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 م١٩٩٧لسنة)٢٥٢(قرار جمهوري رقم
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين

 :رئيس الجمهورية
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية

م بشان قانون مجلـس     ١٩٩١لسنة)٢٠(وعلى القرار الجمهوري رقم   
 .الوزراء

م بتشكيل الحكومـة    ١٩٩٧لسنة)١٥٣(وعلى القرار الجمهوري رقم   
 .وتسمية اعضائها

وبناء على عرض وزير شئون المغتربين، وبعد موافقـة مجلـس           
 .الوزراء

 قرر
 الباب االول

 التسمية واالهداف العامة
 ).الالئحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين(ئحة تسمى هذه الال) ١(مادة
تهدف وزارة شئون المغتربين الى رعاية المغتربين في الخـارج          ) ٢(مادة

والداخل وتوثيق صالتهم وروابطهم بالوطن وتحقيق مشـاركتهم فـي          
التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك طبقا للدستور والسياسة العامـة         

ـ    ذة ولهـا فـي سـبيل ذلـك تحقيـق المهـام             للدولة والقوانين الناف
 :واالختصاصات التالية

رسم االستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق اهداف الوزارة فـي          .١
مجال رعاية المغتربين واقتراح القوانين والخطط والوسائل الالزمة        

 .لتحقيقها
تنسيق الجهود مع الجهات ذات العالقة الستيعاب المغتـربين فـي            .٢

لتنمية االجتماعية واالقتصادية وكذا الغراض تحسين      اسياسات وخطط   
 .نوعية الخدمات والتسهيالت الالزمة لهم

تامين استفادة المغتربين مـن الخـدمات والتسـهيالت والحقـوق            .٣
االجتماعية واالقتصادية والسياسية المكفولة لهم بمقتضى الدسـتور        

 .والقوانين النافذة
 وتوثيق صالتهم وروابطهـم     الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين     .٤

 .بالوطن
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اتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد وتنظـيم جهـود المغتـربين لتفعيـل             .٥
مركزهم ودورهم في بلدان اغترابهم من جهة ولضمان مشـاركتهم          
في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية في وطـنهم مـن جهـة            

 .اخرى
هم في الخارج   تنظيم وتوسيع االتصال وقنواته مع المغتربين وهيئات       .٦

وتسمية مندوبين للوزارة في مناطق االغتراب ذات الكثافـة طبقـا           
 .لالجراءات النظامية

ارساء وتشغيل نظام للمعلومـات يكفـل تـوفير كافـة البيانـات              .٧
والمعلومات االساسية النوعية والكمية عـن المغتـربين اليمنيـين          

 .والجاليات العاملة في اليمن
ريعات الوطنية في مجال الهجـرة      االسهام في وضع وتحسين التش     .٨

وشئون المغتربين والمشاركة في المفاوضـات المنظمـة للهجـرة          
 .وانتقال العمالة مع البلدان االخرى

دراسة النظم واالوضاع القانونية في بلدان االغتراب واالتفاقيـات          .٩
الدولية ذات العالقة لتحسين تمثيل ومتابعـة مصـالح المغتـربين           

 .واسداء المشورة لهم
تبين مصالح وقضايا المغتربين في الخارج والداخل ومتابعتهـا           .١٠

 .والدفاع عنها بالوسائل المناسبة
االسهام في تنمية عالقات التعاون مع بلدان االغتـراب لتعزيـز            .١١

 .مركز المغتربين وحماية مصالحهم
القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعـة وظائفهـا او بمقتضـى             .١٢

 . او تكلف بها من قبل مجلس الوزراءالقوانين والقرارات النافذة
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
 :يتولى الوزير المهام واالختصاصات االتية) ٣(مادة
قيادة الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الـرئيس االعلـى فيهـا             .١

شاور الجماعي بشـان    ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والت     
القضايا االساسية ويتحمل المسئولية الفردية عـن نشـاط الـوزارة           

