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 م 2003لسنة ( 19) قانون رقم

 بشأن البعثات واملنح الدراسية

 
 باسم الشعب:

 رئيس اجلمهورية:
 .بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية

 بعد موافقة جملس النواب.و

 ه.لقانون اآلتي نصأصدرنا ا
 الباب األول

 متهيدية أحكام

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 (.قانون البعثات واملنح الدراسية) يسمى هذا القانون (1)مادة

ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني احملددة قرين كل منها  (2)مادة

 ما مل يدل سياق النص على معنى آخر:

 اجلمهورية اليمنية. : يةاجلمهور

 حكومة اجلمهورية اليمنية. : احلكومة

من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة والقطااع  العاام وامللاتل      إداريةكل وحدة  : داريةالوحدة اإل

هلاااا اساااتقالل ماااالي وإداري وميةانياااة خاملاااة تتلااامنها املوازناااة العاماااة لل هااااز  

ت االقتصاادي والوحادات تات امليةانياات    املوازنة العامة لوحادا أو  اإلداري للدولة

 املستقلة وامللحقة.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. :  الوزارة 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي. :  الوزير

أو  خيااول ساالطات وزياار فيمااا خيااتص بوزارتاا   إداريااةرئاايس وحاادة أو  كاال وزياار : الوزير امللتص

 الوحدات اليت يشرف عليها.أو  ابعة هلاوالوحدات الت داريةوحدت  اإل

كاال صاالص طبيعااي مثبااة ي الدمااة يشاامل وظيفااة دائمااة مصاانفة ومعتماادة        : املوظف

 ومع  فيها بقرار من السلطة امللتصة. داريةمبيةانية الوحدة اإل
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كاال صاالص طبيعااي غااا موظااف حاملاال علااى صااهادة ااتياااز املرحلااة الثانويااة      : الطالب

 .ما يعادهلاأو  العامة

ه للدراساة خاارا اجلمهورياة طبقاا      إيفااد طالاب ياتم املوافقاة علاى     أو  كل موظف : املوفد

 هذا القانون. حكامأل

ي الدراسة خارا اجلمهورية علاى نفقاة    يفادنفقات مالية لإلأو  أي مقعد دراسي : املنحة

 اةئي.أو  نفقة أي اهة ماحنة أخرى بتمويل كليأو  احلكومة

 ثات واملنح الدراسية.قانون البع : القانون 

 الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح الدراسية. :الالئحة التنفيذية

دوليااة تقااادم منحاااة  أو  إقليمياااةأو  أانبياااةأو  منظماااة عربيااة أو  هيئاااةأو  أي دولااة  : اجلهة املاحنة

 اةئيا .أو  كليا  يفاددفع نفقات اإلأو  تتكفل بتمويلأو  دراسية

ماان هااذا  ( 7) ل نااة العليااا للبعثااات واملاانح الدراسااية املشااكلة مبواااب املااادة       ال : الل نة العليا

 القانون.

 سكرتارية الل نة العليا. : السكرتارية العامة

 من هذا القانون.( 12) الل ان التنفيذية املشكلة مبواب املادة :   الل ان التنفيذية

 الل نة التنفيذية امللتصة. : الل نة امللتصة

 سكرتارية الل نة امللتصة. : نةسكرتارية الل 

 أثنى عشر صهرا  حسب التقويم الشمسي : السنة 

 ثالث  يوما . : الشهر 

 الفصل الثاني

 وأهدافه يفا تصنيف اإل

دراة أو  للدراسة مع التلصص للحصول على صهادة يفادمبواب هذا القانون على اإل يفاديقتصر اإل  (3)مادة

 علمية أعلى.

 -لقانون إىل مايلي:مبواب هذا ا يفاديهدف اإل  (4)مادة

اليت تليب احتيااات فعلية لل مهورية باألعداد ، املساهمة ي توفا الكوادر الوطنية املؤهلة -1

الكافية وي املستويات التعليمية والتلصصات العلمية والنوعية الالزمة لتنفيذ خط  التنمية 

 االقتصادية واالاتماعية الشاملة وي املواعيد والتوقيتات املناسبة.

 موااهة متطلبات اإلحالل للقوى العاملة الوطنية حمل العمالة األانبية. -2

تلبية متطلبات التوسع ي خمتلف نواحي النشاط واالست ابة مبرونة الحتيااات اإلحالل ي  -3

 املواقع واملراكة الوظيفية اليت قد ختلو من صاغليها ألي سبب كان.
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واملهارات العلمية اليت تتناسب مع متطلبات أداء  باملعارف داريةتةويد املوظف  ي الوحدات اإل -4

مهامهم ووااباتهم الوظيفية وإكسابهم اجتاهات اجيابية تتوافق مع متطلبات الدمة ي 

 الوظيفة العامة.

لتحس  مستوى الكفاءة وتوسيع جمال  داريةتنمية معارف ومهارات املوظف  ي الوحدات اإل -5

إكسابهم معارف ومهارات أو  ملهام وواابات وظائفهم الربة ي ضوء نتائج تقويم أدائهم

نقلهم أو  اديدة وتطوير اجتاهاتهم وسلوكياتهم اجيابيا  مبا يتالءم مع متطلبات إعادة توزيعهم

 ترفيعهم إىل مراكة أعلى تات مسؤوليات اكرب.أو  إىل وظائف أخرى

أو  طرأ من تماات تشريعيةالتكييف املستمر ملعارف ومهارات واجتاهات املوظف  ي ضوء ما ي -6

 إاراءات .أو  تنظيمية وما يست د من تطوير ي طرائق العمل ووسائل 

مواكبة التطورات احلديثة ي النواحي العلمية واالقتصادية والتكنولواية تات الصلة حبقول  -7

املهن مبا حيقق االستفادة منها ي رفع املعدالت اإلنتااية وحتس  مستويات أو  النشاط

 فاءة والفاعلية.الك

تأم  احتيااات املؤسسات التعليمية من الكفاءات الوطنية والتطوير املستمر لقدراتها العلمية  -8

 والعملية ألداء دور فاعل ي التنمية الوطنية.

 الفصل الثالث

 نطاق تطبيق القانون

 -هذا القانون على الفئات التالية: أحكامتطبق   (5)مادة

 الطالب غا املوظف . -1

 ت التدريس ي اجلامعات واملعاهد العليا والباحث  ي املرافق البحثية.هيئا أعلاء -2

 ي اجملاالت امللتلفة. داريةموظفي الوحدات اإل -3

 -هذا القانون على احلاالت التالية : أحكامال تسري  (6)مادة

ي مهمات أو  الذين يوفدون ي مهمات رمسية تستهدف متثيل الدولة داريةموظفي الوحدات اإل -1

 وبتكليف من السلطة امللتصة. داريةطالعية لصاحل وحداتهم اإلإارات زيأو  رمسية

الذين يوفدون حللور املؤمترات واللقاءات والندوات واالاتماعات  داريةموظفي الوحدات اإل -2

اليت تستهدف تبادل الربة مع نظرائهم من الدول األخرى والبحث ي مسائل مهنية تات أبعاد 

 ختصصية.
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 الباب الثاني

 ء وتشكيل اللجنة العلياإنشا

 واللجان التنفيذية وحتديد اختصاصاتها

 الفصل األول 

 العليا  اللجنة

وتشكل على ( الل نة العليا للبعثات واملنح الدراسية ) تنشأ مبقتلى هذا القانون جلنة عليا تسمى (7)مادة

 -النحو التالي:

  حالة غياب رئيسا  وينوب عن  نائب  ي   وزير التعليم العالي والبحث العلمي -  

 علوا      نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي-  

 علوا      األم  العام للم لس األعلى لل امعات -  

 علوا        نائب وزير الرتبية والتعليم-  

 علوا       ( الدائرة الثقافية) نائب وزير الاراية-

 علوا        نائب وزير التلطي  والتنمية -  

 علوا         زير املاليةنائب و-

 علوا   وكيل وزارة التعليم الفين والتدريب املهين لقطاع التدريب املهين -  

 علوا    وكيل وزارة الدمة املدنية والتأمينات لشئون القوى العاملة-  

 علوا  ومقررا      مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بالوزارة -  

 هام والواابات التالية:ختتص الل نة العليا بامل (8)مادة

 العمل على تلبية متطلبات خط  التنمية من القوى العاملة املؤهلة من خمتلف املستويات. -1

العمل على حتقيق التكامل وتفادي االزدوااية ي اهود التأهيل حتقيقا  لالقتصاد ي النفقات  -2

 .داريةوالوملول إىل أفلل النتائج ي التنمية اإل

 وفق خطة موحدة  يفاداملنح املتاحة لإلاالستفادة القصوى من  -3

 ومرااعة هذه السياسة من ح  إىل آخر بهدف تطويرها. يفادوضع وإقرار سياسة عامة لإل -4

والتوملية إىل جملس الوزراء بالسياسات  يفادمناقشة وإقرار مشروع الطة السنوية لإل -5

 واإلاراءات واملوارد املطلوبة للموافقة عليها.

