني

 رعاية المغتربيـــن

 الفرع األول

 الرعاية داخل الوطن

 :تقوم الـــوزارة برعايــة المغتربين من خالل تحقيقيا لما يمــي  : (4)مادة 

اإلشراف عمى تسجيل أبناء المغتربين في المدارس والمعاىد والكميات الحكومية وتخصيص نسبة - 1
 .من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية 

 .تخصيص يوم سنوي لممغتربين وتكريم المبدعين والمبرزين - 2

 .إصدار الصحف والمجالت والمطبوعات التي تعنى بشؤون المغتربين - 3

 .تخصيص مساحة من البرامج التمفزيونية واإلذاعية التي تسيم في ربط المغتربين بوطنيم- 4

التصدي لإلشكاليات التي تعترض المغترب بعد دراستيا والتأكد من صحتيا والعمل عمى تذليميا - 5
 .وحماية حقوقو واستثماراتو 

تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية ألبناء المغتربين الذين ال يسمح ليم بالدراسة في - 6
بمدان اغترابيم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعميم العالي والبحث العممي وفقًا لقواعد االبتعاث لمدراسة في 

 .الخارج 

تسييل اإلجراءات في المنافذ اليمنية من خالل اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجمس الوزراء - 7
 .بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخمية

 .إصدار طابع بريدي باسم المغترب يعود ريعو إلى صندوق رعاية المغتربين - 8

ينشأ مجمس أعمى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجمس الوزراء يتولى النظر في القضايا  : (5)مادة 
والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بيا المغتربون داخميًا وخارجيًا وتعتبر قراراتو ممزمة ويصدر 
بتشكيمو وتحديد ميامو واختصاصاتو قرار من رئيس الجميورية بناًء عمى عرض رئيس مجمس 

 .الوزراء

 الفرع الثاني

 الرعاية خارج الوطن



 :تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خالل تحقيقيا لما يمــي  : (6)مادة 

 .توثيق العالقات الثنائية وتطويرىا مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بيا المغتربون- 1

اتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمساعدة الجاليات اليمنية لتسيير مياميا وتحقيق أىدافيا بما يعزز من - 2
 .رابطتيا بالوطن وذلك وفقًا لإلمكانيات والظروف المتاحة

دعم مدارس الجاليات وأنشطتيا وتزويدىا بالكتب والمناىج والوسائل التعميمية واإلشراف عمييا - 3
 .وتأىيل التربويين فييا 

 .رعاية المنكوبين المغتربين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاىرة وتقديم المساعدة الالزمة ليم- 4

تشجيع الفرق واألندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة لمجاليات اليمنية في إحياء المناسبات - 5
 .واألعياد الوطنية 

تقييم التقارير الشيرية المرسمة من البعثات الدبموماسية عن أوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم - 6
 .الحمول الكفيمة بمعالجتيا أواًل بأول

التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اليجرة والعمل بما يكفل حماية المغتربين - 7
 .والحفاظ عمى حقوقيم

 الفصل الثالث

 حقوق وواجبات المغتربين

 الفرع األول

 حقوق المغتربين

 :يتمتع المغترب أثناء فترة االغتراب بالحقوق التالية  : (7)مادة 

الحصول عمى إجازة مفتوحة بدون مرتب من جية عممو ، وفقًا لما ينص عميو قانون الخدمة - 1
 .المدنية 

استفادة المغترب الموظف ، وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات االجتماعية - 2
 .المعمول بيا في القوانين النافذة داخل الوطن ، في حالة اشتراكيم واستمرارىم فييا 

 .المشاركة في االنتخابات الرئاسية واالستفتاء العام بموجب قانون االنتخابات العامة واالستفتاء - 3

الحصول عمى وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية أو العائمية اليمنية عبر - 4
البعثات الدبموماسية في الخارج أو الجيات المختصة في الداخل وفقًا ألحكام الدستور والقوانين النافذة 

. 