 .بشكل كامل امام مجلس الوزراء
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اصدار القرارات واالوامر التنظيمية الالزمـة الدارة وتخطـيط مهـام            .٢
 .وواجبات الوزارة

االشراف على شئون الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها ومنـدوبيها          .٣
ذ السياسة العامة في مجال وزارتـه وفقـا للدسـتور           واقتراح وتنفي 

 .والقوانين والقرارات النافذة
االشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلـس الـوزراء            .٤

ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيـذ قـرارات مجلـس            
الوزراء الى المجلس كما يشرف على وضـع الخطـط والبـرامج            

مة والحساب الختامي للوزارة ويتابع ويقـيم       التنفيذية والميزانية العا  
 .مستويات انجازها

االشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسـيه وطلـب التقـارير مـنهم            .٥
واالشراف على المهام االساسية للوزارة ويحق له تعديل او الغـاء           
قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقـرارات النافـذة او           

 .لتسحين مستوى تنفيذ المهام
تشكيل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة          .٦

 .عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم
ابالغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بـالحوادث والمخالفـات           .٧

 .الجسيمة ان وجدت
التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق االمـر            .٨

 .بوزارات اخرى
مع المحافظين فيما يتعلق بالسياسات العامـة فـي مجـال           التنسيق   .٩

الوزارة وبقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السـلطات        
المحلية وعلى وجه الخصوص في اعداد خطة التنمية االجتماعيـة          
واالقتصادية في مجال الوزارة وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام          

 .يتهالحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئول
تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكـون التمثيـل فـي             .١٠

 .مستواه
القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القـوانين واللـوائح            .١١

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني
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 مهام واختصاصات وآيل الوزارة
يتولى وكيل الوزارة تحت توجيـه واشـراف الـوزير ممارسـة المهـام              ) ٤(مادة

 :ختصاصات التاليةواال
متابعة تنفيذ المهام واعداد الخطط والبرامج ودراستها وابداء رايه بشانها           .١

 .الى الوزير
متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ ورفع التقارير بذلك الى           .٢

 .الوزير
 .التنسيق بين االدارات العامة وعقد االجتماعات لهذا الغرض .٣
اسات والبحوث مع ابداء رايه بشـانها       طلب التقارير ومراجعة الدر    .٤

 .الى الوزير
 \.تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .٥
 .القيام باية مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها الوزير .٦

 الفصل الثالث
 مجلس الوزارة

 :يشكل مجلس الوزارة على النحو االتي-ا) ٥(مادة
 .رئيسا      الوزير  .١
 .عضوا     وزارةوكيل ال .٢
 .اعضاء    مديرو االدارات العامة .٣
 .عضوا ومقررا    مدير عام مكتب الوزير .٤
لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعـات         -ب

 .المجلس عندما تدعو الحاجة الى ذلك
يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير فـي        : مهام المجلس ) ٦(مادة

 :اط الوزارة وبوجه خاص االمور االتيةالمسائل المتعلقة بنش
 .خطة العمل السنوية للوزارة .١
 .خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية للوزارة .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها .٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الـوزير عرضـها             .٥

 .على مجلس الوزارة
 .رير االنجاز واالداء وتقييمهاتقا .٦
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 .مشروعات القوانين واللوائح واالتفاقيات .٧
 .القيام باية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .٨
يصدر الوزير نظام تسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكـون           ) ٧(مادة

 .اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة
 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة

  االولالفصل
 البناء التنظيمي

 :يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من) ٨(مادة
 :الوزير ويتبعه مباشرة .١

 .مجلس الوزارة -
 .مكتب الوزير -
 .االدارة العامة لالتصاالت والعالقات العامة -
 .االدارة العامة للرقابة المالية واالدارية -

 .وكيل الوزارة .٢
 :االدارات العامة التالية .٣

 .خطيط والمعلوماتاالدارة العامة للت -
 .االدارة العامة لترويج االستثمار -
 .االدارة العامة للشئون الثقافية واالعالمية -
 .االدارة العامة للشئون القانونية -
 .االدارة العامة للشئون المالية واالدارية -