عند احلااة بدعوة من رئيسها وحتدد الالئحة أو  بصفة دوريةأصهر  يا كل ثالثةجتتمع الل نة العل (9)مادة

 التنفيذية القواعد القانونية واإلارائية الاملة بااتماعات الل نة العليا ونظام عملها.

 يكون لل نة العليا سكرتارية عامة وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون مهامها واختصاملاتها. (11)مادة
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 يالفصل الثان

 اللجان التنفيذية

 -يتبع الل نة العليا جلنتان تنفيذيتان وتلك على النحو التالي:  (11)مادة

مبا  داريةموظفي الوحدات اإل إيفادجلنة التأهيل الوظيفي: وختتص بالنظر ي ترصيح و -1

 هيئات التدريس والتأهيل العام. أعلاء إيفاداليتعارض مع اختصاص جلنة 

 أعلاء إيفادي ترصيح و التأهيل العام:وختتص بالنظرهيئات التدريس و أعلاء إيفادجلنة  -2

هيئات التدريس ي اجلامعات واملعاهد العليا واملراكة املتلصصة ومساعديهم والباحث  ي 

الطلبة املتلرا  من مدارس ومعاهد التعليم  إيفادهيئات ومراكة البحث العلمي وترصيح و

 غا املوظف .العام والفين واملهين والكليات واجلامعات من 

 -من هذا القانون على النحو التالي:( 11) تشكل الل نتان التنفيذيتان املذكورت  باملادة (12)مادة

 -التأهيل الوظيفي:وتشكل على النحو التالي: جلنة -1

 رئيسا .     نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 نائبا  للرئيس.  تدريبوكيل وزارة الدمة املدنية والتأمينات لقطاع القوى العاملة وال

 علوا       وكيل اهليئة العامة للتدريب املهين 

 علوا      ( امللتص) وكيل وزارة التلطي  والتنمية

 علوا        ( امللتص) وكيل وزارة املالية

 علوا        ( امللتص) وكيل وزارة الاراية

 علوا     ( امللتصدارية )نائب عميد املعهد الوطين للعلوم اإل

 علوا  مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 مقررا    الدمة املدنية والتأمينات مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة

 هيئات التدريس والتأهيل العام وتتشكل على النحو التالي: أعلاء إيفادجلنة  -2

 رئيسا      مي نائب وزير التعليم العالي والبحث العل

 نائبا  للرئيس     وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 أعلاء   نواب رؤساء اجلامعات للدراسات العليا والبحث العلمي

 علوا   العاملة والتدريب وكيل وزارة الدمة املدنية والتأمينات لقطاع القوى

 علوا      ( امللتص) وكيل وزارة التلطي  والتنمية

 علوا       ( امللتص) ل وزارة الارايةوكي

 علوا       ( امللتص) املالية وكيل وزارة

 علوا    وكيل وزارة التعليم الفين والتدريب املهين لقطاع التدريب املهين

 علوا     ( امللتصدارية )نائب عميد املعهد الوطين للعلوم اإل
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 علوا ومقررا م العالي والبحث العلمي مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بوزارة التعلي

من هذا القانون املهام والواابات ( 12) تتوىل كل جلنة من الل نت  التنفيذيت  املشكلت  باملادة (13)مادة

 التالية ي حدود اختصاص كل منها:

اقرتاح القواعد والنظم اإلارائية الالزمة لتنظيم االستفادة من البعثات واملنح الدراسية ورفعها  -1

 لدراستها وإقرارها. –عرب سكرتاريتها العامة  –ة العليا لل ن

لدراستها وإقرار  -عرب سكرتاريتها العامة- ورفعها لل نة العليا يفاداقرتاح السياسة العامة لإل -2

 على الصعيد الشامل. يفادسياسة عامة لإل

مة ملناقشتها حتديد احتياااتها من املنح الدراسية ورفعها لل نة العليا عرب سكرتاريتها العا -3

 .يفادوإقرارها ي إطار الطة العامة السنوية لإل

بعثات دراسية خارا اجلمهورية والبة فيها أو  ي املنح يفادالنظر ي الرتصيحات وطلبات اإل -4

طبقا  للقانون والقواعد والنظم اإلارائية املعتمدة من الل نة العليا مبا اليتعارض مع األهداف 

 .يفادمن هذا القانون والسياسة العامة لإل (4) احملددة ي املادة

القانون ومراقبة سالمة إاراءات  وحتقيق  حكامطبقا  أل يفادمتابعة تنفيذ إاراءات اإل -5

 أغراض .

بتقارير دورية عن نتائج ااتماعاتها وأعماهلا  -عرب سكرتاريتها العامة–موافاة الل نة العليا  -6

 بمرض التنسيق واملتابعة.

ير الواردة إليها عن سا دراسة املوفدين وتقويم مستوى أدائهم وحتصيلهم النظر ي التقار -7

 هذا القانون. حكاموالبة بشأن كل حالة طبقا  أل

 حكامحدة طبقا  أل النظر ي طلبات التمديد وموامللة الدراسة والبة بشأن كل حالة على -8

 هذا القانون.

وى احملافظات حسب مقتليات احلااة التوملية إىل الل نة العليا بإنشاء جلان فرعية على مست -9

 واقرتاح تشكيالتها وحدود اختصاملاتها.

 اإلصراف على أعمال الل ان الفرعية الواقعة ي نطاق اختصاملها ومتابعة وتقويم أدائها. -10

 عند احلااة بدعوة مان رئيساها  أو  جتتمع كل جلنة من الل ان التنفيذية صهريا  بصفة دورية منتظمة-1 (14)مادة

  الالئحااة التنفيذيااة القواعااد اإلارائيااة الاملااة بااتماعااات الل ااان التنفيذيااة    وتااب، ماان ينوباا أو 

 ونظام عملها. 

مان  ( أو امللاتص ) تات العالقاة  دارياة جيوز لكل جلناة مان الل اان التنفيذياة دعاوة وكيال الوحادة اإل        -2

حاادة قلااايا تتعلااق بالوأو  يقااوم مقاماا  حللااور االاتماااع الااذي تنظاار خاللاا  الل نااة ي موضااوعات  

الساتماع رأيا    أو  معلوماات أو  املعنية وتلك بمرض استيلاح ما تارى استيلااح  مان بياناات     داريةاإل
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وي مجيااع األحااوال ال يكااون   داريااةاملتعلقااة بوحدتاا  اإل أو  حااول واملوضااوعات والقلااايا املعروضااة  

 ات.كما اليكون ل  ملوت معدود عند اختات القرار، للمدعو حق االصرتاك ي مداوالت الل نة

 الباب الثالث

 قواعد وإجراءات ختطيط وتنظيم

 االستفا ة من البعثات الدراسية

 الفصل األول

 قواعد وإجراءات التخطيط

مبوافاااة سااكرتارية الل نااة التنفيذيااة امللتصااة مبعلومااات تفصاايلية عاان        إداريااةتقااوم كاال وحاادة    -1 (15)مادة

عة هلاا مان املصاادر احمللياة والاراياة      احتياااتها من البعثات الدراسية واملوارد املتاحة لديها واملتوق

 .طبقا  لألسس والقواعد اليت تلعها الل نة امللتصة وي املواعيد اليت حتددها

تلتااةم مجيااع اجلهااات امللتصااة بتنساايق العااون الفااين وعالقااات التعاااون الثقاااي وباااألخص وزارات          -2

بإخطااار  داريااةا ماان الوحاادات اإلوغاهاا، املاليااة، الرتبيااة والتعلاايم، الارايااة، التلطااي  والتنميااة

وال  بأول مبعلومات تفصيلية حول املوارد املتاحاة واملتوقعاة امللصصاة ألغاراض     أالسكرتارية العامة 

اإلاراءات اليت تكفل  خمتلف املصادر ليتم عرضها على الل نة العليا لدراستها واختات التأهيل من

 .هذا القانون حكاماالستفادة منها طبقا  أل

 دارياة وىل سكرتارية كل جلنة تنفيذية جتميع البيانات واملعلوماات الاواردة إليهاا مان الوحادات اإل     تت -1 (16)مادة

وإعدادها بشكل مللص متهيدا  لعرضها على الل نة امللتصة لدراستها والتوملية مبا تراه بشأنها 

 .إىل الل نة العليا

اردة مان الل اان التنفيذياة واملعلوماات     تتوىل السكرتارية العامة لل نة العليا اساتقبال االحتياااات الاو   -2

مان  ( 2) الواردة من اجلهات امللتصة حول املوارد املتاحة واملتوقعة من خمتلف املصادر طبقاا  للفقارة  

