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 بشأن البعثات والمنح الدراسية م 3002لسنة ( 91)قانون رقم 

 

 :باسم الشعب

 :رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 .وبعد موافقة مجلس النواب

 .أصدرنا القانون اآلتي نصه

 الباب األول 

 تمهيدية أحكام

 الفصل األول 

 التسمية والتعاريف

 (.الدراسيةون البعثات والمنح قان) يسمى هذا القانون (1)مادة

المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل  أدناهألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة  (2)مادة

 :سياق النص على معنى آخر

 .الجمهورية اليمنية : الجمهورية

 .حكومة الجمهورية اليمنية : الحكومة

وحللدات الجهللاد اإلدارد للدولللة والقطللاعين العللام والم للتل  لهللا مللن  إداريللةكللل وحللدة  : داريةالوحدة اإل

 دارد وميزانية خاصة تتضمنها الموادنة العامة للجهاد اإلدارد للدولةإاستقالل مالي و

 .الموادنة العامة لوحدات االقتصادد والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقةأو 

 .العلميودارة التعليم العالي والبحث  :  الودارة 

 .ودير التعليم العالي والبحث العلمي :  الودير

وحدتل  أو  ي ول سللطات وديلر فيملا ي لتص بودارتل  إداريةرئيس وحدة أو  كل ودير : الودير الم تص

 .الوحدات التي يشرف عليهاأو  والوحدات التابعة لها داريةاإل

ة ومعتمللدة بميزانيللة كللل صلل ص طبيعللي مثبللد فللي ال دمللة يشلل ل وظيفللة دائمللة مصللنف : الموظف

 .ومعين فيها بقرار من السلطة الم تصة داريةالوحدة اإل

أو  كل ص ص طبيعي غير موظف حاصل على صلهادة اتتيلاد المرحللة الثانويلة العاملة : الطالب

 .ما يعادلها

 حكلامللدراسلة خلارا الجمهوريلة طبقلا  أل هإيفلادطالب يتم الموافقلة عللى أو  كل موظف : الموفد

 .نونهذا القا

فللي الدراسللة خللارا الجمهوريللة علللى نفقللة  يفللادنفقللات ماليللة لإأو  أد مقعللد دراسللي : المنحة

 .تزئيأو  بتمويل كلي أخرىتهة مانحة أد  نفقةأو  الحكومة

 .قانون البعثات والمنح الدراسية : القانون 

 .الالئحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية :الالئحة التنفيذية

أو  سليةادوليلة تقلدم منحلة درأو  إقليميلةأو  أتنبيلةأو  منظمة عربيلةأو  هيئةأو  أد دولة : المانحة الجهة

 .تزئيا  أو  كليا   يفاداإلدفع نفقات أو  تتكفل بتمويل

 .من هذا القانون( 7) اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية المشكلة بموتب المادة : اللجنة العليا

 .سكرتارية اللجنة العليا : السكرتارية العامة

 .من هذا القانون( 93) اللجان التنفيذية المشكلة بموتب المادة :  اللجان التنفيذية

 .اللجنة التنفيذية الم تصة : اللجنة الم تصة

 .سكرتارية اللجنة الم تصة : سكرتارية اللجنة

 ثنى عشر صهرا  حسب التقويم الشمسيأ : السنة 

 .ثالثين يوما   : الشهر 
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 الفصل الثاني

 وأهداف  يفادتصنيف اإل

للدراسة مع الت صص للحصول على صهادة أو درتة علمية  يفادبموتب هذا القانون على اإل يفاداإليقتصر   (3)مادة

 .أعلى

- :بموتب هذا القانون إلى مايلي يفاديهدف اإل  (4)مادة

ة باألعداد الكافية التي تلبي احتياتات فعلية للجمهوري، المساهمة في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة -9

وفي المستويات التعليمية والت صصات العلمية والنوعية الالدمة لتنفيذ خط  التنمية االقتصادية 

 .واالتتماعية الشاملة وفي المواعيد والتوقيتات المناسبة

 .للقوى العاملة الوطنية محل العمالة األتنبية اإلحاللمواتهة متطلبات  -3

في المواقع  اإلحالللف نواحي النشاط واالستجابة بمرونة الحتياتات تلبية متطلبات التوسع في م ت -2

 .والمراكز الوظيفية التي قد ت لو من صاغليها ألد سبب كان

 أداءبالمعارف والمهارات العلمية التي تتناسب مع متطلبات  داريةتزويد الموظفين في الوحدات اإل -4

 .ية تتوافق مع متطلبات ال دمة في الوظيفة العامةمهامهم وواتباتهم الوظيفية وإكسابهم اتجاهات ايجاب

لتحسين مستوى الكفاءة وتوسيع مجال ال برة  داريةتنمية معارف ومهارات الموظفين في الوحدات اإل -5

معارف ومهارات تديدة وتطوير  إكسابهمفي ضوء نتائج تقويم أدائهم لمهام وواتبات وظائفهم أو 

أو  أخرىتوديعهم أو نقلهم إلى وظائف  إعادةيتالءم مع متطلبات اتجاهاتهم وسلوكياتهم ايجابيا  بما 

 .ترفيعهم إلى مراكز أعلى ذات مسؤوليات اكبر

التكييف المستمر لمعارف ومهارات واتجاهات الموظفين في ضوء ما يطرأ من ت يرات تشريعية أو  -6

 .إتراءات تنظيمية وما يستجد من تطوير في طرائق العمل ووسائل  أو 

التطورات الحديثة في النواحي العلمية واالقتصادية والتكنولوتية ذات الصلة بحقول النشاط أو مواكبة  -7

 .وتحسين مستويات الكفاءة والفاعلية اإلنتاتيةالمهن بما يحقق االستفادة منها في رفع المعدالت 

العلمية والعملية  تأمين احتياتات المؤسسات التعليمية من الكفاءات الوطنية والتطوير المستمر لقدراتها -8

 .ألداء دور فاعل في التنمية الوطنية

 الفصل الثالث

 نطاق تطبيق القانون

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

 .الطالب غير الموظفين -9

 .هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد العليا والباحثين في المرافق البحثية أعضاء -3

 .لمجاالت الم تلفةفي ا داريةموظفي الوحدات اإل -2

- :هذا القانون على الحاالت التالية  أحكامال تسرد  (6)مادة

الذين يوفدون في مهمات رسمية تستهدف تمثيل الدولة أو في مهمات رسمية  داريةموظفي الوحدات اإل -9

 .وبتكليف من السلطة الم تصة داريةطالعية لصالح وحداتهم اإلإأو ديارات 

دون لحضور المؤتمرات واللقاءات والندوات واالتتماعات التي الذين يوف داريةموظفي الوحدات اإل -3

 .تستهدف تبادل ال برة مع نظرائهم من الدول األخرى والبحث في مسائل مهنية ذات أبعاد ت صصية
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 الباب الثاني

 إنشاء وتشكيل اللجنة العليا

 واللجان التنفيذية وتحديد اختصاصاتها

 الفصل األول 

 اللجنة العليا 

وتشكل على النحو ( اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية ) تضى هذا القانون لجنة عليا تسمىتنشأ بمق (7)مادة

- :التالي

 رئيسا  وينوب عن  نائب  في حالة غياب    ودير التعليم العالي والبحث العلمي   -

 عضوا       نائب ودير التعليم العالي والبحث العلمي  -

 عضوا       للجامعات األمين العام للمجلس األعلى   -

 عضوا        نائب ودير التربية والتعليم  -

 عضوا       ( الدائرة الثقافية) نائب ودير ال ارتية-

 عضوا        نائب ودير الت طي  والتنمية   -

 عضوا         نائب ودير المالية-

 عضوا   وكيل ودارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع التدريب المهني   -

 عضوا    وكيل ودارة ال دمة المدنية والتأمينات لشئون القوى العاملة  -

 عضوا  ومقررا       مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بالودارة   -

 :ت تص اللجنة العليا بالمهام والواتبات التالية (8)مادة

 .ياتالعمل على تلبية متطلبات خط  التنمية من القوى العاملة المؤهلة من م تلف المستو -9

العمل على تحقيق التكامل وتفادد االددواتية في تهود التأهيل تحقيقا  لالقتصاد في النفقات والوصول  -3

 .داريةالنتائج في التنمية اإل أفضلإلى 

 وفق خطة موحدة  يفاداالستفادة القصوى من المنح المتاحة لإ -2

 .خر بهدف تطويرهاومراتعة هذه السياسة من حين إلى آ يفادوضع وإقرار سياسة عامة لإ -4

والتوصية إلى مجلس الودراء بالسياسات واإلتراءات  يفادمناقشة وإقرار مشروع ال طة السنوية لإ -5