 .مكاتب الوزارة في الداخل ومندوبيها في الخارج .٤
ادارة عامـة ويصـدر     يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير ب     ) ٩(مادة

 .بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من الوزير
 .يراس كل ادارة عامة مدير عام) ١٠(مادة
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 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات االدارات العامة

 :االدارة العامة للتخطيط والمعلومات وتختص باالتي) ١١(مادة
 .اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجال نشاط الوزارة .١
 االدارات العامة ومكاتب الـوزارة بالتعليمـات والبيانـات          تزويد .٢

والمؤشرات الخاصة بالخطط والموازنات وكـذا النمـاذج        واالتجاهات  
 .ونظم اعداد التقارير المتعلقة بها

دراسة مشاريع الخطط السنوية المقدمة من االدارات العامة ومكاتب          .٣
 .ة للوزارةالوزارة ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في خطة عام

اعداد مسودة الخطة االستثمارية السنوية والخمسية للوزارة واعداد         .٤
البرامج التنفيذية الخاصة بها ومناقشـتها مـع المختصـين داخـل            

 .الوزارة وخارجها
تقدير احتياجات الخطط التنموية للوزارة وابداء الراي بشان مصادر          .٥

 .زارةتمويلها ومسك حسابات المشاريع والقروض الخاصة بالو
المشاركة في اعداد برامج التعاون مـع الجهـات المعنيـة وفـي              .٦

المفاوضات الخاصة بها وكذا في العقود الخاصة بتنفيـذ مشـاريع           
 .الوزارة

ارساء نظام للمعلومات يكفل توفير التدفق المنـتظم لالحصـاءات           .٧
والمعلومات النوعية والكمية المتعلقة بالمغتربين مـن مصـادرها         

 .المختلفة
 وتحليل البيانات والمعلومات واعداد الخالصات والتقـارير        دراسة .٨

 .من واقعها وتزويد االدارات العامة ومكاتب الوزارة بحاجتها
 .اعداد نشرات احصائية دورية .٩
القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها مـن             .١٠

 .قيادة الوزارة
 :العامة وتختص باالتياالدارة العامة لالتصاالت والعالقات ) ١٢(مادة
دراسة االوضاع العامة للمغتربين فـي الخـارج واقتـراح السياسـات             .١

 .والبرامج الالزمة بشانها
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اقتراح ومتابعة برامج الخدمات العامة للمغتربين وهيئاتهم من واقع          .٢
دراسة وتحليل اوضاعهم وتحديد متطلبات رعايتهم فـي الـداخل          

 .والخارج
 .ت وممثلي المغتربين في الخارجتنظيم وتنسيق االتصال بهيئا .٣
تزويد هيئات المغتربين ومندوبي الوزارة في الخـارج بـالبرامج           .٤

 .والقوانين والقرارات واالتفاقيات ذات الصلة بشئون المغتربين
دراسة تقارير وبرامج عمل المندوبين والمراسالت الـواردة مـن           .٥

 .هيئات المغتربين ومتابعة التنفيذ واالتصال
بعة نتائج انتخابات الهيئات االدارية لهيئات المغتربين       االشراف ومتا  .٦

واالحتفاظ باسماء رئاساتها واعضائها وعنـاوينهم وغيرهـا مـن          
 .المعلومات ومتابعة انشطتها واوضاعها المختلفة

التنسيق واالعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقـاءات التـي           .٧
 .تنظمها الوزارة

 الوفود الزائرة للوزارة واعداد البـرامج       استقبال واستضافة وتوديع   .٨
الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمتـرجمين بالتنسـيق مـع          

 .الجهات المختصة
اقتراح حجم ومستوى الوفود المسـافرة وتزويـدها بالمعلومـات           .٩

 .والوثائق الالزمة
دراسة تقارير االجتماعات والنـدوات والمـؤتمرات واللقـاءات          .١٠

في الداخل والخارج مع اعداد ملخص للتقارير       الخاصة بالمغتربين   
 .من واقعها ورفعها للوزير