ماان هااذا القااانون وإعاادادها للعاارض علااى الل نااة العليااا بصاايمة مشااروع خطااة ساانوية         ( 15) املااادة

 .يفادلإل

وإقرارهااا والتوملااية جمللااس الااوزراء     يفااادالطااة الساانوية لإل تقااوم الل نااة العليااا مبناقشااة مشااروع      -3

باألولوياات ومصااادر تمطيتهاا والسياسااات واإلاااراءات املناسابة لتنفيااذها وحتدياد األمااوال املطلوبااة     

 ي ضوء مقارنة االحتيااات باملوارد واقرتاح مصادر توفاها.( إن واد) لتمطية الع ة

ملعتمدة من الل نة العليا للتأهيل طبقا  لألولويات املقررة ومبا ال تنفيذ خطتها ا إداريةتتوىل كل وحدة  (17)مادة

 يتعارض مع أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

تتوىل الوزارة مع وزارة الدمة املدنية والتأمينات ي إطار مسؤولياتهما العامة بالتعااون والتنسايق ماع    -1 (18)مادة

 .ملوارد الالزمة لتلبية االحتيااات املطلوبةوزارتي التلطي  والتنمية والاراية البحث عن ا
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تقاوم الاوزارة بإعاداد النمااتا واالساتمارات الاملاة باإدارة التأهيال العاام وهيئاات التادريس لتحقياق              -2

 من هذا املادة.( 3) نفس األغراض املشار إليها بالفقرة

لاملااة بالتأهياال ي مجيااع   تقااوم وزارة الدمااة املدنيااة والتأمينااات بإعااداد النماااتا واالسااتمارات ا       -3

للعمال بهاا وحتقياق أغراضاها ي خمتلاف مراحال        دارياة مراحلاها وتعميمهاا علاى كافاة الوحادات اإل     

 .التلطي  والتنفيذ واملتابعة والتقويم

 الفصل الثاني

 تنظيم االستفا ة من البعثات الدراسية

اإلعالن عاان الفاارص الساانوية  تقااوم الااوزارة ووزارة الدمااة املدنيااة والتأمينااات كاال فيمااا خيصااها باا   -1 (19)مادة

 املتاحة للرتصيح وبوسائل اإلعالم املناسبة مبا حيقق تكافؤ الفرص.

 يشرتط ي اإلعالن عن الفرص املتاحة للرتصيح ما يلي:-2

 أن حيدد جماالت ومستويات التأهيل. -أ 

 مكان الدراسة. -ب 

 املمولة.أو  اسم اجلهة املاحنة -ا 

 (.مة منها والاملة العا) الشروط الوااب توفرها ي املتقدم  -د 

 الفرتة الةمنية املتاحة لتقديم طلبات الرتصيح. -ه 

 املكان والةمان احملددين الستقبال املتقدم  والوثائق املطلوب تقدميها. -و 

 األسس واملعايا اليت سيتم اعتمادها للمفاضلة واالختيار. -ز 

ات اجلهاة  التشاريعات النافاذة واصارتاط    حكاام أي معلومات أخرى يقتلى إضافتها طبقاا  أل  -ح 

 املمولة.أو  املاحنة

باإلعالن ملوظفيهاا ي املراكاة الرئيساية وفروعهاا باحملافظاات عان الفارص         إداريةتلتةم كل وحدة  -1 (21)مادة

 املتاحة لديها للرتصيح من املصادر احمللية والاراية طبقا  لإلغراض والشروط احملددة ي الفقرت 

 .من هذا القانون( 19) من املادة( 2، 1)

مب اارد انتهاااء الفاارتة الةمنيااة احملااددة لتقااديم طلبااات الرتصاايح إقفااال باااب    إداريااةىل كاال وحاادة تتااو -2

اساتقبال الطلباات والبادء باسااتكمال إااراءات فحاص ومرااعاة بيانااات املتقادم  مان واقاع وثااائق          

ومسااتندات الرتصاايح املقدمااة ماانهم والتحقااق ماان اسااتيفاء كاال ماانهم الشااروط املعلاان عنهااا واختااات    

ات النظامية الالزمة الختيار األادر وفقا  لألسس واملعايا املعتمدة من قبل السلطة امللتصة الطو

 .وطبقا  لإلاراءات احملددة ي التشريعات النافذة

االلتاااةام بعااادم الرتصااايح إال ي التلصصاااات   إدارياااةوي مجياااع األحاااوال جياااب علاااى كااال وحااادة   

ل وي حاادود املااوارد املتاحااة مااع مراعاااة األولويااات    واملسااتويات احملااددة ي خطتهااا املعتماادة للتأهياا  

 .يفاداملدراة ي الطة والسياسة العامة لإل
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( ماان 2ترفاع كاال وحاادة إداريااة كشافا  مبرصااحيها املسااتوف  الشااروط واإلااراءات احملااددة بااالفقرة )      (21)مادة

ياة امللتصاة وفقاا     ( من هذا القانون بعد إقراره من السلطة امللتصة ويرفع إىل الل ناة التنفيذ 20املادة )

 .للقواعد واإلاراءات املقرة وي املواعيد احملددة متهيدا  لعرضها على الل نة العليا

 الباب الرابع

 يفا جراءات الرتشيح واإلإشروط و

 ولالفصل األ

 شروط الرتشيح واجراءاته

 -جيب أن تتوفر ي املتقدم للرتصيح الشروط األساسية التالية: (22)مادة

 أن يكون ميين اجلنسية. -1

وان تكاون حالتا  الصاحية بدرااة     ، أن يكون متمتعاا  باللياقاة الصاحية الايت تقتلايها املهناة       -2

 ه إليها وي مجيع األحوال جيبإيفادتسمح ل  باحتمال طبيعة وظروف الدراسة ي البلد املةمع 

 تكون حالت  الصحية تتوافق مع الشروط اليت حيددها البلد املستقبل.أن 

 ط الاملة بالرتصيح للم ال واملستوى الذي تقدم ل .أن يكون مستوفيا  للشرو -3

األمانة ما مل يكن قد أو  حمكوما  علي  بعقوبة ي ارمية خملة بالشرفأو  أال يكون متهما  -4

 رد إلي  اعتباره.

مان  ( 23) مان املاادة  ( 2) ه خالل السنت  األخات  مع مراعاة الفقرةإيفاديكون قد سبق  أال -5

 رتصيح للدراسة العليا.هذا القانون ي حالة ال

يكون املتقدم قد ختلف مبحض إرادت  عن االلتحاق بدراست  مبوااب ترصايح ساابق ماامل      أال -6

 يكن قد ملى على تلك ثالث سنوات.

عادم  أو  ه ألساباب ناصائة عان تقصااه    إيفااد الماي  أو  ساابق  إيفااد يكون املتقدم قد عاد من  أال -7

 لسوء سلوك .أو  قدرت  على التحصيل العلمي

 ال يكون املتقدم حاملال  على مؤهل دراسي معادل للمستوى الذي يرغب الرتصيح في .أ -8

 أخرى بالنسبة للموظف. إداريةمنتدبا  من وحدة أو  معارا أو  أال يكون متعاقدا  -9
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( ماان هااذا القااانون يشاارتط ي املتقاادم للرتصاايح للدراسااة العليااا تااوافر       22مااع مراعاااة أحكااام املااادة )    (23)مادة

 -الشروط التالية:

 أن يكون قد أدى خدمة فعلية مدتها أربع سنوات منذ تثبيت  على وظيفة دائمة بعد التلرا. -1

 سابق إحدى املدد التالية: إيفادأن يكون قد قلى ي الدمة الفعلية بعد عودت  من  -2

 ه السابقة سنت  فأكثر.إيفادكانة مدة إتا  أربع سنوات -أ 

 اقل من سنت .ه السابقة سنة وإيفادكانة مدة إتا  ثالث سنوات -ب 

 واقل من سنة.أصهر  السابقة ستة إيفادكانة مدة إتا  سنتان -ا 

 صهر.أالسابقة تقل عن ستة  إيفادهكانة مدة إتا  سنة واحدة -د 

أو  أن يكون جمال الدراسة والتلصص املتقدم ل  متفقا  مع ختصص  العلماي ومقرتناا  باملهناة    -3

 الوظيفة اليت يةاوهلا فعال .

، ي حااة فعلية إىل التلصص العلمي باملستوى الدراساي املطلاوب   يةدارأن تكون الوحدة اإل -4

 وان يكون تلك حمددا  بدقة ي خطتها املعتمدة للتأهيل.

أن يكون املتقدم قد برهن بصورة واضحة على استحقاق  للرتصيح خالل دراست  السابقة من  -5

لديا  تصاور واضاح    واقع س ل  األكادميي وما قدم  من أحبااث واااازات تات قيماة علمياة و    

 لدراست  العليا وجمال البحث الذي سيتناول  خالهلا.