 .والموارد المطلوبة للموافقة عليها

بصفة دورية أو عند الحاتة بدعوة من رئيسها وتحدد الالئحة التنفيذية أصهر  تجتمع اللجنة العليا كل ثالثة (9)مادة

 .واإلترائية ال اصة باتتماعات اللجنة العليا ونظام عملها القواعد القانونية

 .يكون للجنة العليا سكرتارية عامة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مهامها واختصاصاتها (11)مادة

 الفصل الثاني

 اللجان التنفيذية

- :يتبع اللجنة العليا لجنتان تنفيذيتان وذلك على النحو التالي  (11)مادة

بما اليتعارض مع  داريةموظفي الوحدات اإل وإيفادوت تص بالنظر في ترصيح : لجنة التأهيل الوظيفي -9

 .هيئات التدريس والتأهيل العام أعضاء إيفاداختصاص لجنة 

هيئات  أعضاء وإيفادفي ترصيح  وت تص بالنظر:هيئات التدريس والتأهيل العام أعضاء إيفادلجنة  -3

المت صصة ومساعديهم والباحثين في هيئات ومراكز التدريس في الجامعات والمعاهد العليا والمراكز 

الطلبة المت رتين من مدارس ومعاهد التعليم العام والفني والمهني  إيفادالبحث العلمي وترصيح و

 .والكليات والجامعات من غير الموظفين

- :من هذا القانون على النحو التالي( 99) تشكل اللجنتان التنفيذيتان المذكورتين بالمادة (12)مادة

 -:وتشكل على النحو التالي:التأهيل الوظيفي نةلج -9

 .رئيسا       نائب ودير التعليم العالي والبحث العلمي 

 .نائبا  للرئيس  وكيل ودارة ال دمة المدنية والتأمينات لقطاع القوى العاملة والتدريب

 عضوا        وكيل الهيئة العامة للتدريب المهني 

 عضوا       (  تصالم) وكيل ودارة الت طي  والتنمية

 عضوا         ( الم تص) وكيل ودارة المالية

 عضوا        ( الم تص) وكيل ودارة ال ارتية
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 عضوا      ( الم تص) داريةنائب عميد المعهد الوطني للعلوم اإل

 عضوا    مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بودارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 مقررا     ال دمة المدنية والتأمينات التأهيل بودارةمدير عام التدريب و

 :هيئات التدريس والتأهيل العام وتتشكل على النحو التالي أعضاء إيفادلجنة  -3

 رئيسا       نائب ودير التعليم العالي والبحث العلمي 

 نائبا  للرئيس     وكيل ودارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 أعضاء    سات العليا والبحث العلمينواب رؤساء الجامعات للدرا

 عضوا    العاملة والتدريب وكيل ودارة ال دمة المدنية والتأمينات لقطاع القوى

 عضوا       ( الم تص) وكيل ودارة الت طي  والتنمية

 عضوا        ( الم تص) وكيل ودارة ال ارتية

 عضوا        ( الم تص) المالية وكيل ودارة

 عضوا     لفني والتدريب المهني لقطاع التدريب المهنيوكيل ودارة التعليم ا

 عضوا      ( الم تص) داريةنائب عميد المعهد الوطني للعلوم اإل

 عضوا ومقررا مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بودارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ن هذا القانون المهام والواتبات التالية في م( 93) تتولى كل لجنة من اللجنتين التنفيذيتين المشكلتين بالمادة (13)مادة

 :حدود اختصاص كل منها

اقتراح القواعد والنظم اإلترائية الالدمة لتنظيم االستفادة من البعثات والمنح الدراسية ورفعها للجنة  -9

 .لدراستها وإقرارها –عبر سكرتاريتها العامة  –العليا 

لدراستها وإقرار سياسة  -عبر سكرتاريتها العامة- لعلياورفعها للجنة ا يفاداقتراح السياسة العامة لإ -3

 .على الصعيد الشامل يفادعامة لإ

تحديد احتياتاتها من المنح الدراسية ورفعها للجنة العليا عبر سكرتاريتها العامة لمناقشتها وإقرارها في  -2

 .يفادإطار ال طة العامة السنوية لإ

لمنح أو بعثات دراسية خارا الجمهورية والبد فيها طبقا  في ا يفادالنظر في الترصيحات وطلبات اإل -4

للقانون والقواعد والنظم اإلترائية المعتمدة من اللجنة العليا بما اليتعارض مع األهداف المحددة في 

 .يفادمن هذا القانون والسياسة العامة لإ( 4) المادة

 .أغراض سالمة إتراءات  وتحقيق  القانون ومراقبة ألحكامطبقا   يفادمتابعة تنفيذ إتراءات اإل -5

ب رض  وأعمالهابتقارير دورية عن نتائج اتتماعاتها  -عبر سكرتاريتها العامة–موافاة اللجنة العليا  -6

 .التنسيق والمتابعة

وتحصيلهم والبد بشأن  أدائهمالنظر في التقارير الواردة إليها عن سير دراسة الموفدين وتقويم مستوى  -7

 .هذا القانون مألحكاكل حالة طبقا  

 .هذا القانون ألحكامحدة طبقا   النظر في طلبات التمديد ومواصلة الدراسة والبد بشأن كل حالة على -8

التوصية إلى اللجنة العليا بإنشاء لجان فرعية على مستوى المحافظات حسب مقتضيات الحاتة  -1

 .واقتراح تشكيالتها وحدود اختصاصاتها

 .ية الواقعة في نطاق اختصاصها ومتابعة وتقويم أدائهااإلصراف على أعمال اللجان الفرع -90

تجتمع كل لجنة ملن اللجلان التنفيذيلة صلهريا  بصلفة دوريلة منتظملة أو عنلد الحاتلة بلدعوة ملن رئيسلها أو ملن -9 (14)مادة

 . ال اصة باتتماعات اللجان التنفيذية ونظام عملها اإلترائيةوتبين الالئحة التنفيذية القواعد ، ينوب 

أو ملن يقلوم مقامل  ( الم لتص) ذات العالقلة داريلةلجنة من اللجان التنفيذية دعلوة وكيلل الوحلدة اإل يجود لكل -3

المعنيلة وذللك  داريلةقضايا تتعلق بالوحلدة اإلأو لحضور االتتماع الذد تنظر خالل  اللجنة في موضوعات 

لموضللوعات حللول وا رأيلل ب للرض استيضللاح مللا تللرى استيضللاح  مللن بيانللات أو معلومللات أو السللتماع 

ال يكلون للملدعو حلق االصلترا  فلي  األحلوالوفلي تميلع  داريلةالمتعلقة بوحدت  اإلأو والقضايا المعروضة 

 .كما اليكون ل  صوت معدود عند ات اذ القرارات، مداوالت اللجنة
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 الباب الثالث

 قواعد وإتراءات ت طي  وتنظيم

 االستفادة من البعثات الدراسية

 الفصل األول

 ءات الت طي قواعد وإترا

بموافلاة سلكرتارية اللجنلة التنفيذيلة الم تصلة بمعلوملات تفصليلية علن احتياتاتهلا ملن  إداريلةتقوم كل وحلدة  -9 (15)مادة

البعثللات الدراسللية والمللوارد المتاحللة لللديها والمتوقعللة لهللا مللن المصللادر المحليللة وال ارتيللة طبقللا  لألسللس 

 .تي تحددهاوالقواعد التي تضعها اللجنة الم تصة وفي المواعيد ال

ودارات الت طلي   وبلاألخصتلتزم تميع الجهات الم تصلة بتنسليق العلون الفنلي وعالقلات التعلاون الثقلافي  -3

وال  أبإخطار السكرتارية العامة  داريةوغيرها من الوحدات اإل، المالية، التربية والتعليم، ال ارتية، والتنمية

م تلللف  متوقعللة الم صصللة ألغللراض التأهيللل مللنبللأول بمعلومللات تفصلليلية حللول المللوارد المتاحللة وال

 حكلاماإلتراءات التي تكفل االسلتفادة منهلا طبقلا  أل المصادر ليتم عرضها على اللجنة العليا لدراستها وات اذ

 .هذا القانون

 وإعلدادها داريلةملن الوحلدات اإل إليهلاتتولى سكرتارية كل لجنة تنفيذية تجميع البيانات والمعلوملات اللواردة  -9 (16)مادة