بحث قضايا وشكاوى وطلبات الخدمات المقدمة من المغتربين او          .١١
ذويهم وفحصها ومخاطبة الجهات ذات العالقة او هيئات المغتربين         
بشانها بحسب االحوال ومتابعة انجازها وحلها وابـالغ اصـحاب          

 .الشان بالنتائج
د الدراسات حول اوضاع العائدين مـن المغتـربين وتقـديم           اعدا .١٢

 .ومتابعة الخدمات الالزمة لهم
االسهام في تنمية عالقات التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات          .١٣

 .والوكاالت المتفرعة عنها ذات العالقة بنشاط الوزارة
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القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها مـن             .١٤
 .الوزير

 :االدارة العامة لترويج االستثمار وتختص باالتي) ١٣(مادة
تزويد مندوبي الوزارة في الخارج وهيئـات المغتـربين ورجـال            .١

االعمال منهم بخطـط وبـرامج التنميـة االقتصـادية والقـوانين            
االقتصادية المالية واالسهام في شرحها وتوضيحها مع المشاركة في         

لجدوى الخاصة بها وعرضـها     اعداد مشاريع اقتصادية ودراسات ا    
 .عليهم

التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط التنمية واالسـتثمار لمعرفـة           .٢
وتحديد االنشطة االقتصادية والمشاريع االكثر مالئمـة السـتثمار         

 .المغتربين داخل البالد واالبالغ عنها
استطالع اراء ومقترحات واستعداد المغتربين في مجـال التنميـة           .٣

 .لتنسيق ومتابعة االتصال بشانها مع الجهات المعنيةواالستثمار وا
تلقي مبادرات المغتربين لالستثمار في الوطن واجراء االتصـاالت          .٤

 .االولية بشانها مع جهات االختصاص وابالغ المبادرين بالنتائج
مساعدة المستثمرين من المغتربين في انجاز وتـذليل معـامالتهم           .٥

 .م لدى الجهات المعنيةومتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة به
بحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين مـن المغتـربين وتقـديم            .٦

المساعدة في ايجاد المعالجات الالزمة لها بالتنسيق مع المختصـين          
 .داخل الوزارة وخارجها

الرد على االستفسارات والتقارير والمالحظات الواردة الـى الـوزارة حـول             .٧
 .التنمية واالستثمار

عالمي المناسب لمسـاهمات المغتـربين فـي التنميـة          االبراز اال  .٨
االقتصادية واالستثمارية بالتنسيق مع المختصين داخـل الـوزارة         

 .وخارجها
القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بهـا مـن              .٩

 .قيادة الوزارة
 :االدارة العامة للشئون الثقافية واالعالمية وتختص باالتي) ١٤(مادة
 الخطط والبرامج الثقافية واالعالمية بالتنسيق مع المختصين فـي          اعداد .١

 .الوزارة وخارجها
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التنسيق المنتظم مع الجهات المعنية لتوجيه خطاب ثقافي اعالمي هادف           .٢
 .الى المغتربين

اعداد برامج اعالمية ثقافية خاصة بالمغتربين واالهتمام بالدراسات         .٣
 .يةوالبحوث والمعلومات واالستطالعات الصحف

متابعة انشطة المدارس التابعة لهيئـات المغتـربين فـي الخـارج        .٤
ودعمها في الحدود الممكنة لتعزيز دورها في الحفاظ على الهويـة           
 .الثقافية للمغتربين بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها

مساعدة ابناء المغتربين على االلتحاق بالمدارس والمعاهد والكليات         .٥
لخارج وتزويدهم بالمعلومات واالرشادات الالزمة في      في الداخل وا  

هذا الجانب والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتوفير منح ومقاعـد           
 .دراسية للمبرزين منهم

تعريف المغتربين بالوزارة واهدافها وخططها وبرامجها واعمالهـا         .٦
 .ومنجزاتها في مجال رعاية المغتربين