 أن يكون مستوفيا  للشروط الاملة باملنحة. -6

يكون املتقدم حاملال  علاى موافقاة مبدئياة مان السالطة امللتصاة       أن  وي مجيع األحوال جيب -7

ااااراءات ومساااتكمال  اإلااااراءات الداخلياااة للرتصااايح طبقاااا  للقواعاااد واإل  دارياااةي وحدتااا  اإل

 احملددة ي هذا القانون.

جيوز للوحدة اإلدارية أن تلع صروطا  إضافية للرتصيح مباا يتفاق ماع طبيعاة نشااطها وإعاداد ومساتويات         (24)مادة

القوى الوظيفية لديها كما جيوز هلاا أن حتادد األولوياات الايت تراهاا ضارورية لتحقياق أهاداف التنمياة          

لويات واضحة وموضوعية ومعلنة بعد االتفاق عليها ماع  املناطة بها صريطة أن تكون هذه الشروط واألو

 الوزارة والل نة التنفيذية امللتصة.

تتاااوىل الل ناااة التنفيذياااة امللتصاااة النظااار ي الرتصاااحيات املرفوعاااة إليهاااا وإقااارار الرتصااايحات      -1 (25)مادة

كاان  إتا  وي حالاة ماا  ، املستوفية للشروط واإلااراءات النظامياة املعتمادة ي حادود املاوارد املتاحاة      

عدد املتقدم  املستوف  للشروط يةيد عان تلاك املاوارد وااب علاى الل ناة امللتصاة املفاضالة فيماا          

ماان مرصااح مبواااب  أكثاار وعنااد تساااوي ، بياانهم الختيااار األااادر طبقااا  ملعااايا وأسااس موضااوعية   

مسابقة جتري أن  األسس واملعايا املعتمدة والشروط املطلوبة من اجلهة املاحنة حيق لل نة امللتصة

 .اداره واستحقاقا  للرتصيح وترتيبهم تنازليا  حسب األولويةكثر فيما بينهم وحتديد األ
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جياوز لل ناة التنفيذيااة امللتصاة أقارار مرصااح  احتيااطي  ماان با  املساتوف  للشااروط ياتم ماانحهم         -2

ادة ماان هااذه املاا( 1) األحقيااة ي احللااول حماال ماان يتللااف ماان املرصااح  املعتماادين مبواااب الفقاارة 

 .كلما كان تلك ممكنا

( أو الفقارت   22( مان املاادة )  6حيق لل نة امللتصة التماضي عن صرط املدة املنصاوص عليهاا باالفقرة )    (26)مادة

 -( من هذا القانون ي إحدى احلاالت التالية:23( من املادة )2، 1)

 واود منحة جمانية خيشى فواتها دون تقدم مرصح  آخرين. -1

 وحيقق توفره مصلحة عامة. داريةر حتتاا  الوحدة اإلتقدم مرصح وحيد لتلصص ناد -2

أو  حصول املتقدم على منحاة صلصاية غاا قابلاة للتأايال بنااء علاى تأكياد مان اجلهاة املاحناة            -3

يكاون جماال   أن  وي مجياع األحاوال جياب   ، الايت يعمال بهاا    دارياة بتقرير مسبب من الوحادة اإل 

ين الوظيفاة الايت يةاوهلاا وتات عالقاة     التلصص من اجملاالت اليت التتعارض ماع ختصصا  املها   

 اليت يتبعها عند الرتصيح. داريةوطيدة باختصاص الوحدة اإل

 الفصل الثاني

 يفا شروط وإجراءات اإل

ال جياوز إيفااد املوظااف أو الطالاب إال بعاد احلصااول علاى موافقااة اجلهاة املاحناة واسااتالم إخطاار رمسااي          (27)مادة

هااا دراساات  تؤكااد فياا  بصااورة واضااحة علااى قبولاا     مكتااوب ماان املؤسسااة التعليميااة الاايت ساايتلقى في  

وحتديد جمال ومستوى الدراسة والتلصص الذي قبل في  واملدة املقررة لذلك واملوعد احملدد لاللتحاق 

وي مجيااع األحاوال حيظاار اإليفاااد قبال احلصااول علااى موافقاة مساابقة ماان الل نااة     ، بربناجما  الدراسااي 

 .امللتصة طبقا  ألحكام هذا القانون

املوظاف بقارار مان الاوزير      إيفااد مان هاذا القاانون ياتم     ( 29، 27) املادت  أحكامون اإلخالل بد-1 (28)مادة

 -يتلمن القرار مايلي:أن  امللتص على

 اسم املوفد وبلد الدراسة وجمال التلصص ومستواه ومدت . -أ 

 .داريةالوحدة اإلأو  املمولة والتةاماتها والتةامات احلكومةأو  اجلهة املاحنة -ب 

 د والتةامات  واملواعيد الدورية للتقارير املطلوبة من .حقوق املوف -ج 

 التاريخ املقرر لبدء الربنامج الدراسي والتاريخ املتوقع لالنتهاء من . -د 

ه مان الل ناة   إيفادحيدد ي القرار رقم وتاريخ املوافقة الصادرة بأن  وي مجيع األحوال جيب

رة بنساالت  أخاري  ماان قاارار  امللتصاة مااع حفاخ نساالة مناا  مبلاف املوظااف وموافااة الااوزا    

 .يفاداإل

الطالب غا املوظف  بقرار مان وزيار التعلايم     إيفادمن هذه املادة يتم ( 1) الفقرة أحكاممع مراعاة  -2

 العالي والبحث العلمي.
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 الطالااب يتعهااد مبقتلاااه بااأداء الواابااات أو  اسااتيفاء تعهااد خطااي ماان املوظااف  يفاااديشاارتط لإل -1 (29)مادة

وجتنب إتيان أي فعل من األفعال احملظورة علي  كموفد مبواب ماا هاو حمادد    والوفاء بااللتةامات 

 بالباب الرابع من هذا القانون ووفق النموتا الذي تقره الل نة امللتصة.

مان هاذه املاادة وحفاخ نسالة ي      ( 1) املعنية استيفاء التعهد املشار إلي  باالفقرة  داريةعلى الوحدة اإل -2

 داع نسلة أخرى لدى سكرتارية الل نة امللتصة.الطالب وإيأو  ملف املوظف

 الفصل الثالث

 خاصة أحكام

جيااوز متديااد ماادة اإليفاااد بقاارار ماان الااوزير امللااتص أو رئاايس الوحاادة اإلداريااة امللااتص وبعااد اخااذ رأي    (31)مادة

 ( من هذا القانون.31الوزارة وفقا  للشروط احملددة باملادة )

 -يشرتط لتمديد مدة اإليفاد ما يلي: (31)مادة

يتلامن حيثيااات ومااربرات التمديااد   داريااةلااب مساابب ماان السالطة امللتصااة بالوحاادة اإل تقاديم ط  -1

ومدتاا  مؤياادا  بوثااائق ومسااتندات ملااادرة ماان األسااتات املشاارف واملؤسسااة التعليميااة الاايت يتلقااى     

 املوفد دراست  فيها.

د احلصول على تأييد رمسي مان البعثاة الدبلوماساية املعتمادة لل مهورياة ي بلاد الدراساة تؤكا         -2

 في  ملحة وقانونية الطلب وسالمة وقانونية الوثائق واملستندات املؤيدة ل .

احلصول على رأي اجلهة املاحنة تب  في  موقفها من طلب التمديد واساتعدادها لتمطياة نفقاات     -3

 املدة املطلوبة.

املاادة املطلوبااة للتمديااد سااتمكن املوفااد ماان االنتهاااء ماان دراساات  فيهااا بصااورة      أن  التحقااق ماان -4

 كدة.مؤ

المرض من التمديد لن يكون بمرض موامللة الدراسة ملستوى اعلى من املستوى أن  التأكد من -5

 الذي أوفد من اال .

أال يكون املوفد قد حصل على متديد سابق واساتنفذ فيا  احلاد األقصاى املساموح با  للتمدياد         -6

 من هذه املادة.( 7) مبواب الفقرة

 األساسية. يفادت اوز ربع مدة اإلحتديد املدة املطلوبة للتمديد حبيث ال ت -7

من هذا القانون علاى املوفاد خاالل مادة     ( 35، 34، 33) املواد أحكاموي مجيع األحوال تسري 

ألغاراض احتسااب مادة     يفااد التمديد وتصبح مدة التمديد مبواب هذا احلكم ااةءا  مان مادة اإل   

 االلتةام.