 .المشاركـة في المسابقات الرياضية والثقافية والعممية والبحثية التي تقام في الوطن - 5

 .المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحمقات الدراسية والفعاليات الوطنية - 6

التأىيل والتعميم في الداخل والخارج والتدريب الميني الموجو نحو االحتياجات التدريبية الفعمية - 7
 .لممغتربين 

التحويالت النقدية إلى المصارف الوطنية واالستثمار في الوطن والحصول عمى مزايا وحوافز - 8
 .ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية

 .التعبير عن الرأي في الوسائل اإلعالمية المحمية - 9

الحصول عمى الصحف والمطبوعات والمجالت الوطنية والبرامج واألدلة اإلرشادية المتصمة - 10
 .باالستثمار واالقتصاد والخدمات اإلعالمية األخرى ذات الصمة بالوطن الصادرة عن الوزارة

سيامو في - 11 الحصول عمى النياشين واألوسمة والشيادات التقديرية من قبل الدولة عمى جيوده وا 
 .البناء التنموي لموطن 

 . تأمين ظروف متطمبات التكيف واالستقرار واإلندماج االجتماعــــي عند عودتو إلى الوطن - 12

 الفرع الثاني

 واجبات المغتربين

 :يقع عمى المغتربين في الخارج الواجبات التاليـــة  : (8)مادة 

 .توثيق ارتباطيم بالوطن وحسن تمثيمو وصيانة سمعتو في بمدان االغتراب - 1

بناء عالقات طيبة وطيدة مع أبناء البمدان التي يقيمون فييا واحترام األنظمة والقوانين الخاصة - 2
 .بتمك البمدان 

 .الحفاظ عمى ىويتيم الثقافية العربية اإلسالمية وقيميم االجتماعية اإليجابية - 3

 االنتساب لييئات الجاليات والتفاعل اإليجابي مع أنشطتيا والحرص عمى وحدة أبناء الجالية - 4

قيد وتسجيل بياناتيم الشخصية واألسرية والمينية والسكنية لدى الييئات اإلدارية لمجاليات - 5
 .والبعثات الدبموماسية 

 .التواصل مع البعثات الدبموماسية في بمد االغتراب ، وتطوير أساليب التعامل والتعاون معيا - 6

المساىمة في الترويج لالستثمار والسياحة في الوطن بين أبناء البمدان األخرى ، وبذل الجيود - 7
 .المنسقة والمنظمة الستقطاب الرساميل اليمنية واألجنبية إلى الوطن



االعتزاز باالنتماء الوطني والحضاري لميمن والتفاعل العقالني الواعي مع القضايا الوطنية - 8
 .والقومية 

عدم االنتماء إلى المنظمات أو الحركات أو الجمعيات أو التيارات المعادية لموطن أو لألمة العربية - 9
 .واإلسالمية 

 الفصل الرابع

 المزايا الممنوحة لممغتربين

 :يمنح الرأسمال االستثماري لممغتربين امتيازات إضافية تتمثل في اآلتي  : (9)مادة 

منح األولوية في تأىيل المناطق االستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف - 1
 .عمييا الحكومة 

توفير المعمومات األساسية ودراسات الجدوى واألدلة اإلرشادية والمطبوعات واالستشارات القانونية - 2
 .والفنية بصورة مجانية 

 .توفير تغطية إعالمية في وسائل اإلعالم الحكومية عن المشاريع االستثمارية لممغتربين - 3

 :يمنح المغترب أثناء الزيارة لموطن التسييالت الجمركية التالية  : (10)مادة 

 .السماح بدخول سيارة شخصية تحت نظام اإلدخـال المؤقت وحرية التنقل بيا أثناء فترة الزيــارة - 1

 .إدخال ىدايا شخصية مختمفة غير تجارية ولمرة واحدة في العام - 2

عالمية وترويجية  : (11)مادة  تعد الوزارة بالتنسيق مع الجيات ذات العالقة برامج سياحية وثقافية وا 
 .موجية لممغتربين أثناء زياراتيم السنوية إلى الوطن 

تقوم الحكومة ممثمة بالجيات ذات االختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص أرض  : (12)مادة 
 .لسكن واستثمارات المغتربين من األراضي التابعة ليا في محافظات الجميورية 