يـة والمنجـزات الوطنيـة      تعريف المغتربين بخطط وجهود التنم     .٧
 .المختلفة

التعريف بانشطة ومنجزات المغتربين وهيئاتهم في الخارج وابراز         .٨
 .الموهوبين والمبدعين منهم والناشطين في خدمة قضاياهم

االسهام في الترويج االعالمي لمشاريع ومساهمات المغتربين فـي          .٩
داخل مجاالت التنمية واالستثمار وابرازها بالتنسيق مع المختصين        

 .الوزارة وخارجها
متابعة اصدار مجلة الوطن المعنية بشئون المغتربين والعمل على          .١٠

 .انتظامها وتطويرها وايصالها للمغتربين وهيئاتهم في مواعيدها
القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها مـن             .١١

 .قيادة الوزارة
 :تختص باالتياالدارة العامة للشئون القانونية و) ١٥(مادة
المشاركة في اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة         .١

ومناقشة المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعـة اصـدارها         
 .ونشرها

تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويـدهم          .٢
بصورة من القوانين واللوائح والقـرارات ذات الصـلة بمهـامهم           

 .باتهموواج
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اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمهـا         .٣
 .وحفظها وتوزيع صورة منها على المعنيين بالتنفيذ

 .شرح وتوضيح القوانين واالنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة .٤
 .المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات الخاصة بالوزارة .٥
 .تمثيل الوزارة امام اجهزة القضاء .٦
حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا االتفاقيات والعقود الناتجـة          .٧

 .عن عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع اليها عند الحاجة
المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة باعمال الـوزارة واقتـراح          .٨

 .تحسينها وتطويرها
 .متابعة قضايا المغتربين امام اجهزة القضاء .٩
 الدولية والنظم والتشريعات ذات العالقـة فـي         دراسة االتفاقيات  .١٠

وتزويد المختصين في الوزارة بالخالصات والمعلومات بلدان االغتراب 
 .القانونية الالزمة لتنفيذ اعمالهم

المشاركة في التحقيق في المخالفـات االداريـة والماليـة وفقـا             .١١
 .للتشريعات النافذة

ا او تكلف بها مـن      القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفته       .١٢
 .قيادة الوزارة

 :االدارة العامة للشئون المالية واالدارية وتختص باالتي) ١٦(مادة
اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للوزارة وفروعها والمكاتب         .١

التابعة لها والمذكرات التفسـيرية المتعلقـة بهـا ومناقشـتها مـع           
 .المختصين في الوزارة وخارجها

ات وتقديم الحساب الختامي للوزارة فـي المواعيـد         اغالق الحساب  .٢
 .المحددة

تنظيم وضبط االعمال المالية والمحاسبية الخاصة بالوزارة ومسـك       .٣
الدفاتر والسجالت المخصصة لكافة اوجه النشاط المـالي للـوزارة          

 .وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة
واب وبنود الميزانية بالتنسـيق مـع       وضع برامج تفصيلية لتنفيذ اب     .٤

 .المختصين في الوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول لك
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تقدير احتياجات الوزارة من االصول والمواد الثابتـة والمتداولـة           .٥
كالمباني واالثاث واالجهزة واالدوات والمواد المكتبية ووضع خطة        

 .زارةلشرائها حسب النظم النافذة وبالتنسيق مع المختصين في الو
تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا لالجراءات          .٦

 .والنظم النافذة
اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافـة المسـتحقات االخـرى           .٧

 .للعاملين بالوزارة
اعداد مشروعات خطط القوى العاملة واالجـور للـوزارة طبقـا            .٨

 المختصـين فـي     الحتياجات العمل وبرامج التنمية بالتنسيق مـع      
 .الوزارة

تطبيق النظم المتعلقة بتقييم اداء المـوظفين واقتـراح االجـراءات        .٩
 .والتدابير الالزمة لتحسين مستوى االداء

معالجة قضايا العاملين من تعيين وتدريب واجازات ونقل ونـدب           .١٠
واعارة وتقاعد وتامينات خدمة وغيرها من حـاالت ومسـتحقات          

