
 م3991( لسنة 5قانون رقم )

 بشأن رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية . -

 وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة . -

أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 يسمى هذا القانون )قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية( .( : 3مادة )

( : ألغراض تطبيق هذا القاانون يواون لفلفااا والعباارات التالياة المعااني لمبيناة اماام مال منهاا ماالم يقات  2مادة )

 سياق الوالم خالف ذلك :

 رئاسة الجمهورية . الجهــــــــــــــــــة : -أ 

الهيئة العامة لرعاياة أسار الشاهداء ومناضالي الثاورة اليمنياة وتتبا  مجلاس  الهيئـــــــــــــــــة : -ب 

 الرئاسة .

 رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية . رئيس الهيئــــة : -ج 

ليمنياة وقادم اياتاه فاي هو الفرد الذي ناضل من اجل خلق المقدمات للثاورة ا الشهيــــــــــــــد : -د 

 سبيلها أو فقد اياته في سبيل الواجب أو الصراعات السياسية المختلفة .

هااو الفاارد الااذي ناضاال نزاااالو بااارناو سااواءو مااان قيادياااو أو عادياااو سياساااو أو  المناضــــــــــــــل : -ه 

 عسورياو من أجل الثورة اليمنية ومن أجل الوادة اليمنية .

المسااااات قة أسااااارة الشاااااهيد  -و 

 للرعاية:

 هم أفراد أسرة الشهيد الذين مان يعولهم قبل استشهاده .

 هي الرعاية المادية والص ية والمعنوية. الرعايــــــــــــــــــــــــة : -ن 

 هي الالئ ة الصادرة لتنفيذ أاوام هذا القانون . الالئ ة التنفيذيـــــــــــة: -ح 

 الفصل الثاني

 است قاقهاالرعاية وشروط 

 ومجـــــــــــال التطبيق

( : تست ق أسرة الشهيد التي مان يعولها قبل استشهاده والمناضل الذي النال اياو معاشاو شهرياو على الن او 1مادة )

 الموضح في الفقرات التالية :

 ما يساوي راتب جندي ألسرة الشهيد إذا مان الشهيد غير قيادي ولم يون موافاو م  الدولة . -أ 



راتب الذي مان يتقاضاه قبل استشهاده إذا مان موافاو ما  الدولاة شاريطة أن اليقال عان راتاب جنادي ال -ب 

وفي االة أن يوون أقل من راتب الجنادي تقاوم الهيئاة العاماة لرعاياة أسار الشاهداء ومناضالي الثاورة 

 اليمنية باستوماله .

يش أماا إذا ماان عاامالو وراتباه يمنح المناضل غير العامل راتب شهري ماا يعاادل مرتاب جنادي فاي الجا -ج 

أقل من مرتب الجندي فتقوم الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضالي الثاورة اليمنياة باساتوماله   

وفيما يخص القياديين منهم فت دد الالئ ة التنفيذية لهذا القانون تسوية وضعهم بما ال يقال عان مرتاب 

 مالنم في الجيش .

 (ما يلي: 1قوق والمزايا الواردة في المادة )( :يشترط لمنح ال 4مادة )

 ( من هذا القانون .2أن يوون الشهيـــد أو المناضل من المعرفين بالمادة ) -أ 

 ثبوت االست قاق بالوثائق الوافية . -ب 

( من 1أال يستلم مرتب من جهات اوومية أو أي جهات اخرى تتعارض م  الفقرة )ج( من المــادة ) -ج 

 هذا القانون .

: إذا لم يون الشاهيد عاائالو ألااد عناد استشاهاده يمانح المرتاب ألبوياه أو أاادهما أو مان ماان يتاولى إعالاة ( 5مادة )

 الشهيد مباشرة .