 .بشكل مل ص تمهيدا  لعرضها على اللجنة الم تصة لدراستها والتوصية بما تراه بشأنها إلى اللجنة العليا

تتولى السكرتارية العامة للجنة العليا استقبال االحتياتات الواردة من اللجان التنفيذيلة والمعلوملات اللواردة ملن -3

( 95) ملن الملادة( 3) للف المصلادر طبقلا  للفقلرةالجهات الم تصة حول الموارد المتاحة والمتوقعة ملن م ت

 .يفادللعرض على اللجنة العليا بصي ة مشروع خطة سنوية لإ وإعدادهامن هذا القانون 

 باألولويلاتوالتوصلية لمجللس اللودراء  وإقرارهلا يفلادتقوم اللجنة العليا بمناقشلة مشلروع ال طلة السلنوية لإ -2

إن ) المطلوبلة لت طيلة العجلز األملوالات المناسلبة لتنفيلذها وتحديلد ومصادر ت طيتها والسياسات واإلتلراء

 .في ضوء مقارنة االحتياتات بالموارد واقتراح مصادر توفيرها( وتد

تنفيذ خطتها المعتمدة من اللجنة العليا للتأهيل طبقا  لألولويات المقررة وبما ال  إداريةتتولى كل وحدة  (17)مادة

 .ريعات النافذةهذا القانون والتش أحكاميتعارض مع 

تتللولى الللودارة مللع ودارة ال دمللة المدنيللة والتأمينللات فللي إطللار مسللؤولياتهما العامللة بالتعللاون والتنسلليق مللع -9 (18)مادة

 .ودارتي الت طي  والتنمية وال ارتية البحث عن الموارد الالدمة لتلبية االحتياتات المطلوبة

التأهيللل العللام وهيئللات التللدريس لتحقيللق نفللس  ةبللإدارتقللوم الللودارة بإعللداد النمللاذا واالسللتمارات ال اصللة  -3

 .من هذا المادة( 2) المشار إليها بالفقرة األغراض

تقللوم ودارة ال دمللة المدنيللة والتأمينللات بإعللداد النمللاذا واالسللتمارات ال اصللة بالتأهيللل فللي تميللع مراحلهللا  -2

ف مراحلل الت طلي  والتنفيلذ للعملل بهلا وتحقيلق أغراضلها فلي م تلل داريلةوتعميمها على كافة الوحدات اإل

 .والمتابعة والتقويم

 الفصل الثاني

 تنظيم االستفادة من البعثات الدراسية

تقللوم الللودارة وودارة ال دمللة المدنيللة والتأمينللات كللل فيمللا ي صللها بللاإلعالن عللن الفللرص السللنوية المتاحللة  -9 (19)مادة

 .للترصيح وبوسائل اإلعالم المناسبة بما يحقق تكافؤ الفرص

 :اإلعالن عن الفرص المتاحة للترصيح ما يلي يشترط في-3



 -6- 

 .يحدد مجاالت ومستويات التأهيل أن -أ 

 .مكان الدراسة -ب 

 .اسم الجهة المانحة أو الممولة -ا 

 .(العامة منها وال اصة ) الشروط الواتب توفرها في المتقدمين -د 

 .الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات الترصيح -ه 

 .لمتقدمين والوثائق المطلوب تقديمهاالمكان والزمان المحددين الستقبال ا -و 

 .والمعايير التي سيتم اعتمادها للمفاضلة واالختيار األسس -د 

التشريعات النافلذة واصلتراطات الجهلة المانحلة أو  حكامطبقا  أل إضافتهايقتضى  أخرىمعلومات  أد -ح 

 .الممولة

بالمحافظلات علن الفلرص المتاحلة  لموظفيها في المراكز الرئيسلية وفروعهلا باإلعالن إداريةتلتزم كل وحدة  -9 (21)مادة

ملن ( 3، 9) لديها للترصيح من المصادر المحلية وال ارتية طبقا  لإغراض والشروط المحددة فلي الفقلرتين

 .من هذا القانون( 91) المادة

ات باب استقبال الطلبل إقفالبمجرد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات الترصيح  إداريةتتولى كل وحدة  -3

فحص ومراتعة بيانلات المتقلدمين ملن واقلع وثلائق ومسلتندات الترصليح المقدملة  إتراءاتوالبدء باستكمال 

 األتلدرمنهم والتحقق من استيفاء كل منهم الشروط المعلن عنها وات اذ ال طوات النظامية الالدمة الختيار 

 .تراءات المحددة في التشريعات النافذةوالمعايير المعتمدة من قبل السلطة الم تصة وطبقا  لإ لألسسوفقا  

االلتلزام بعلدم الترصليح إال فلي الت صصلات والمسلتويات  إداريلةيجلب عللى كلل وحلدة  األحوالوفي تميع 

المدرتلة فلي ال طلة  األولويلاتالمحددة في خطتها المعتمدة للتأهيل وفي حدود الموارد المتاحة مع مراعلاة 

 .يفادوالسياسة العامة لإ

من ( 3) المحددة بالفقرة واإلتراءاتكشفا  بمرصحيها المستوفين الشروط  إداريةترفع كل وحدة   (39) مادة (21)مادة

من هذا القانون بعد إقراره من السلطة الم تصة ويرفع إلى اللجنة التنفيذية الم تصة وفقا  ( 30) المادة

 .ة العلياللقواعد واإلتراءات المقرة وفي المواعيد المحددة تمهيدا  لعرضها على اللجن

 الباب الرابع

 يفادتراءات الترصيح واإلإصروط و

 ولالفصل األ

 صروط الترصيح واتراءات 

- :التاليةتتوفر في المتقدم للترصيح الشروط األساسية أن  يجب (22)مادة

 .يكون يمني الجنسية أن -9

  وان تكللون حالتلل  الصللحية بدرتللة تسللمح للل، يكللون متمتعللا  باللياقللة الصللحية التللي تقتضلليها المهنللة أن -3

تكون حالت  أن  يجب األحوالوفي تميع  إليهاه إيفادباحتمال طبيعة وظروف الدراسة في البلد المزمع 

 .الصحية تتوافق مع الشروط التي يحددها البلد المستقبل

 .يكون مستوفيا  للشروط ال اصة بالترصيح للمجال والمستوى الذد تقدم ل  أن -2

ملا للم يكلن قلد رد إليل   األمانلةي تريملة م للة بالشلرف أو يكون متهما  أو محكوملا  عليل  بعقوبلة فل أال -4

 .اعتباره

مللن هللذا ( 32) مللن المللادة( 3) مللع مراعللاة الفقللرة األخيللرتينه خللالل السللنتين إيفللاديكللون قللد سللبق أال  -5

 .القانون في حالة الترصيح للدراسة العليا

يح سلابق ملالم يكلن قلد علن االلتحلاق بدراسلت  بموتلب ترصل إرادتل يكون المتقدم قد ت لف بمحض أال  -6

 .مضى على ذلك ثالث سنوات

علدم قدرتل  عللى أو ناصئة علن تقصليره  ألسبابه إيفادسابق أو ال ي  إيفاديكون المتقدم قد عاد من أال  -7

 .التحصيل العلمي أو لسوء سلوك 

 .يكون المتقدم حاصال  على مؤهل دراسي معادل للمستوى الذد يرغب الترصيح في  أال -8

 .أخرى بالنسبة للموظف إداريةمنتدبا  من وحدة أو قدا  أو معارا  يكون متعا أال -1

من هذا القانون يشترط في المتقدم للترصيح للدراسة العليا توافر الشروط ( 33) المادة أحكاممع مراعاة  (23)مادة

- :التالية
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 .سنوات منذ تثبيت  على وظيفة دائمة بعد الت را أربعخدمة فعلية مدتها  أدىيكون قد  أن -9

 :التاليةالمدد  إحدىسابق  إيفادن قد قضى في ال دمة الفعلية بعد عودت  من يكو أن -3

 .ه السابقة سنتين فأكثرإيفادكاند مدة إذا  سنوات أربع -أ 

 .ه السابقة سنة واقل من سنتينإيفادكاند مدة إذا  ثالث سنوات -ب 

 .واقل من سنةأصهر  السابقة ستة إيفادكاند مدة إذا  سنتان -ا 

 .صهرأالسابقة تقل عن ستة  هإيفاددة كاند مإذا  سنة واحدة -د 

الوظيفلة أو يكون مجال الدراسة والت صص المتقدم ل  متفقا  مع ت صص  العلمي ومقترنلا  بالمهنلة  أن -2