م النافذة ومتابعة انجازها مـع الجهـات        الخدمة طبقا للقوانين والنظ   
 .المختصة

االحتفاظ بسجالت الموظفين بصـورة منظمـة والحفـاظ علـى            .١١
 .سريتها

المشاركة في دراسات تبسيط وتوصيف الوظائف بانشطة وعمـل          .١٢
 .الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف

رعاية الموظفين وتنمية عالقات العمل والعالقات االنسانية داخل         .١٣
 .الوزارة بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام عالقات العمل

الرد على مالحظات االجهزة الرقابية المختصة وازالة االخطـاء          .١٤
 .واالستفادة من المالحظات في تحسين العمل

المحافظة على سالمة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة  .١٥
 .وقوانين التامين

 دورية لصيانة ممتلكـات الـوزارة ووسـائل         اعداد وتنفيذ برامج   .١٦
وترميمها واصالحها والقيام بكافة المهـام االخـرى        العمل التابعة لها    

 .اليومية المتعلقة بامن ونظافة الوزارة

 ٣٨٥



وزارة المغتربينالتنظيمية لالئحةال 

تنظيم حركة المواصالت واالتصاالت للوزارة ومتابعة اجراءات        .١٧
 .تسجيل ممتلكاتها واستخراج التراخيص وتسديد الرسوم

 الخدمات االدارية االخرى الالزمة لتسـهيل اعمـال         القيام بكافة  .١٨
 .الوزارة

القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعـة وظيفتهـا او بمقتضـى             .١٩
 .القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

 :االدارة العامة للرقابة المالية واالدارية وتختص باالتي) ١٧(مادة
 .لوزارةالرقابة على تنفيذ ميزانية ا .١
 .متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة .٢
مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها باالساليب واالجراءات        .٣

السليمة لتنفيذ االعمال المالية واالدارية وتحديد مكـامن الضـعف          
 .واقتراح التدريب الالزم

الرقابة واالسهام في التطبيق السليم للقـوانين واالنظمـة الماليـة            .٤
 .الداريةوا
 .الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ االلتزامات التعاقدية المختلفة .٥
تقديم المقترحات من واقع عمليات المراجعة والفحـص والتفتـيش           .٦

 .لتحسين انظمة واساليب العمل واالداء
 .المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة .٧
اطبـة المعنيـين    دراسة تقارير االجهزة الرقابيـة المختصـة ومخ        .٨

 .ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها
ضبط المخالفات المالية واالدارية واالبالغ عن المخالفات الجسيمة         .٩

 .ان وجدت
القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها مـن             .١٠

 .الوزير
 الفصل الثالث

 المهام المشترآة لالدارات العامة
 :ت العامة بالوزارة بالقيام بما يليتلتزم االدارا) ١٨(مادة
اعداد خطط وبـرامج عمـل فصـلية وسـنوية لتنفيـذ مهامهـا               .١

 .واختصاصاتها
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المشاركة في وضع الموازنة السنوية للوزارة وخطة القوى العاملة          .٢
 .والتدريب

اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتهـا          .٣
 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها

 .االسهام في اعداد وتطوير برامج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في النـدوات           .٥

 .والمؤتمرات والجهد االعالمي على صعيد الوزارة
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال الواردة في الفصـل           .٦

 .الرابع
ى تسند اليهـا بمقتضـى القـوانين واللـوائح          القيام باية مهام اخر    .٧

 .والقرارات النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 الباب الرابع

 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة
الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ          ) ١٩(مادة

 :واالسس التنظيمية
لياتهـا وادارة نشـاطها المبـادئ       تطبيق الوزارة فـي تنظـيم عم       .١

واالساليب العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل         
او برامج او نظم في معالجـة       العلوم االخرى في ما تضعه من خطط        

 .وتحليل المشكالت والظواهر التي تنشا في محيط االدارة
فصلية تقوم االدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل           .٢

 .وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها
تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشـاور            .٣