يمنح المغتربون العائدون إلى الوطن لإلستقرار فيو نيائيًا وبصورة إختيارية التسييالت  : (13)مادة 
 :الجمركية التالية 

 .إدخال أثاث منزلي وأمتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية - 1

من الرسوم الجمركية المقررة شريطة أن % 50إدخال آالت ومعدات مزاولة المينة معفاة بواقع - 2
 .يكون لديو إثبات بإستخداميا في بمد الميجر

 الفصل الخامس



 المؤتمر العام لممغتربين

 .يعقد مؤتمر عام لممغتربين كل أربع سنوات - أ  :  (14)مادة 

نجـازاتيم ، - ب  ييدف المؤتمر إلى توحيد رؤى المغتربين والتعرف عمى مساىماتيم ومشكالتيم وا 
 .ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تمبية احتياجات المغتربين 

توجو الحكومة الجيات ذات العالقة بوضع التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام  : (15)مادة 
 .لممغتربين ضمن برامجيا وخططيا في ضوء السياسة العامة لمدولة والقوانين والقرارات النافذة 

تنظم أعمال المؤتمر العـام لممغتربين بقرار من رئيس مجمس الوزراء بناًء عمى عرض  : (16)مادة 
 .الوزيـــر 

 الفصل السادس

 أحكام ختاميـــــــــة

لميمنية المغتربة إذا كانت تمارس العمل في الخارج أو كانت زوجة لمغترب متوفى - أ  :  (17)مادة 
أو مطمقة أو كانت متزوجة بأجنبي مسمم الحق في الحصول عمى التسييالت والمزايا الواردة في ىذا 

 .القانون 

تقوم الدولة بتحمل نفقات العودة إلى الوطن ألبناء المغترب الذين توفى والدىم في بمد االغتراب -  ب 
 .وحالتيم تتطمب المساعدة 

تعتبر الييئات اإلدارية لمجاليات المشكمة قبل صدور ىذا القانون سارية إلى حين صدور  : (18)مادة 
 .الالئحة التنفيذية المنظمة لتشكيل الجاليات وىيئاتيا اإلدارية وفقًا ألحكام ىذا القانون 

في الحاالت الطارئة في بمد من بمدان االغتراب والتي تنتج عنيا مــخـاطر تيدد حياة  : (19)مادة 
تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لتأمين سالمة وعودة .. المغتربين وأمالكيم 

المغتربين وممتمكاتيم إلى الوطن ، ويحدد بقرار من رئيس مجمس الوزراء اإلعفاءات والتسييالت 
 .الضرورية التي ينبغي تقديميا ليذه الحاالت 

يمنح المغتربون العائدون جماعيًا وبصورة قسرية إعفاءات جمركية كاممة عمى األثاث  : (20)مادة 
 .المنزلي واألمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المينة

تعتبر كافة األمالك التابعة لييئات المغتربين وكياناتيم ممكًا مشتركًا لجميع المغتربين في  : (21)مادة 
 .نفس بمد االغتراب ، وتحدد الالئحة التنفيذية طرق المحافظة عمييا وحاالت جواز التصرف فييا 

 .ُتعطى قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم صفة االستعجال  : (22)مادة 

تكفل الحكومة ممثمة بالوزارة والجيات ذات العالقة رعاية المغتربين اليمنيين في الخارج  : (23)مادة 
من خالل توظيف الزيارات الميدانية الخارجية لممسؤولين في الدولة والحكومة لاللتقاء بالمغتربين 



  :المصدر

 http://www.moia.gov.ye/detail.asp?sub_ID=305&SEC_NO=26&DATE=28/10/2010 

 

يجاد الحمول المناسبة ليا   .وبحث مشاكميم وا 

تصـدر الالئحة التنفيذية ليذا القانـون بقـرار من رئيس مجمس الوزراء بنــاًء عمى عرض  : (24)مادة 
 .الوزير 

 .يعمل بيذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  : (25)مادة 

 بصنعاء- صدر برئاسة الجميورية 
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 عمي عبد اهلل صالـح

 رئيس الجميورية