 .التي يزاولها فعال  

وان ، في حاتة فعليلة إللى الت صلص العلملي بالمسلتوى الدراسلي المطللوب داريةتكون الوحدة اإل أن -4

 .خطتها المعتمدة للتأهيليكون ذلك محددا  بدقة في 

يكون المتقدم قد بلرهن بصلورة واضلحة عللى اسلتحقاق  للترصليح خلالل دراسلت  السلابقة ملن واقلع  أن -5

وانجادات ذات قيمة علمية ولديل  تصلور واضلح لدراسلت  العليلا  أبحاثوما قدم  من  األكاديميسجل  

 .ومجال البحث الذد سيتناول  خاللها

 .ل اصة بالمنحةيكون مستوفيا  للشروط ا أن -6

يكون المتقدم حاصال  على موافقة مبدئية من السلطة الم تصة في وحدت  أن  يجب األحوالوفي تميع  -7

 .المحددة في هذا القانون واإلتراءاتومستكمال  اإلتراءات الداخلية للترصيح طبقا  للقواعد  داريةاإل

ومستويات القوى  وإعدادق مع طبيعة نشاطها للترصيح بما يتف إضافيةتضع صروطا  أن  داريةيجود للوحدة اإل (24)مادة

التنمية المناطة بها  أهدافالتي تراها ضرورية لتحقيق  األولوياتتحدد أن  الوظيفية لديها كما يجود لها

واضحة وموضوعية ومعلنة بعد االتفاق عليها مع الودارة واللجنة  واألولوياتتكون هذه الشروط أن  صريطة

 .التنفيذية الم تصة

الترصلليحات المسللتوفية  وإقللرار إليهللاولى اللجنللة التنفيذيللة الم تصللة النظللر فللي الترصلحيات المرفوعللة تتل -9 (25)مادة

كلان علدد المتقلدمين إذا  وفلي حاللة ملا، النظاميلة المعتملدة فلي حلدود الملوارد المتاحلة واإلتراءاتللشروط 

 األتلدرملا بيلنهم الختيلار المستوفين للشروط يزيد عن تلك الموارد وتب على اللجنة الم تصة المفاضللة في

والمعايير المعتمدة والشروط  األسسمن مرصح بموتب أكثر وعند تساود ، موضوعية وأسسطبقا  لمعايير 

تللداره كثللر تجللرد مسللابقة فيمللا بيللنهم وتحديللد األأن  المطلوبللة مللن الجهللة المانحللة يحللق للجنللة الم تصللة

 .األولويةواستحقاقا  للترصيح وترتيبهم تنادليا  حسب 

فلي  األحقيلةيجود للجنة التنفيذية الم تصة أقرار مرصحين احتياطيين من بين المستوفين للشلروط يلتم ملنحهم -3

 .من هذه المادة كلما كان ذلك ممكنا( 9) الحلول محل من يت لف من المرصحين المعتمدين بموتب الفقرة

، 9) أو الفقرتين( 33) من المادة (6) يحق للجنة الم تصة الت اضي عن صرط المدة المنصوص عليها بالفقرة (26)مادة

- :من هذا القانون في إحدى الحاالت التالية( 32) من المادة( 3

 .وتود منحة مجانية ي شى فواتها دون تقدم مرصحين آخرين -9

 .ويحقق توفره مصلحة عامة داريةتقدم مرصح وحيد لت صص نادر تحتات  الوحدة اإل -3

تأتيلل بنلاء عللى تأكيلد ملن الجهلة المانحلة أو بتقريلر حصول المتقدم عللى منحلة ص صلية غيلر قابللة لل -2

يكلون مجلال الت صلص ملن أن  وفلي تميلع األحلوال يجلب، التلي يعملل بهلا داريةمسبب من الوحدة اإل

المجاالت التي التتعارض مع ت صص  المهني الوظيفة التلي يزاولهلا وذات عالقلة وطيلدة باختصلاص 

 .التي يتبعها عند الترصيح داريةالوحدة اإل

 الفصل الثاني

 يفادصروط وإتراءات اإل

رسمي مكتوب  إخطارالطالب إال بعد الحصول على موافقة الجهة المانحة واستالم أو الموظف  إيفادال يجود  (27)مادة

من المؤسسة التعليمية التي سيتلقى فيها دراست  تؤكد في  بصورة واضحة على قبول  وتحديد مجال ومستوى 

وفي ، والمدة المقررة لذلك والموعد المحدد لاللتحاق ببرنامج  الدراسيالدراسة والت صص الذد قبل في  

 .هذا القانون حكامقبل الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الم تصة طبقا  أل يفاديحظر اإل األحوالتميع 

ص الموظلف بقلرار ملن اللودير الم لت إيفلادمن هذا القانون يلتم ( 31، 37) المادتين أحكامب اإلخاللدون -9 (28)مادة

- :يتضمن القرار مايليأن  على

 .اسم الموفد وبلد الدراسة ومجال الت صص ومستواه ومدت  -أ 
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 .داريةاإل أو الوحدةالجهة المانحة أو الممولة والتزاماتها والتزامات الحكومة  -ب 

 .حقوق الموفد والتزامات  والمواعيد الدورية للتقارير المطلوبة من  -ج 

 .ي والتاريخ المتوقع لالنتهاء من التاريخ المقرر لبدء البرنامج الدراس -د 

ه مللن اللجنللة إيفللاديحللدد فللي القللرار رقللم وتللاريخ الموافقللة الصللادرة بأن  يجللب األحللوالوفللي تميللع 

 .يفادمن قرار اإل أخريينالم تصة مع حفظ نس ة من  بملف الموظف وموافاة الودارة بنس تين 

الطلالب غيلر الملوظفين بقلرار ملن وديلر التعلليم العلالي  إيفادمن هذه المادة يتم ( 9) الفقرة أحكاممع مراعاة  -3

 .والبحث العلمي

والوفللاء  الواتبللات بللأداءاسللتيفاء تعهللد خطللي مللن الموظللف أو الطالللب يتعهللد بمقتضللاه  يفللاديشللترط لإ -9 (29)مادة

المحظورة علي  كموفد بموتب ما هو محدد بالباب الرابع ملن  األفعالأد فعل من  إتيانبااللتزامات وتجنب 

 .لقانون ووفق النموذا الذد تقره اللجنة الم تصةهذا ا

ملن هلذه الملادة وحفلظ نسل ة فلي مللف ( 9) المعنيلة اسلتيفاء التعهلد المشلار إليل  بلالفقرة اإلداريةعلى الوحدة  -3

 .لدى سكرتارية اللجنة الم تصة أخرىنس ة  وإيداعالموظف أو الطالب 

 الفصل الثالث

 خاصة أحكام

الم تص وبعد اخذ رأد الودارة  اإلداريةبقرار من الودير الم تص أو رئيس الوحدة  يفاديجود تمديد مدة اإل (31)مادة

 .من هذا القانون( 29) وفقا  للشروط المحددة بالمادة

- :ما يلي يفاديشترط لتمديد مدة اإل (31)مادة

يتضمن حيثيات ومبررات التمديد ومدت  مؤيدا   اإلداريةتقديم طلب مسبب من السلطة الم تصة بالوحدة  -9

 .المشرف والمؤسسة التعليمية التي يتلقى الموفد دراست  فيها األستاذئق ومستندات صادرة من بوثا

الحصول على تأييد رسمي من البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية فلي بللد الدراسلة تؤكلد فيل  صلحة  -3

 .وقانونية الطلب وسالمة وقانونية الوثائق والمستندات المؤيدة ل 

جهلة المانحلة تبلين فيل  موقفهلا ملن طللب التمديلد واسلتعدادها لت طيلة نفقلات الملدة الحصول على رأد ال -2

 .المطلوبة

 .المدة المطلوبة للتمديد ستمكن الموفد من االنتهاء من دراست  فيها بصورة مؤكدةأن  التحقق من -4

د ال رض من التمديد لن يكون ب رض مواصلة الدراسلة لمسلتوى اعللى ملن المسلتوى اللذأن  التأكد من -5

 .من اتل  أوفد

 المسموح ب  للتمديد بموتب الفقرة األقصىيكون الموفد قد حصل على تمديد سابق واستنفذ في  الحد  أال -6

 .من هذه المادة( 7)

 .األساسية يفادتحديد المدة المطلوبة للتمديد بحيث ال تتجاود ربع مدة اإل -7

قلانون عللى الموفلد خلالل ملدة التمديلد ملن هلذا ال( 25، 24، 22) الملواد أحكامتسرد  األحوالوفي تميع 