وملاربرات   دارياة لطة امللتصاة ي الوحادة اإل  امللتصة بناًء على توملية مسببة مان السا   جيوز لل نة -1 (32)مادة

قوية تقتنع بها الل نة املوافقة على استمرار املوفاد املتفاوق ي دراسات  ملواملالة الدراساة ي املساتوى       

 -الذي يعلو املستوى املوفد ألال  وتلك ي حالة توفر الشروط التالية:
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الساابقة تؤكادها نتاائج    أن يكون املوفد قد اثبة اداره وتفوقاا  خاالل مرحلاة دراسات       -أ 

تلك املرحلة وتؤيدها وثائق ومستندات تشهد بتميةه ملاادره عان األساتات املشارف وإدارة     

أو  املؤسسة التعليمية اليت يتلقى دراست  فيها ومعمدة من البعثة الدبلوماسية لل مهورياة 

 من يقوم مقامها ي البلد املوفد إلي .

أو  ة ملوامللة الدارسة نظا ادارت  وتفوقا  يكون املوفد قد حصل على منحة جمانيأن   -ب 

 غا مسبوقة.أو  جمال البحث الذي يتناول  ي دراست  تو فائدة علمية متميةةأن 

أن يكون املوفد قد قطع دراست  ي مادة قياساية تقال عان املادة املقاررة لانفس املساتوى          -ا 

 الدراسي وبذات التلصص النوعي.

ماع جماال التلصاص الاذي أوفاد مان        يكون جمال التلصص املساتهدف متكاامال   أن  -د 

 اال  وال يتعارض مع .

 داريااةيكااون جمااال ومسااتوى التلصااص املسااتهدف يلاايب حااااة حقيقيااة للوحاادة اإل   أن  -ه 

 املوفد ملصلحتها.

إحلاااق اللاارر حبااق  أو  أال يرتتااب علااى املوافقااة للموفااد إخااالل مبباادأ تكااافؤ الفاارص     -و 

 ضافية ميكن جتنبها.سيرتتب عليها حتميل احلكومة التةامات إأو  آخرين

يصدر الوزير امللتص قرارا  مبوامللة املوفد للدراسة بعاد احلصاول علاى موافقاة مسابقة مان الل ناة         -2

 أحكاام يشتمل القرار بيانا  باحليثيات واملربرات الايت اساتند عليهاا دون اإلخاالل ب    أن  امللتصة على

 من هذا القانون.( 28) املادة

ماان هااذا القااانون علااى املوفااد خااالل ماادة مواملاالت  للدراسااة  ( 35 ،34، 33) املااواد أحكااامتسااري -3

 ألغراض احتساب مدة االلتةام. يفادهذه املادة وتعترب هذه املدة اةءا  من مدة اإل أحكاممبواب 

 الباب اخلامس

 واجبات املوفد واحملظورات عليه

 الفصل األول

 واجبات املوفد

 -على املوفد أن يلتةم بالواابات اآلتية: (33)مادة

 فر إىل بلد الدراسة والوملول إلي  ي املوعد املقرر.الس -1

التقاادم فااور وملااول  إىل بلااد الدراسااة لتساا يل امساا  وبياناتاا  لاادى البعثااة الدبلوماسااية اليمنيااة      -2

 وان يثبة لديها عنوانا  واضحا  يسهل االتصال ب  عند احلااة.، من يقوم مقامهاأو  املعتمدة

وي الربناامج املقارر واحلصاول منهاا علاى       يفااد لا  عناد اإل   االلتحااق باملؤسساة التعليمياة احملاددة     -3

 وثيقة تثبة تلك وتارخي .
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ماان يقااوم مقامهااا ي البلااد املوفااد إلياا  مبااا يفيااد  أو  إخطاار البعثااة الدبلوماسااية اليمنيااة املعتماادة  -4

باال   من هاذه املاادة إل  ( 3) التحاق  بربنامج الدراسة مرفقا  باإلخطار الوثيقة املشار إليها بالفقرة

 من تاريخ السفر.أصهر  والل نة امللتصة مبلمونها خالل مدة أقصاها ثالثة داريةوحدت  اإل

تهاون وان يكرس اهده ووقت  للدراساة  أو  أن جيد ي دراست  وان يواظب على تلك دون تقصا -5

التحصيل العلمي حتى حيصل علاى املؤهال الدراساي ي املساتوى والتلصاص       املقررة ويثابر على

 د ألال .املوف

أن حياارتم قااوان  ونظاام ومعتقاادات البلااد املوفااد إلياا  وان حيااافخ علااى مسعااة الااوطن ويتقيااد            -6

 بقوانين  ونظم .

مان يقاوم مقامهاا ي البلاد املوفاد إليا  بنساخ        أو  أن يواي البعثة الدبلوماسية املعتمادة لل مهورياة   -7

يت حتصال عليهاا مب ارد ملادور     معمدة من الوثائق واملستندات املتعلقة بسا دراسات  والنتاائج الا   

والل نة التنفيذية امللتصة طي  داريةأي منها مع نسخ ملور من كل تلك وإرساهلا إىل وحدت  اإل

 طلب.أو  ودون حااة إىل متابعةأصهر  تقرير دوري منتظم كل ستة

مان  أو  أن جيياب عان االستفساارات الايت تقادم إليا  مان البعثاة الدبلوماساية املعتمادة لل مهورياة            -8

الل نة امللتصة حول كل دارية أو املقدمة إلي  من وحدت  اإلأو  وم مقامها ي البلد املوفد إلي يق

 ما يتعلق بدراست  وان يقدم الوثائق واملستندات املؤيدة لذلك.

وحدتا   أو  من يقوم مقامها ي البلد املوفاد إليا   أو  إخطار البعثة الدبلوماسية املعتمدة لل مهورية -9

أو  يؤثر على انتظام  فيا  أو  نظام دراست  ة امللتصة فورا  بأي تميا قد يطرأ علىوالل ن داريةاإل

وأولياتاا  وان يرفااق باإلخطااار كافااة الوثاااائق      يفاااد يتعااارض مااع مااا هااو حماادد لاا  ي قاارار اإل       

 واملستندات املتعلقة بذلك وان يقدم املعلومات املتصلة بهذا الشأن.

 -مكتوبا  يلتةم مبواب  بااللتةامات التالية:على املوفد أن يقدم قبل سفره تعهدا   (34)مادة

 حبيث ال تت اوز املهلة احملددة أدناه: يفادالعودة إىل الوطن مب رد انتهاء مدة اإل -1

 ه صهرين فأقل.إيفادكانة مدة كثر إتا أسبوع واحد على األ -أ 

 من صهرين واقل من سنة.أكثر ه إيفادكانة مدة كثر إتا أسبوع  على األ -ب 

 اليت تةيد عن سنة يفادملدة اإلكثر ألصهر واحد على ا -ا 

عن العودة خالل املهلة احملددة ل  يتحمل العقوباات   داريةوي حالة تأخر موفد الوحدة اإل

 املنصوص عليها ي هذا القانون.

ه ملصالحتها فاور عودتا  إىل الاوطن وان يلاع نفسا        إيفااد حاول  أو  التقدم إىل الوحدة اليت أوفاد  -2

كافااة الوثااائق واملسااتندات الاايت تثبااة اسااتكمال  للدراسااة ي       حتااة تصاارفها ويقاادم إليهااا    

 التلصص الذي أوفد ألال .
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ه ملصالحتها ضاعف املادة الايت قلااها ي      إيفااد حاول  أو  الايت أوفاد   دارياة العمل لادى الوحادة اإل   -3

 سابق. إيفاددون اإلخالل بأي التةام بالدمة عن أي  يفاداإل

 من هذا القانون.( 35) نب احملظورات احملددة باملادةوجت( 33) أداء الواابات احملددة باملادة -4

ه إيفااد أن يدفع للحكومة تعويلا  ماليا  يعادل جمموع النفقات واملبالغ اليت ملارفة عليا  فارتة     -5

ساواء كاناة    يفااد مبا ي تلاك قيماة االمتياازات النقدياة والعينياة الايت متتاع بهاا خاالل فارتة اإل          

ق للحكومة اختات كافة اإلاراءات اليت تراها مناسابة  خاراية وحيأو  مصادر التمويل داخلية

يتقرر علي  دفع  من تعويلات نظا السائر اليت قاد تان م عان إخاللا  بتعهداتا        السرتداد ما

 احملددة ي هذه املادة.

 الفصل الثاني

 احملظورات

 حيظر على املوفد مايلي: (35)مادة

ا دون احلصاول علاى موافقاة مسابقة مان      املؤسسة التعليمية الايت أوفاد إليها   أو  تميا بلد الدراسة -1

وألساباب وماربرات ملاحيحة ومؤكادة تقتناع       دارياة الل نة امللتصة بناًء على طلب من وحدتا  اإل 

 بها الل نة.

جماال التلصاص الاذي أوفاد ألالا  ماا مل يكان بالتنسايق ماع اجلهاة           أو  تميا مستوى الدراساة  -2

 املبتعثة.