 .والتنسيق المستمر
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على          .٤

اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطـوط المسـئولية فـي           
يم وذلك دونما اخالل باالسـاليب      مختلف المستويات االدارية للتنظ   

واالشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشـاور فـي          
 .سير االعمال

تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الـداخلي فيهـا وفـي             .٥
عالقاتها بوحدات االدارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السـلطة          
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ي الدولة بما يـؤدي الـى       والتوسع فيه طبقا لتطور االدارة العامة ف      
 .خدمة اهداف االصالح االداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها والتنظـيم الموضـوع           .٦
لتنفيذ مهامها تحقيقا للتنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا فـي          
عالقاتها الداخلية ومع وحدات االدارات العامة االخرى ذات العالقة         

االتصاالت فيها لخدمة اغـراض التنسـيق       كما تكفل تطوير نظام     
 .وتوفير وسائل العمل االساسية

تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصـورة دقيقـة تكفـل             .٧
 .تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية

اعداد خرائط العمـل والكتيبـات التنظيميـة الشـارحة لمراحـل             .٨
املين بالوزارة  واجراءات تنفيذ المهام واستخدامها كادلة ارشادية للع      

 .والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها
يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسـئولين عـن تـدريب            .٩

بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسـي فـي تنظـيم          االفراد العاملين   
 .وتبسيط االعمال والتوجيه والرقابة

 متخصـص فـي كافـة       تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهـل       .١٠
مجاالت نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنميـة العالقـات          
االنسانية وعالقات العمل بهدف االرتفاع المستمر بمستوى اعمالها        

 .واداراتها
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقـاب فـي الوظيفـة             .١١

 .والنظمالعامة اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين 
تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات         .١٢

واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمـي التخـاذ         
القرارات وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية        

 .االدارية
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمـال السـجالت والوثـائق            .١٣

قابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز الـذاكرة          والر
 .الوزارة

يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشـكل حالـة            .١٤
جديدة ال تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفـع           
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االمر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط           
 .السلطة

  الخامسالباب
 احكام عامة

يصدر الوزير كافة القرارات والتوجيهات الالزمة لتنفيـذ هـذه         ) ٢٠(مادة
الالئحة وتحقيق اغراضها بما في ذلك مهام واختصاصات منـدوبي         

 .الوزارة في الخارج
يكون للوزارة وبحسـب االحـوال مكاتـب فـي محافظـات            ) ٢١(مادة

 .الجمهورية بمستوى ادارة عامة 
مستوى وظيفة مندوبي الوزارة في مناطق االغتراب فـي         يحدد  ) ٢٢(مادة

الخارج بادارة ويتمتع المندوب خالل فترة عمله بذات المزايا التـي           
 .للملحق الفني في السفارات اليمنية

يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمـي للـوزارة         ) ٢٣(مادة
 .مدنيةالمحدد في هذه الالئحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة ال

تؤول للوزارة كافة الحقوق وااللتزامات التي كانـت للجهـاز          ) ٢٤(مادة
 .المعني بشئون المغتربين قبل اصدار هذا القرار

م بانشـاء مجلـس     ١٩٩٧لسـنة )٣(يلغى القرار الجمهوري رقم   ) ٢٥(مادة
ــوزراء      ــس ال ــيس مجل ــرار رئ ــربين وق ــئون المغت ش

رض مـع   م كما يلغى كل نص او حكم يتعـا        ١٩٩٧لسنة)١٥٢(رقم
 .احكام هذا القرار

يعمل بهذا القرار من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـدة             ) ٢٦(مادة
 .الرسمية

 صنعاء-صدر برئاسة الجمهورية
 هـ١٤١٨/رجب /٣: بتاريخ 
 م١٩٩٧/نوفمبر/٣: الموافق

 علي عبداهللا صالح/ الفريق فرج سعيد بن غانم. د عبداهللا صـالح سبعة
  رئيس الجمهــــورية لس الوزراءرئيس مج وزير شئون المغتربين

 ٣٨٩