 .احتساب مدة االلتزام ألغراض يفادوتصبح مدة التمديد بموتب هذا الحكم تزءا  من مدة اإل

ولمبررات قوية  داريةالم تصة بناء  على توصية مسببة من السلطة الم تصة في الوحدة اإل يجود للجنة -9 (32)مادة

المتفوق في دراست  لمواصلة الدراسة في المستوى الذد يعللو  تقتنع بها اللجنة الموافقة على استمرار الموفد

- :وذلك في حالة توفر الشروط التالية ألتل المستوى الموفد 

يكون الموفد قد اثبد تداره وتفوقا  خالل مرحلة دراست  السابقة تؤكلدها نتلائج تللك المرحللة  أن -أ 

المؤسسلة التعليميلة  وإدارةرف المشل األستاذوتؤيدها وثائق ومستندات تشهد بتميزه صادره عن 

التي يتلقى دراست  فيها ومعمدة من البعثة الدبلوماسلية للجمهوريلة أو ملن يقلوم مقامهلا فلي البللد 

 .إلي الموفد 

أن  يكون الموفلد قلد حصلل عللى منحلة مجانيلة لمواصللة الدارسلة نظيلر تدارتل  وتفوقل  أوأن   -ب 

 .ية متميزة أو غير مسبوقةمجال البحث الذد يتناول  في دراست  ذو فائدة علم

يكون الموفد قد قطع دراست  في مدة قياسية تقل عن المدة المقلررة للنفس المسلتوى الدراسلي  أن -ا 

 .وبذات الت صص النوعي

مللن اتللل  وال  أوفللديكللون مجللال الت صللص المسللتهدف متكللامال  مللع مجللال الت صللص الللذد أن  -د 

 .يتعارض مع 
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الموفللد  داريللةبللي حاتللة حقيقيللة للوحللدة اإليكللون مجللال ومسللتوى الت صللص المسللتهدف يلأن  -ه 

 .لمصلحتها

الضلرر بحلق آخلرين أو  إلحلاقبمبلدأ تكلافؤ الفلرص أو  إخلالليترتب عللى الموافقلة للموفلد  أال -و 

 .يمكن تجنبها إضافيةسيترتب عليها تحميل الحكومة التزامات 

فقة مسبقة من اللجنة الم تصة يصدر الودير الم تص قرارا  بمواصلة الموفد للدراسة بعد الحصول على موا -3

من هذا ( 38) المادة أحكاميشتمل القرار بيانا  بالحيثيات والمبررات التي استند عليها دون اإلخالل بأن  على

 .القانون

 أحكلاممن هذا القانون على الموفد خالل مدة مواصللت  للدراسلة بموتلب ( 25، 24، 22) المواد أحكامتسرد -2

 .احتساب مدة االلتزام ألغراض يفادالمدة تزءا  من مدة اإل هذه المادة وتعتبر هذه

 الباب ال امس

 واتبات الموفد والمحظورات علي 

 الفصل األول

 واتبات الموفد

- :يلتزم بالواتبات اآلتيةأن  على الموفد (33)مادة

 .السفر إلى بلد الدراسة والوصول إلي  في الموعد المقرر -9

اسم  وبيانات  لدى البعثة الدبلوماسية اليمنية المعتملدة أو ملن  التقدم فور وصول  إلى بلد الدراسة لتسجيل -3

 .وان يثبد لديها عنوانا  واضحا  يسهل االتصال ب  عند الحاتة، يقوم مقامها

وفلي البرنلامج المقلرر والحصلول منهلا عللى وثيقلة  يفلادااللتحاق بالمؤسسة التعليمية المحددة ل  عنلد اإل -2

 .تثبد ذلك وتاري  

الدبلوماسية اليمنية المعتمدة أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إلي  بما يفيد التحاق  ببرنامج  إخطار البعثة -4

واللجنلة  داريلةوحدتل  اإل إلبلال من هذه المادة ( 2) بالفقرة إليهاالوثيقة المشار  باإلخطارالدراسة مرفقا  

 .من تاريخ السفرأصهر  ثالثة أقصاهاالم تصة بمضمونها خالل مدة 

يجللد فللي دراسللت  وان يواظللب علللى ذلللك دون تقصللير أو تهللاون وان يكللرس تهللده ووقتلل  للدراسللة  نأ -5

التحصليل العلملي حتلى يحصلل عللى المؤهلل الدراسلي فلي المسلتوى والت صلص  المقررة ويثابر عللى

 .ألتل الموفد 

 .بقوانين  ونظم يحترم قوانين ونظم ومعتقدات البلد الموفد إلي  وان يحافظ على سمعة الوطن ويتقيد  أن -6

يوافي البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إلي  بنسخ معملدة ملن  أن -7

الوثائق والمستندات المتعلقة بسير دراست  والنتائج التي تحصل عليها بمجلرد صلدور أد منهلا ملع نسلخ 

التنفيذية الم تصة طي تقرير دورد منتظم كل  واللجنة داريةإلى وحدت  اإل وإرسالهاصور من كل ذلك 

 .ودون حاتة إلى متابعة أو طلبأصهر  ستة

يجيب عن االستفسارات التي تقدم إلي  من البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقلوم مقامهلا  أن -8

ملا يتعللق بدراسلت   اللجنلة الم تصلة حلول كللأو  داريةمن وحدت  اإل إلي أو المقدمة  إلي في البلد الموفد 

 .وان يقدم الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك

 داريلةإخطار البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إلي  أو وحدتل  اإل -1

نظام دراست  أو يؤثر على انتظام  في  أو يتعلارض ملع  واللجنة الم تصة فورا  بأد ت يير قد يطرأ على

كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك وان  باإلخطاروان يرفق  وأوليات  يفادهو محدد ل  في قرار اإل ما

 .يقدم المعلومات المتصلة بهذا الشأن

- :يقدم قبل سفره تعهدا  مكتوبا  يلتزم بموتب  بااللتزامات التاليةأن  على الموفد (34)مادة

 :ال تتجاود المهلة المحددة أدناه بحيث يفادالعودة إلى الوطن بمجرد انتهاء مدة اإل -9

 .ه صهرين فأقلإيفادكاند مدة إذا األكثر واحد على  أسبوع -أ 

 .من صهرين واقل من سنةأكثر ه إيفادكاند مدة إذا األكثر على  أسبوعين -ب 

 التي تزيد عن سنة يفادلمدة اإلاألكثر صهر واحد على  -ا 

هلللة المحللددة للل  يتحمللل العقوبللات عللن العللودة خللالل الم داريللةوفللي حالللة تللأخر موفللد الوحللدة اإل

 .المنصوص عليها في هذا القانون
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ه لمصللحتها فلور عودتل  إللى اللوطن وان يضلع نفسل  تحلد إيفلادأو حلول  أوفلدالتقدم إلى الوحدة التلي  -3

 أوفلدتصرفها ويقدم إليها كافة الوثلائق والمسلتندات التلي تثبلد اسلتكمال  للدراسلة فلي الت صلص اللذد 

 .ألتل 

 يفلاده لمصللحتها ضلعف الملدة التلي قضلاها فلي اإلإيفلادأو حلول  أوفلدالتلي  داريةلوحدة اإلالعمل لدى ا -2

 .سابق إيفادبأد التزام بال دمة عن أد  اإلخاللدون 

 .من هذا القانون( 25) وتجنب المحظورات المحددة بالمادة( 22) الواتبات المحددة بالمادة أداء -4

ه بملا فلي إيفلادموع النفقات والمبلال  التلي صلرفد عليل  فتلرة يدفع للحكومة تعويضا  ماليا  يعادل مج أن -5

سلواء كانلد مصلادر التمويلل  يفلادذلك قيملة االمتيلادات النقديلة والعينيلة التلي تمتلع بهلا خلالل فتلرة اإل

يتقلرر عليل   التلي تراهلا مناسلبة السلترداد ملا اإلتراءاتداخلية أو خارتية ويحق للحكومة ات اذ كافة 

 .بتعهدات  المحددة في هذه المادة إخالل نظير ال سائر التي قد تنجم عن دفع  من تعويضات 

 الفصل الثاني

 المحظورات

 :يحظر على الموفد مايلي (35)مادة

دون الحصلول عللى موافقلة مسلبقة ملن اللجنلة  إليهلا أوفلدت يير بلد الدراسلة أو المؤسسلة التعليميلة التلي  -9