 ق بربنامج الدراسة وي املواعيد احملددة لذلك.التللف عن االلتحاأو  االنقطاع عن الدراسة -3

ماان يقااوم مقامهااا ي أو  االمتناااع عاان موافاااة البعثااة الدبلوماساية املعتماادة لل مهوريااة أو  التللاف  -4

بالتقارير الدورية والوثاائق واملساتندات املتعلقاة بساا دراسات        داريةوحدت  اإلأو  البلد املوفد إلي 

 ونتائ   خالهلا.

 معلومات تتعلق بنظام الدراسة ونتائ   فيها.أو  ناتإخفاء أي بيا -5

أو  مستندات مةورة تتعلاق بصاورة مباصارة   أو  تقديم وثائقأو  معلومات مظللةأو  تقديم أي بيانات -6

 بوضع  الدراسي.أو  غا مباصرة حبالت 

مباصارة أي  أو  اآلداب العاماة أو  سالوك منااف لألخاالق   أو  ممارساة أي فعال  أو  القيام بأي نشاط -7

خيرا عن األهداف واألغراض الايت أوفاد مان    أو  التةامات  كموفدأو  عمل يتعارض مع واابات 

 االها.

كان مان صاأن   إتا  بدون اار ولو كان ي أوقات الفرا أو  االلتحاق بأي عمل سواء كان باار -8

علاى   قد يؤثر ي قدرتا  أو  يؤخر االنتهاء منها ي موعدهاأو  تلك التأثا سلبيا  علي سا دراست 

 التحصيل العلمي.
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كاان  إتا  العودة إىل ارض الوطن خالل فرتة الدراساة إال أو  ممادرة البلد املوفد إلي  إىل بلد آخر -9

برتخاايص رمسااي ماان إدارة املؤسسااة التعليميااة وألسااباب ومااربرات  أو  تلااك بإاااازة رمسيااة مقااررة

ماان يقااوم مقامهااا أو  وي احلااالت  جيااب إخطااار البعثااة الدبلوماسااية اليمنيااة ، ملااحيحة وقاااهرة

التااابع هلااا فااور   داريااةبااذلك كمااا جيااب علياا  ي حالااة عودتاا  إىل الااوطن التقاادم إىل الوحاادة اإل  

وملول  وإصعارها مبربرات العودة وتقديم الوثائق واملستندات املؤيدة لذلك مع تسليم سكرتارية 

 الل نة امللتصة نسلا  منها.

 اإلدالء بشهادة كاتبة.أو  دعي لذلكتا إ التللف عن اإلدالء بشهادت أو  االمتناع -10

 قبل انتهاء برنامج الدراسة الذي أوفد ألال . يفادإنهاء اإل -11

 .يفاداالمتناع عن العودة بعد انتهاء مدة اإلأو  التللف عن العودة إىل الوطن -12

 الباب السا س

 احلقوق واالمتيازات واملخالفات والعقوبات

 الفصل األول

 حقوق املوفد

 -( من هذا القانون يستحق املوفد خالل مدة اإليفاد ما يلي:29( إىل )22كام املواد من )مع مراعاة أح (36)مادة

كماا يادفع راتاب    ، املقاررة  يفااد املوفد ي منح  دراسية على نفقة احلكومة يدفع ل  نفقاات اإل  -1

 على النحو احملدد أدناه: داريةاملوظف من وحدت  اإل

فع ل  راتبا  األساساي باإلضاافة إىل مجياع     يدأصهر  اقل من ثالثة يفادإتا كانة مدة اإل -أ 

 البدالت.

يدفع ل  راتب  األساسي باإلضاافة  أصهر  واقل من ستةأصهر  ثالثة يفادإتا كانة مد اإل -ب 

 إىل بدل التلرا وبدل غالء املعيشة.

يادفع لا  راتبا  األساساي باإلضاافة إىل بادل       أصاهر   تةيد عن ستة يفادكانة مدة اإلإتا  -ا 

 التلرا.

نحاا  دراسااية علااى نفقااة اهااة ماحنااة أخاارى ياادفع لاا  راتباا  علااى النحااو احملاادد ي          املوفااد ي م -2

 .يفادوحيدد النظام املالي ما يستحق  من نفقات اإل، من هذه املادة( 1)الفقرة

وي مجيع األحوال يستثنى املوظف املوفد للدراسة اجلامعية من حق تقاضاي الراتاب خاالل مادة     

أي قااانون آخاار وطبقااا   أو أحكااام ن املعلاام واملهاان التعليميااةقااانو أحكااامدون اإلخااالل ب يفاااداإل

 للشروط واللواب  احملددة ي تلك القوان .
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 الفصل الثاني

 متيازات املوفدا

إااازة دراساية   أو  تدخل ي حساب الدمة التقاعدية املدة اليت يقليها املوظف موفدا  ي منحاة -1 (37)مادة

صاارتاكات الشااهرية املنصااوص عليهااا ي قااانون   اال يفاااديسااتقطع ماان راتباا  خااالل ماادة اإل  أن  علااى

 وبالنسبة اليت حيددها القانون املذكور.، التأمينات واملعاصات

 يفااد فإنا  يشارتط الحتسااب مادة اإل     يفااد مل يكن املوظاف املوفاد مساتحقا  للراتاب خاالل مادة اإل      إتا -2

ملوفاااد بساااداد  كمااادة خدماااة تقاعدياااة لألغاااراض الاااواردة بقاااانون التأميناااات واملعاصاااات قياااام ا       

أو  علاى أقسااط صاهرية   أو  االصرتاكات املنصوص عليها بقاانون التأميناات واملعاصاات دفعاة واحادة     

 وطبقا  للشروط واللواب  اليت حيددها القانون املذكور. يفادسنوية مساوية ملدة اإل

قدميااة ي احتسااب ماادة خدماة املوظاف الغااراض العاالوة الدوريااة وي حسااب األ      يفااادتادخل مادة اإل   -3

، 38) املاادت   أحكاام ألغراض الرتفيع طبقا  لشروطهما احملددة ي التشريعات النافذة مع مراعاة 

 من هذا القانون.( 39

ال تاادخل املاادد التاليااة ي احتساااب ماادة خدمااة املوظااف ألغااراض العااالوة الدوريااة أو احتساااب االقدميااة    (38)مادة

 ألغراض الرتفيع:

 فرتات الرسوب.التللف عن الدراسة وأو  مدة االنقطاع -1

 ويستثنى من تلك اإلاازات األكادميية واملرضية.، مدة اإلاازات الاملة -2

بعاد انتهااء مادة     دارياة املدة اليت يقليها املوظف املوفاد بعيادا  عان مةاولاة العمال ي وحدتا  اإل       -3

 .يفاداإل

شاف عان   يعتمد ي وضع تقدير مستوى كفااءة أداء املوظاف املوفاد ي تقرياره السانوي علاى ماا يتك       -1 (39)مادة

وتلك مان واقاع ماا يارد ي التقاارير الدورياة       ، مستوى أدائ  الدراسي خالل السنة املوضوع عنها التقرير

 عن سا دراست .

يشرتط الستحقاق املوظف املوفد عالوت  الدورية عن أي سنة دراسية تسليم الوثائق واملستندات الايت   -2

 أدائ  خالل السنة. تثبة التحاق  بربنامج الدراسة وانتظام  في  ومستوى

وجيوز عند اللرورة صملها على ، ه األساسيةإيفادحيظر صمل وظيفة املوظف املوفد خالل فرتة  -1 (41)مادة

كمااا حيظاار اسااتمالل دراااة  ، ساانت  فأقاال يفااادكانااة ماادة اإلإتا  ساابيل اإلنابااة وبصااورة مؤقتااة 

 النقل إليها.أو  بالرتفيعأو  املوظف املوفد سواء بالتوظيف عليها

هاذا القاانون فيحاتفخ لا  بدراتا  الوظيفياة ي        حكاام أوفد املوظف للدراسة بدون راتب طبقا  ألإتا  -2

ه احملددة بالقرار الصادر من إيفادإسقاطها خالل فرتة أو  وال جيوز تنةيلها، داريةميةانية وحدت  اإل

كمااا يظاال امساا  ودراتاا  التذكاريااة ثااابت  ي كشااف الرواتااب دون مصاارف  ، الساالطة امللتصااة

 مالي.
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ملكا  ل  وتسا ل باراءة    يفادتكون االخرتاعات اليت يتوملل املوفد إىل ابتكارها خالل مدة اإل -1 (41)مادة

وإتا كاان لالخارتاع ملالة بالشاؤون العساكرية      ، االخرتاع بامسا  مقروناة باسام اجلمهورياة اليمنياة     

نااة فنيااة فيكااون ملكااا  لدولااة اجلمهوريااة اليمنيااة ومياانح ملاااحب االخاارتاع تعويلااا  عااادال  تقاادر جل 

 خاملة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالتشاور مع وزير الدفاع.