( : بمااا اليتعااارض ماا  ااوااام المااواد السااابقة تماانح أساارة الشااهيد أو أساارة المناضاال عنااد وفاتااه فااور إبااال  6مااادة )

ثورة اليمنية عن االة االستشهاد أو الوفاة مبلغااو ماليااو ماا الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي ال

 يعادل راتب ستة أشهر لمواجهة نفقات ومراسيم الدفن .

 ( : تتمت  أسرة الشهيد أو المناضل بالرعاية الص ية والمعنوية التالية :7مادة )

استعصاء العالج داخلياو تقديم الرعاية الص ية الالنمة مجاناو بما في ذلك العالج في الخارج في االة  -أ 

 وهدد المرض اياة المري    وذلك وفقاو للزوابط التي ت ددها الالئ ة التنفيذية لهذا القانون .

تعطى ألبناء الشهيد األولوية في القبول في الجامعات والمعاهد العليا والوليات العسورية والقبول في  -ب 

 ن المتقدمين .الواائف ال وومية وذلك عند تساوي الشروط م  غيرهم م

إشراك أسر الشهداء والمناضلين في ازور المناسبات الوطنية وتموينهم من إجراء المقابالت في  -ج 

وسائل اإلعالم الرسمية عن مآثر شهدائهم ومآثر المناضلين ومن هم األوسمة والميداليات والنياشين 

. 

واألمن باعتبار أن اقوق ومزايا شهداء ( : ال تسري ااوام هذا القانون على منتسبي القوات المسل ة 8مادة )

 المؤسسات العسورية تنظمها القوانين العسورية .

 الفصل الثالث

 إيقاف الرعاية المادية

 ( : تتوقف الرعاية المادية بقرار مسبب من الهيئة العامة في ال االت التالية :9مادة )

 عند وفاة المعال . -أ 

 عند تموين المعالين من إعالة أنفسهم . -ب 

 تبين عدم االست قاق . عند -ج 

 الفصل الراب 



 أاوام عامــــــــة

 ( : تت مل الخزانة العامة للدولة االلتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون .31مادة )

( : يجون إنشاء صندوق للرعاية االجتماعية خاص برعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ت ت 33مادة )

 العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ويتم تمويله من المصادر التالية :إشراف الهيئة 

 أي موارد تخصصها الدولة لمصل ة الصندوق . -أ 

 الهبات والتبرعات . -ب 

 عائدات الهيئة من أية استثمارات تقوم بها . -ج 

 أنواعها .( : تعفى معاشات الشهداء والمناضلين المست قة لهم من الزرائب بوافة 32مادة )

م في عدن 3983( لعام 7( : تدمج دائرة رعاية الشهداء ومناضلي ارب الت رير المنشأة بالقانون رقم )31مادة )

م في صنعاء في إدارة 3981( لعام 34وموتب رعاية أسر الشهداء المدنيين المنشأ بالقانون رقم )

يمنية وتتب  مجلس الرئاسة ويوون واادة تسمى الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة ال

 مقرها الرئيسي في صنعاء   وتنشأ لها فروع في الم افظات اسب ال اجة .

( : تتولى تنفيذ أاوام هذا القانون الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ويصدر 34مادة )

 صالاياتها .بتنظيمها قرار من مجلس الرئاسة ي دد هيولها واختصاصاتها و

 ( : تصدر الالئ ة التنفيذية ألاوام هذا القانون بقرار من مجلس الرئاسة .35مادة )

م الصادر في عدن والخاص برعاية أسر الشهداء 3983( لسنة 7( : يُلغى مل من القانون رقم )36مادة )

رعاية أسر م الصادر في صنعاء والخاص ب3981( لعام 34ومناضلي ارب الت رير   والقانون رقم )

 الشهداء المدنيين   مما يُلغى أي اوم أو نص يتعارض م  ااوام هذا القانون .

 ( : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .37مادة )

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ3431/ شوال /  9بتاريخ 

 م3991/ إبريل /  3الموافق 

 

 صالحالفريق/ على عبدهللا 

 رئيس مجلس الرئاســة

  

 