 .مبررات صحيحة ومؤكدة تقتنع بها اللجنةو وألسباب داريةالم تصة بناء  على طلب من وحدت  اإل

 .ما لم يكن بالتنسيق مع الجهة المبتعثة ألتل  أوفدت يير مستوى الدراسة أو مجال الت صص الذد  -3

 .الت لف عن االلتحاق ببرنامج الدراسة وفي المواعيد المحددة لذلكأو االنقطاع عن الدراسة  -2

سية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفلد الت لف أو االمتناع عن موافاة البعثة الدبلوما -4

 .بالتقارير الدورية والوثائق والمستندات المتعلقة بسير دراست  ونتائج  خاللها داريةإلي  أو وحدت  اإل

 .أد بيانات أو معلومات تتعلق بنظام الدراسة ونتائج  فيها إخفاء -5

م وثائق أو مسلتندات ملزورة تتعللق بصلورة مباصلرة أو غيلر تقديم أد بيانات أو معلومات مظللة أو تقدي -6

 .مباصرة بحالت  أو بوضع  الدراسي

أو اآلداب العامللة أو مباصللرة أد عمللل  لألخللالقنشللاط أو ممارسللة أد فعللل أو سلللو  منللاف  بللأدالقيللام  -7

 .من اتلها أوفدالتي  واألغراض األهدافيتعارض مع واتبات  أو التزامات  كموفد أو ي را عن 

كان من صأن ذلك التأثير إذا  الفرا  أوقاتااللتحاق بأد عمل سواء كان باتر أو بدون اتر ولو كان في  -8

 .سلبيا  علي سير دراست  أو يؤخر االنتهاء منها في موعدها أو قد يؤثر في قدرت  على التحصيل العلمي

كلان ذللك إذا  رة الدراسلة إالارض اللوطن خلالل فتل إللىبللد آخلر أو العلودة  إللىم ادرة البلد الموفد إلي   -1

ومبلررات صلحيحة  وألسلبابرسمية مقلررة أو بتلرخيص رسلمي ملن إدارة المؤسسلة التعليميلة  بإتادة

البعثة الدبلوماسية اليمنية أو من يقوم مقامها بذلك كما يجب علي  في  إخطاروفي الحالتين يجب ، وقاهرة

بمبلررات العلودة  وإصلعارهالتلابع لهلا فلور وصلول  ا داريلةالوطن التقدم إلى الوحلدة اإل إلىحالة عودت  

 .وتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك مع تسليم سكرتارية اللجنة الم تصة نس ا  منها

 .بشهادة كاذبة اإلدالءدعي لذلك أو إذا  بشهادت  اإلدالءاالمتناع أو الت لف عن  -90

 .تل أل أوفدقبل انتهاء برنامج الدراسة الذد  يفاداإل إنهاء -99

 .يفادعن العودة بعد انتهاء مدة اإل االمتناعالوطن أو  إلىالت لف عن العودة  -93

 الباب السادس

 الحقوق واالمتيادات والم الفات والعقوبات

 الفصل األول

 حقوق الموفد

- :ما يلي يفادمن هذا القانون يستحق الموفد خالل مدة اإل( 31) إلى( 33) المواد من أحكاممع مراعاة  (36)مادة

كما يدفع راتلب الموظلف ملن ، المقررة يفادفي منح  دراسية على نفقة الحكومة يدفع ل  نفقات اإلالموفد  -9

 :أدناهعلى النحو المحدد  داريةاإلوحدت  

 .إلى تميع البدالت باإلضافة األساسييدفع ل  راتب  أصهر  اقل من ثالثة يفادكاند مدة اإل إذا -أ 

إللى بلدل  باإلضلافة األساسلييلدفع لل  راتبل  أصهر  واقل من ستةأصهر  ثالثة يفادكاند مد اإل إذا -ب 

 .الت را وبدل غالء المعيشة

 .إلى بدل الت را باإلضافة األساسييدفع ل  راتب  أصهر  تزيد عن ستة يفادكاند مدة اإلإذا  -ا 
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ملن ( 9)يدفع ل  راتب  على النحو المحدد في الفقلرة أخرىالموفد في منح  دراسية على نفقة تهة مانحة  -3

 .يفادويحدد النظام المالي ما يستحق  من نفقات اإل، ادةهذه الم

 يفلاديستثنى الموظف الموفد للدراسة الجامعية من حق تقاضي الراتب خالل ملدة اإل األحوالوفي تميع 

أد قلانون آخلر وطبقلا  للشلروط والضلواب   أحكامقانون المعلم والمهن التعليمية أو  أحكامب اإلخاللدون 

 .وانينالمحددة في تلك الق

 

 الفصل الثاني

 متيادات الموفدا

أن  دراسلية عللى إتلادةتدخل في حساب ال دمة التقاعدية المدة التي يقضيها الموظف موفدا  في منحلة أو -9 (37)مادة

، االصتراكات الشهرية المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاصلات يفاديستقطع من راتب  خالل مدة اإل

 .المذكور وبالنسبة التي يحددها القانون

كملدة خدملة  يفلادفإنل  يشلترط الحتسلاب ملدة اإل يفلادلم يكن الموظلف الموفلد مسلتحقا  للراتلب خلالل ملدة اإلإذا -3

الواردة بقلانون التأمينلات والمعاصلات قيلام الموفلد بسلداد االصلتراكات المنصلوص عليهلا  لألغراضتقاعدية 

وطبقا  للشروط  يفادسنوية مساوية لمدة اإل أوهرية ص أقساطبقانون التأمينات والمعاصات دفعة واحدة أو على 

 .والضواب  التي يحددها القانون المذكور

 ألغلراضقدميلة في احتساب مدة خدمة الموظف الغراض العلالوة الدوريلة وفلي حسلاب األ يفادتدخل مدة اإل -2

مللن هللذا ( 21، 28) المللادتين أحكللامالترفيللع طبقللا  لشللروطهما المحللددة فللي التشللريعات النافللذة مللع مراعللاة 

 .القانون

 ألغراضالعالوة الدورية أو احتساب االقدمية  ألغراضال تدخل المدد التالية في احتساب مدة خدمة الموظف  (38)مادة

 :الترفيع

 .الت لف عن الدراسة وفترات الرسوبأو مدة االنقطاع  -9

 .والمرضية األكاديمية اإلتاداتويستثنى من ذلك ، ال اصة اإلتاداتمدة  -3

 .يفادبعد انتهاء مدة اإل داريةي يقضيها الموظف الموفد بعيدا  عن مزاولة العمل في وحدت  اإلالمدة الت -2

الموظف الموفد في تقريره السنود على ما يتكشف عن مستوى  أداءيعتمد في وضع تقدير مستوى كفاءة -9 (39)مادة

ر الدوريلة علن سلير وذلك ملن واقلع ملا يلرد فلي التقلاري، الدراسي خالل السنة الموضوع عنها التقرير أدائ 

 .دراست 

يشترط الستحقاق الموظف الموفد عالوت  الدورية عن أد سنة دراسية تسليم الوثلائق والمسلتندات التلي تثبلد  -3

 .خالل السنة أدائ التحاق  ببرنامج الدراسة وانتظام  في  ومستوى 

لضرورة ص لها على سلبيل ويجود عند ا، األساسيةه إيفاديحظر ص ل وظيفة الموظف الموفد خالل فترة  -9 (41)مادة

كملا يحظلر اسلت الل درتلة الموظلف الموفلد سلواء ، سنتين فأقل يفادكاند مدة اإلإذا  وبصورة مؤقتة اإلنابة

 .إليهاالنقل أو بالتوظيف عليها أو بالترفيع 

ية وحدت  هذا القانون فيحتفظ ل  بدرتت  الوظيفية في ميزان حكامالموظف للدراسة بدون راتب طبقا  أل أوفدإذا  -3

، ه المحلددة بلالقرار الصلادر ملن السللطة الم تصلةإيفلادخلالل فتلرة  إسقاطهاوال يجود تنزيلها أو ، داريةاإل

 .كما يظل اسم  ودرتت  التذكارية ثابتين في كشف الرواتب دون مصرف مالي

راءة االختلراع ملكلا  لل  وتسلجل بل يفلادتكون االختراعات التي يتوصل الموفد إلى ابتكارها خالل ملدة اإل -9 (41)مادة

كللان لالختللراع صلللة بالشللؤون العسللكرية فيكللون ملكللا  لدولللة  وإذا، باسللم  مقرونللة باسللم الجمهوريللة اليمنيللة

الجمهورية اليمنية ويمنح صاحب االختراع تعويضا  عادال  تقدر لجنة فنية خاصة يصدر بتشلكيلها قلرار ملن 