 تكون اجلوائة املالية اليت حيصل عليها املوفد أثناء دراست  حقا  من حقوق . -2

، تلع الل نة العليا نظاما  ماليا  خاملاا  لإليفااد بنااًء علاى عارض الاوزير بالتشااور ماع وزارات الاراياة           (42)مادة

الدمة املدنياة والتأميناات حاول تكااليف املعيشاة ي دول ومنااطق العاامل        ، املالية، التلطي  والتنمية

 -امللتلفة ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس جملس الوزراء على أن يتلمن النظام التالي:

املعيارية للموفدين على نفقة احلكومة وما يساتحق  املوفاد علاى نفقاة أي      يفادحتديد نفقات اإل -1

 املعيارية. يفادكان ما تتكفل ب  اجلهة املاحنة يقل عن نفقات اإلإتا  خرىاهة ماحنة أ

حتديد التةامات احلكومة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للموفدين وصروطها وضوابطها عنادما   -2

 البلد املوفد إلي  متكفال  بذلك.أو  ال تكون اجلهة املاحنة

من مصاريف السفر مع أكثر بع سنوات فه األساسية أرإيفاداستحقاق املوفد الذي تكون مدة  -3

 .يفادحتديد صروط استحقاقها ي حالة رغبت  العودة لةيارة الوطن ي منتصف مدة اإل

، تتحمل احلكومة ي حالة وفاة املوفد خالل فرتة دراست  نفقات حفخ ونقل اثمانا  إىل مساق  رأسا     (43)مادة

ألساارت  وال خياال تلااك باادفع مااا  كمااا تقااوم بصاارف مااا يعااادل نفقااات إيفاااده عاان أربعااة أصااهر مواساااة    

 تستحق  أسرة املوفد إتا كان موظفا  طبقا  ألحكام التشريعات النافذة.

 الفصل الثالث

 املخالفات والعقوبات

حيااق للوحاادة اإلداريااة أو الل نااة امللتصااة إيقاااف ملاارف احلقااوق واالمتيااازات املاليااة املقااررة للموفااد ي     (44)مادة

 -إحدى احلاالت التالية :

 من هذا القانون.( 33) ي وااب من واابات  احملددة باملادةعند تقصاه -1

 من هذا القانون.( 35) املادة أحكامسلوك حمظور مبقتلى أو  عند قيام  مبمارسة أي فعل-2

من ( 34) من املادة( 1) بامللالفة لتعهده حسب الفقرة يفادإتا ختلف عن العودة بعد انتهاء مدة اإل-3

 هذا القانون.

إطاالق ماا أوقاف     دارياة الوحادة اإل أو  رة بناء على عرض السلطة امللتصاة ي الاوزارة  وجيوز للوزا

عند تقاديم األساباب واملاربرات الصاحيحة الايت      أو  ملرف  ي حالة قيام املوفد بتصحيح خمالفت 

 تقتنع بها السلطة امللتصة مبواب وثائق ومستندات مؤيدة ومعتمدة خالل مادة ال تت ااوز ثالثاة   

مان هااذا  ( 35، 34، 33) املاواد  أحكاام خ ملادور قارار اإليقااف ومباا الخياالف      مان تااري  أصاهر  

 القانون.
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حيق للوحدة اإلدارية أو الل نة امللتصة حرمان املوفد اةئيا  أو كليا  من احلقوق واالمتيازات املقاررة ي   (45)مادة

 -إحدى احلاالت التالية:

المتياازات املالياة دون قياام    من تاريخ توقياع عقوباة إيقااف ملارف احلقاوق وا     أصهر  انقلاء ثالثة -1

تقديم الوثائق واملستندات املشار إليهاا ي املاادة الساابقة خاالل املادة      أو  املوفد بتصحيح امللالفة

 احملددة.

 بعلها دون وا  حق.أو  املوفد قد حصل على احلقوق واالمتيازات كلهاأن  إتا تب  -2

أو  نة دراسية واحدة من مدة الدراساة لسأو  إتا رسب ي االختبار خالل فصل  دراسي  متتال  -3

الاملاة حبااالت رساوب املوفادين الاذين       حكاام وحتدد الالئحاة التنفيذياة األ  ، دون عذر مقبول

كمااا حتاادد  ، ي اجلامعااات واملعاهااد الاايت تأخااذ بنظااام الساااعات املعتماادة      يتلقااون دراسااتهم 

 .الاملة بشروط التمديد لفرملة أخرى وصروطها ومدتها حكامالالئحة األ

أو  ساابابا أأباادى بشااأن تلااك  أو  تهاااونأو  امتنااع عاان دخااول االختبااار نتي ااة تقصااا  أو  ختلاافإتا  -4

 غا مقبولة.أو  مربرات غا ملحيحة

وي مجيااع األحااوال الجيااوز ملاارف احلقااوق واالمتيااازات الاايت تقاارر حرماناا  منهااا وللماادة الاايت     

قانونا  إال بعد التأكد من  كما ال جيوز إعادة ملرف ما يستحق ، حددها القرار الصادر بذلك

 زوال األسباب اليت أدت إىل إملدار قرار احلرمان.

ال حيول تطبيق عقوباة إيقااف ملارف احلقاوق واالمتياازات املالياة أو احلرماان منهاا دون حاق الوحادة            -1 (46)مادة

 كمااا ال خياال توقيااع  ، اإلداريااة أو الل نااة امللتصااة مبساااءلة املوفااد وتوقيااع العقوبااة التأديبيااة املناساابة     

العقوبة اإلدارية بتوقيع أي عقوبة اصد ي حالة ارتباط امللالفة مبلالفات مالية أو إدارياة تتاوفر بشاأنها    

 قرائن أو أدلة مادية جترم مرتكبها طبقا  ألحكام التشريعات النافذة.

تاااب  مااان خاااالل التحقياااق وااااود صااابهة ارتكااااب ارمياااة انائياااة وااااب احالاااة القلاااية جلهاااة      إتا  -2

 ستكمال التحقيق فيها وفقا  لإلاراءات القانونية املقررة ي هذا الشأن.االختصاص ال

يعترب املوظف املوفد مستقيال  حكما  إتا تأخر عن العودة والتقدم للعمل ي وحدت  اإلدارية بعاد انقلااء    (47)مادة

 ( مان هاذا القاانون وتقطاع هاذه     34ثالثة أصهر من انتهاء املهلة احملاددة لعودتا  مبوااب أحكاام املاادة )     

املدة إتا قدم مربرات و أسبابا  تقتنع بها الوحدة اإلدارية وتوافق عليها الل نة امللتصة قبل انقلاء املادة  

 احملددة بهذه املادة على أن ختصم مدة االنقطاع من إاازت  السنوية.

 -يتم إلماء اإليفاد ي إحدى احلاالت التالية: (48)مادة

تهاونا  ي  أو  سا دراسة املوفد استمرار تقصااه إتا تب  من خالل التقارير الدورية املقدمة عن  -1

 من هذا القانون.( 33) من املادة( 5) أداء الوااب املوفد ألال  طبقا  لنص الفقرة
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وتااب  ماان خااالل التقااارير   يفااادإتا تكاارر رسااوب  ي االختبااار لساانت  دراساايت  خااالل ماادة اإل   -2

املاادة املتبقيااة لاا  ماان ماادة  أو أن  الااواردة عاان ساااة دراساات  عاادم قدرتاا  علااى مواملاالة الدراسااة  

 الدراسة تةيد عن نصف املدة األمللية.

 إتا تعرض لصعوبات ملحية متنع  من موامللة الدراسة املوفد ألالها. -3

 إتا أعلن ان  صلص غا مرغوب في  ي البلد املوفد إلي . -4

 بعد انتهاء دراست . داريةوحدت  اإلأو  رفض العودة إىل ارض الوطنأو  إتا امتنع -5

مل يعااد إليهااا وجتاااوزت ماادة  أو  إتا غااادر مكااان دراساات  دون تاارخيص ماان املؤسسااة التعليميااة   -6

 انقطاع  عنها ستة أصهر.

 ه قبل انتهاء برنامج الدراسة.إيفادإتا انهي  -7

قارار مان الل ناة امللتصاة بنااء علاى اقارتاح مان الاوزير           يفااد وي مجيع احلاالت يصدر بإلمااء اإل 

 البعثة الدبلوماسية اليت ترعى مصلحة املوفد ي البلد املوفد إلي .أو  اجلهة املاحنةأو  امللتص

كل موفد يلمي إيفااده بنفسا  دون سابب مقباول تتاوىل الل ناة امللتصاة ي أمار مطالبتا  بتساديد مجياع             (49)مادة

النفقااات الاايت ملاارفة علياا  أثناااء ماادة اإليفاااد مبااا ي تلااك مصاااريف الساافر والرواتااب والباادالت الاايت    

وال خيال تلاك بساداد التعاويض املناساب الاذي حتادده الل ناة عان          ،   خالل مدة اإليفاداستمر ملرفها ل

كما حيق لل ناة امللتصاة إحالتا  لل هاات     ، املدة اليت انقطع فيها املوظف عن العمل خالل مدة اإليفاد

 املعنية ي الدولة الختات اإلاراءات القانونية املقررة.