 .الودير بالتشاور مع ودير الدفاع

 .دراست  حقا  من حقوق  أثناءية التي يحصل عليها الموفد تكون الجوائز المال -3

عللرض الللودير بالتشللاور مللع ودارات  بنللاء  علللى يفللادتضللع اللجنللة العليللا نظامللا  ماليللا  خاصللا  لإ ( 43) مادة (42)مادة

ال دمة المدنية والتأمينات حول تكاليف المعيشة في دول ومناطق العالم ، المالية، الت طي  والتنمية، ال ارتية

- :يتضمن النظام التاليأن  م تلفة ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الودراء علىال

المعيارية للموفدين على نفقة الحكومة وما يستحق  الموفد عللى نفقلة أد تهلة مانحلة  يفادتحديد نفقات اإل -9

 .المعيارية يفادكان ما تتكفل ب  الجهة المانحة يقل عن نفقات اإلإذا  أخرى
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زامات الحكومة فيما يتعلق بالرعاية الصلحية للموفلدين وصلروطها وضلوابطها عنلدما ال تكلون تحديد الت -3

 .متكفال  بذلك إلي الجهة المانحة أو البلد الموفد 

مللن مصللاريف السللفر مللع تحديللد أكثر سللنوات فلل أربللع األساسلليةه إيفللاداسلتحقاق الموفللد الللذد تكللون مللدة  -2

 .يفادارة الوطن في منتصف مدة اإلصروط استحقاقها في حالة رغبت  العودة لزي

كملا تقلوم ، تتحمل الحكومة في حالة وفاة الموفد خالل فترة دراست  نفقات حفظ ونقل تثمان  إللى مسلق  رأسل  (43)مادة

إذا  مواساة ألسرت  وال ي ل ذلك بدفع ما تسلتحق  أسلرة الموفلدأصهر  ه عن أربعةإيفادبصرف ما يعادل نفقات 

 .يعات النافذةالتشر حكامكان موظفا  طبقا  أل

 الفصل الثالث

 الم الفات والعقوبات

أو اللجنة الم تصة إيقاف صرف الحقوق واالمتيادات المالية المقررة للموفلد فلي إحلدى  داريةيحق للوحدة اإل (44)مادة

- :الحاالت التالية 

 .من هذا القانون( 22) عند تقصيره في واتب من واتبات  المحددة بالمادة-9

 .من هذا القانون( 25) المادة أحكامفعل أو سلو  محظور بمقتضى عند قيام  بممارسة أد -3

ملن هلذا ( 24) ملن الملادة( 9) بالم الفلة لتعهلده حسلب الفقلرة يفلادإذا ت لف عن العودة بعد انتهاء ملدة اإل-2

 .القانون

إطلالق ملا أوقلف  داريلةويجود للودارة بنلاء عللى علرض السللطة الم تصلة فلي اللودارة أو الوحلدة اإل

في حالة قيام الموفد بتصحيح م الفت  أو عند تقديم األسباب والمبررات الصحيحة التي تقتنع بهلا  صرف 

ملن تلاريخ أصلهر  السلطة الم تصة بموتب وثائق ومستندات مؤيدة ومعتمدة خالل مدة ال تتجاود ثالثلة

 .من هذا القانون( 25، 24، 22) المواد أحكاموبما الي الف  اإليقافصدور قرار 

أو اللجنة الم تصة حرمان الموفلد تزئيلا  أو كليلا  ملن الحقلوق واالمتيلادات المقلررة فلي  داريةللوحدة اإليحق  (45)مادة

- :الحاالت التالية إحدى

صرف الحقلوق واالمتيلادات الماليلة دون قيلام الموفلد  إيقافمن تاريخ توقيع عقوبة أصهر  انقضاء ثالثة -9

 .في المادة السابقة خالل المدة المحددة إليهالمشار بتصحيح الم الفة أو تقديم الوثائق والمستندات ا

 .الموفد قد حصل على الحقوق واالمتيادات كلها أو بعضها دون وت  حقأن  تبين إذا -3

رسب في االختبار خالل فصلين دراسليين متتلالين أو لسلنة دراسلية واحلدة ملن ملدة الدراسلة أو دون  إذا -2

 ال اصة بحلاالت رسلوب الموفلدين اللذين يتلقلون دراسلتهم محكاوتحدد الالئحة التنفيذية األ، عذر مقبول

ال اصلة بشلروط  حكلامكما تحدد الالئحلة األ، في الجامعات والمعاهد التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة

 .وصروطها ومدتها أخرىالتمديد لفرصة 

با  أو مبلررات سلباأت لف أو امتنع عن دخلول االختبلار نتيجلة تقصلير أو تهلاون أو أبلدى بشلأن ذللك إذا  -4

 .غير صحيحة أو غير مقبولة

اليجود صلرف الحقلوق واالمتيلادات التلي تقلرر حرمانل  منهلا وللملدة التلي حلددها  األحوالوفي تميع 

التلي  األسلبابصرف ما يستحق  قانونا  إال بعد التأكد من دوال  إعادةكما ال يجود ، القرار الصادر بذلك

 .قرار الحرمان إصدار إلى أدت

صلرف الحقلوق واالمتيلادات الماليلة أو الحرملان منهلا دون حلق الوحلدة  إيقلافيحول تطبيلق عقوبلة ال  -9 (46)مادة

كملا ال ي لل توقيلع العقوبلة ، أو اللجنة الم تصة بمسلاءلة الموفلد وتوقيلع العقوبلة التأديبيلة المناسلبة داريةاإل

 أدلةتتوفر بشأنها قرائن أو  إدارية بتوقيع أد عقوبة اصد في حالة ارتباط الم الفة بم الفات مالية أو داريةاإل

 .التشريعات النافذة حكاممادية تجرم مرتكبها طبقا  أل

تبللين مللن خللالل التحقيللق وتللود صللبهة ارتكللاب تريمللة تنائيللة وتللب احالللة القضللية لجهللة االختصللاص إذا  -3

 .الستكمال التحقيق فيها وفقا  لإتراءات القانونية المقررة في هذا الشأن

 بعلد انقضلاء ثالثلة داريلةتأخر عن العودة والتقدم للعمل في وحدتل  اإلإذا  ف الموفد مستقيال  حكما  يعتبر الموظ (47)مادة

قلدم إذا  ملن هلذا القلانون وتقطلع هلذه الملدة( 24) الملادة أحكاممن انتهاء المهلة المحددة لعودت  بموتب أصهر 

لم تصلة قبلل انقضلاء الملدة المحلددة بهلذه وتوافلق عليهلا اللجنلة ا داريلةسبابا  تقتنع بهلا الوحلدة اإلأمبررات و 

 .السنوية إتادت ت صم مدة االنقطاع من أن  المادة على

- :الحاالت التالية إحدىفي  يفاداإل إل اءيتم  ( 48) مادة (48)مادة
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 أداءتبين من خالل التقارير الدورية المقدمة عن سير دراسة الموفد استمرار تقصليره أو تهاونل  فلي  إذا -9

 .من هذا القانون( 22) من المادة( 5) طبقا  لنص الفقرة  ألتلالواتب الموفد 

وتبلين ملن خلالل التقلارير اللواردة علن  يفادتكرر رسوب  في االختبار لسنتين دراسيتين خالل مدة اإل إذا -3

المدة المتبقية ل  من مدة الدراسة تزيد عن نصف أن  سيرة دراست  عدم قدرت  على مواصلة الدراسة أو

 .األصليةالمدة 

 .تعرض لصعوبات صحية تمنع  من مواصلة الدراسة الموفد ألتلها ذاإ -2

 .إلي ان  ص ص غير مرغوب في  في البلد الموفد  أعلن إذا -4

 .بعد انتهاء دراست  داريةامتنع أو رفض العودة إلى ارض الوطن أو وحدت  اإل إذا -5

وتجاودت مدة انقطاع  عنها غادر مكان دراست  دون ترخيص من المؤسسة التعليمية أو لم يعد إليها  إذا -6

 .أصهرستة 

 .ه قبل انتهاء برنامج الدراسةإيفادانهي  إذا -7

قللرار مللن اللجنللة الم تصللة بنللاء علللى اقتللراح مللن الللودير  يفللاداإل بإل للاءوفللي تميللع الحللاالت يصللدر 

 .الم تص أو الجهة المانحة أو البعثة الدبلوماسية التي ترعى مصلحة الموفد في البلد الموفد إلي 