 الباب السابع

 عامة وختامية أحكام

 صل األولالف

 العامة حكاماأل

إتا حصل املوفد على املؤهل الدراسي الذي أوفد مان االا  وااب عليا  العاودة فاورا  والتقادم بوثائقا  إىل          (51)مادة

وحدتا  اإلدارياة أو اجلهاة التااابع هلاا أو الايت حااول إيفااده ملصالحتها وعلاى الساالطة امللتصاة فيهاا اختااات           

 سب مع ختصص .اإلاراءات الالزمة إلحلاق  بالوظيفة اليت تتنا

إتا اقتلة املصلحة نقل املوفد بعد عودت  من اإليفاد إىل وحدة إدارية أخرى وااب تنفياذ تعهاده بالعمال      (51)مادة

تلاك باأي التاةام     لي اجلهة املنقول إليها مدة مساوية للمدة املتبقية علي  ي اجلهاة املنقاول منهاا وال خيا    

 آخر بالدمة عن أي إيفاد سابق.

جلنااة ماان الل ااان التنفيذيااة ي حاادود اختصاملااها البااة ي طلبااات الااراغب     تتااوىل كاال  ( 52مادة ) (52)مادة

وجياوز هلاا   ، بااللتحاق للدراسة على نفقتهم الاملة طبقا  لإلاراءات النظامية احملددة ي هذا القاانون 

املوافقة علاى إيفااد املوظاف براتاب أو بادون راتاب بنااًء علاى توملاية مان الوحادة اإلدارياة التاابع هلاا وفاق                
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لشروط واللواب  اليت حتددها الالئحة التنفيذياة هلاذا القاانون وي مجياع األحاوال يشارتط للموافقاة        ا

على اإليفاد استيفاء اللمانات الكفيلاة بعادم مطاالبتهم احلكوماة أو حتميلاها أي نفقاات خاالل مادة         

 اإليفاد.

 الفصل الثاني

 ختامية أحكام

الالزمااة ملقابلااة االلتةامااات املقااررة وتقااوم احلكومااة   تتااوىل كاال وحاادة إداريااة رملااد االعتمااادات املاليااة  (53)مادة

 بتمطية ما يرتتب عليها من التةام طبقا  ألحكام هذا القانون وي إطار املوازنة السنوية للوحدة اإلدارية.

ترب  موازنات اإليفاد املعتمدة للدراسة ي الوزارة وي الوحدات اإلدارية امللتلفة بوحدة حماسبية خاملة  (54)مادة

 يتم إنشاؤها ي الوزارة بالتشاور مع وزارة املالية. باإليفاد

ي  ماان يقاوم مبهامهااا ي البعثاات الدبلوماسااية املعتمادة لل مهوريااة   أو  تتاوىل امللحقيااات الثقافياة   -1 (55)مادة

الارا تس يل املوفدين ي بلدان اعتمادها ومتابعة ساا دراساتهم وتقاديم كافاة أصاكال الرعاياة       

عان مساتوى أدائهام وحتصايلهم     أصهر  تقارير دورية منتظمة كل ستة والتسهيالت الالزمة هلم ورفع

 هذا القانون إىل الل ان امللتصة باإلصراف عليهم عرب الوزارة. أحكامومدى تقيدهم ب

تلتةم كافة املؤسسات التعليمية داخل اجلمهورية برفع تقارير عان املوفادين الاذين يتلقاون دراساتهم       -2

 صراف عليهم مباصرة.فيها إىل الل نة امللتصة باإل

حيظر مطلقا  إيفاد أي موظف ي منح  دراسية خارا اجلمهورية دون احلصاول علاى موافقاة مسابقة مان       (56)مادة

كما حيظر كليا  إيفاد أي موظف أو طالب ي منحا  دراساية خاارا اجلمهورياة علاى      ، الل نة امللتصة

امعااات واملعاهااد والكليااات  نفقااة احلكومااة ي املسااتويات أو التلصصااات الاايت تتااوفر مثيالتهااا باجل    

ويستثنى من هذا احلظر اإليفاد ي منح أو مقاعد جمانياة مقدماة لل مهورياة    ، املتاحة داخل اجلمهورية

ي إطار عالقات التعاون الثنائي أو استمالل لعون فين مقدم لل مهورية وي حدودها صريطة أن تكون 

 احلااة إليها الزالة قائمة.

رية واجلهات امللتصة بتنسيق العون الفاين والعالقاات الثنائياة با  اجلمهورياة      على كافة الوحدات اإلدا (57)مادة

والاادول الشااقيقة والصااديقة واملنظمااات واهليئااات العربيااة واألانبيااة واإلقليميااة والدوليااة وعلااى األخااص   

ر أخاذ رأي الل ناة العلياا والتشااو    ، والاراياة ، الدمة املدنياة والتأميناات  ، وزارات التلطي  والتنمية

والتنسيق مع الوزارة ي كل ما يتعلق مبشاريع االتفاقيات والربوتوكوالت تات الصالة بقلاايا التأهيال    

قباال إبرامهااا للتحقااق ماان أن أهااداف هااذه االتفاقيااات ختاادم أهااداف التأهياال مااع دعوتهااا للتنساايق ي        

ناب ماع الوحادات    املباحثات وعند عقد أي اتفاقيات أخرى وبروتوكوالت تتصل بهذا الشأن انباا  إىل ا 

 اإلدارية املستفيدة وموافاة الوزارة بنسلة من كل منها لتحقيق األغراض الواردة بهذا القانون.

ترب  امللحقياات الثقافياة إدارياا  ومالياا باالوزارة وتانظم الالئحاة التنفيذياة هلاذا القاانون مهاام امللحقياات              (58)مادة

 الثقافية وصروط التعي  فيها.



 بشأن البعثات واملنح الدراسيةم 2003لسنة ( 19) قانون رقم
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يع الربوتوكوالت واالتفاقيات الايت تادخل ي نطااق اختصاملاها ومناقشاتها      ختتص الوزارة بإعداد مشار (59)مادة

 والتوقيع عليها مع اجلهات امللتصة ي الدول الشقيقة والصديقة عرب القنوات الرمسية.

ختااتص الااوزارة مبناقشااة وإقاارار ترصاايحات الاادول الصااديقة ضاامن املاانح املقدمااة لتلااك الاادول وفقااا     -1 (61)مادة

ا ي اجلامعااات اليمنيااة والبااة ي االسااتثناءات املطلوبااة وفقااا  ملباادأ التعاماال   لشااروط القبااول املعمااول بهاا 

 باملثل.

يقبل الطالب الوافدون من الدول الشقيقة والصديقة مبواب الربوتوكوالت واالتفاقيات املربمة مع  -2

من اجلهات الدول ي اجلامعات اليمنية وفقا  للتوزيع املعتمد من الوزارة بناًء على ترصيحات معتمدة 

 امللتصة ي الدول املرصحة للطالب.

يقبل الطالب الوافادون مان الادول الشاقيقة والصاديقة خاارا إطاار الربوتوكاوالت واالتفاقياات ماع            -3

 حكوماتهم بنظام الرسوم املقررة من الكليات واجلامعات احلكومية.

قة والصااديقة وفقااا  لنصااوص   تتااوىل الااوزارة اإلصااراف علااى تنفيااذ التةامااات بالدنااا أمااام الاادول الشااقي        (61)مادة

 الربوتوكوالت املوقعة وبراجمها التنفيذية ومتابعة اجلهات تات العالقة لتقييم مستوى التنفيذ.

ال جيااوز بااأي حااال ماان األحااوال متديااد ماادة اإليفاااد علااى نفقااة احلكومااة ألي موفااد علااى نفقااة اهااة أو     (62)مادة

 كانة األسباب. منظمة أو حكومة خاراية مل ين  دراست  خالل مدة املنحة مهما

تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من رئيس جملس الوزراء بناًء على عرض الوزير وبعد موافقة  (63)مادة

 جملس الوزراء.

م بشااأن البعثااات واملاانح واإلاااازات الدراسااية   1999( لساانة 10يلمااى القاارار اجلمهااوري بالقااانون رقاام )   (64)مادة

 نون.والتدريبية وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القا

 يعمل بهذا القانون من تاريخ ملدوره وينشر ي اجلريدة الرمسية. (65)مادة

 

 بصنعاء –صدر برئاسة اجلمهورية 
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