اللجنة الم تصة في أمر مطالبت  بتسديد تميع النفقات التي  ه بنفس  دون سبب مقبول تتولىإيفادل موفد يل ي ك (49)مادة

بما في ذلك مصاريف السفر والرواتب والبدالت التلي اسلتمر صلرفها لل  خلالل  يفادمدة اإل أثناءصرفد علي  

جنة عن المدة التي انقطع فيها الموظلف علن وال ي ل ذلك بسداد التعويض المناسب الذد تحدده الل، يفادمدة اإل

 اإلتللراءاتللجهللات المعنيللة فللي الدولللة الت للاذ  إحالتلل كمللا يحللق للجنللة الم تصللة ، يفللادالعمللل خللالل مللدة اإل

 .القانونية المقررة

 الباب السابع

 عامة وختامية أحكام

 الفصل األول

 العامة حكاماأل

وحدتل   إللىمن اتل  وتب علي  العودة فورا  والتقدم بوثائق   أوفدحصل الموفد على المؤهل الدراسي الذد  إذا (51)مادة

اإلتلراءات ه لمصللحتها وعللى السللطة الم تصلة فيهلا ات لاذ إيفلادأو الجهلة التلابع لهلا أو التلي حلول  داريةاإل

 .بالوظيفة التي تتناسب مع ت صص  الالدمة إللحاق 

وتلب تنفيلذ تعهلده بالعملل فلي  أخلرى إداريلةحدة إلى و يفاداقتضد المصلحة نقل الموفد بعد عودت  من اإل إذا (51)مادة

ذللك بلأد التلزام آخلر  وال ي للالجهة المنقول إليهلا ملدة مسلاوية للملدة المتبقيلة عليل  فلي الجهلة المنقلول منهلا 

 .سابق إيفادبال دمة عن أد 

لتحلاق تتولى كل لجنة ملن اللجلان التنفيذيلة فلي حلدود اختصاصلها البلد فلي طلبلات اللراغبين باال ( 53) مادة (52)مادة

 إيفادويجود لها الموافقة على ، للدراسة على نفقتهم ال اصة طبقا  لإتراءات النظامية المحددة في هذا القانون

التابع لها وفق الشلروط والضلواب  التلي  داريةالموظف براتب أو بدون راتب بناء  على توصية من الوحدة اإل

اسللتيفاء الضللمانات  يفللادألحللوال يشللترط للموافقللة علللى اإلتحلددها الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون وفللي تميللع ا

 .يفادالكفيلة بعدم مطالبتهم الحكومة أو تحميلها أد نفقات خالل مدة اإل

 الفصل الثاني

 ختامية أحكام

رصد االعتمادات المالية الالدمة لمقابلة االلتزامات المقررة وتقوم الحكومة بت طية ما  إداريةتتولى كل وحدة  (53)مادة

 .داريةهذا القانون وفي إطار الموادنة السنوية للوحدة اإل حكاميها من التزام طبقا  أليترتب عل

الم تلفلة بوحلدة محاسلبية خاصلة  داريلةالمعتمدة للدراسة في الودارة وفي الوحلدات اإل يفادترب  موادنات اإل (54)مادة

 .يتم إنشاؤها في الودارة بالتشاور مع ودارة المالية يفادباإل

فلي ال لارا  ت الثقافية أو من يقوم بمهامهلا فلي البعثلات الدبلوماسلية المعتملدة للجمهوريلةتتولى الملحقيا -9 (55)مادة

الرعايلة والتسلهيالت الالدملة  أصكالتسجيل الموفدين في بلدان اعتمادها ومتابعة سير دراستهم وتقديم كافة 

هلذا  أحكلامم بوتحصليلهم وملدى تقيلده أدائهلمعلن مسلتوى أصلهر  لهم ورفع تقارير دورية منتظملة كلل سلتة

 .القانون إلى اللجان الم تصة باإلصراف عليهم عبر الودارة

تلتزم كافة المؤسسات التعليمية داخل الجمهورية برفع تقارير عن الموفلدين اللذين يتلقلون دراسلتهم فيهلا إللى  -3

 .اللجنة الم تصة باإلصراف عليهم مباصرة
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جمهورية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة أد موظف في منح  دراسية خارا ال إيفاديحظر مطلقا   (56)مادة

أد موظف أو طالب في منح  دراسلية خلارا الجمهوريلة عللى نفقلة الحكوملة  إيفادكما يحظر كليا  ، الم تصة

، في المستويات أو الت صصات التي تتوفر مثيالتها بالجامعات والمعاهد والكليلات المتاحلة داخلل الجمهوريلة

في منح أو مقاعد مجانية مقدمة للجمهورية في إطلار عالقلات التعلاون الثنلائي  يفاداإل ويستثنى من هذا الحظر

 .تكون الحاتة إليها الدالد قائمةأن  أو است الل لعون فني مقدم للجمهورية وفي حدودها صريطة

رية والدول والجهات الم تصة بتنسيق العون الفني والعالقات الثنائية بين الجمهو داريةعلى كافة الوحدات اإل (57)مادة

والدوليلللة وعلللى األخلللص ودارات  واإلقليميللةالشللقيقة والصللديقة والمنظملللات والهيئللات العربيلللة واألتنبيللة 

أخللذ رأد اللجنللة العليللا والتشللاور والتنسلليق مللع ، وال ارتيللة، ال دمللة المدنيللة والتأمينللات، الت طللي  والتنميللة

ت ذات الصلة بقضايا التأهيلل قبلل إبرامهلا للتحقلق الودارة في كل ما يتعلق بمشاريع االتفاقيات والبروتوكوال

أهداف هذه االتفاقيات ت دم أهداف التأهيل مع دعوتهلا للتنسليق فلي المباحثلات وعنلد عقلد أد اتفاقيلات أن  من

المستفيدة وموافاة الودارة بنس ة  داريةأخرى وبروتوكوالت تتصل بهذا الشأن تنبا  إلى تنب مع الوحدات اإل

 .حقيق األغراض الواردة بهذا القانونمن كل منها لت

ترب  الملحقيات الثقافية إداريا  وماليلا بلالودارة وتلنظم الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون مهلام الملحقيلات الثقافيلة  (58)مادة

 .وصروط التعيين فيها

ت للتص الللودارة بإعللداد مشللاريع البروتوكللوالت واالتفاقيللات التللي تللدخل فللي نطللاق اختصاصللها ومناقشللتها  (59)مادة

 .توقيع عليها مع الجهات الم تصة في الدول الشقيقة والصديقة عبر القنوات الرسميةوال

ت تص الودارة بمناقشة وإقرار ترصيحات الدول الصديقة ضمن المنح المقدمة لتلك اللدول وفقلا  لشلروط  -9 (61)مادة

 .امل بالمثلالقبول المعمول بها في الجامعات اليمنية والبد في االستثناءات المطلوبة وفقا  لمبدأ التع

يقبل الطالب الوافدون من الدول الشقيقة والصديقة بموتب البروتوكوالت واالتفاقيات المبرمة مع الدول في  -3

الجامعات اليمنية وفقا  للتوديع المعتمد من الودارة بناء  عللى ترصليحات معتملدة ملن الجهلات الم تصلة فلي 

 .الدول المرصحة للطالب

ن الدول الشلقيقة والصلديقة خلارا إطلار البروتوكلوالت واالتفاقيلات ملع حكوملاتهم يقبل الطالب الوافدون م -2

 .بنظام الرسوم المقررة من الكليات والجامعات الحكومية

تتولى الودارة اإلصراف على تنفيذ التزامات بالدنا أمام الدول الشقيقة والصديقة وفقا  لنصوص البروتوكوالت  (61)مادة

 .بعة الجهات ذات العالقة لتقييم مستوى التنفيذالموقعة وبرامجها التنفيذية ومتا

عللى نفقلة الحكوملة ألد موفلد عللى نفقلة تهلة أو منظملة أو  يفلادال يجود بأد حال من األحوال تمديلد ملدة اإل (62)مادة

 .حكومة خارتية لم ين  دراست  خالل مدة المنحة مهما كاند األسباب

س اللودراء بنلاء  عللى علرض اللودير وبعلد موافقلة تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجل (63)مادة

 .مجلس الودراء

م بشلللأن البعثلللات والملللنح واإلتلللادات الدراسلللية 9111لسلللنة ( 90) يل لللى القلللرار الجمهلللورد بالقلللانون رقلللم (64)مادة

 .هذا القانون أحكاموالتدريبية وأد نص يتعارض مع 

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (65)مادة
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