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 ن القانونيةؤووزارة الش

 م٢٠٠٣ديسمبر 



 ٢

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 ةــمـِّمقَد

 القانونية في نشر الوعي القانوني مـن خـالل          الشؤونزارة  استكماالً للجهود التي تبذلها و    

 .الجريدة الرسمية

يسر الوزارة أن تصدر سلسلة من الكتيبات يتضمن كل كتاب القانون وتعديالتـه والئحتـه         

التنفيذية وذلك توفيراً للجهد الذي يبذله القانونيين والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات والبـاحثين             

البحث عن أي قانون وتتبع ما طرأ عليه من تعديالت في أتون الجريدة الرسمية، كما               والمهتمين في   

تسهم هذه السلسلة في الحصول على أي معلومات تتعلق بهذا القانون سواء من حيـث التعـديل أو                  

 .اإللغاء أو اإلضافة بسهولة ويسر

 وفق اهللا الجميع لما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن ،، ،،

 

 

 

  أحمد الرصاصدرشا. د        

  القانونيةالشؤونوزير         
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 م١٩٩٦لسنة ) ٣١(قانون رقم 

 ]*[  اإلجتماعية بشأن الرعاية 

 .باسم الشعب

 .رئيس الجمهورية 

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية 

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب 

 -:اآلتي نصه أصدرنا القانون  

 الباب األول

 تعاريف وأحكام عامة

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 ).اإلجتماعية قانون الرعاية (يسمى هذا القانون  )١(مادة 

 يكون لأللفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الواضحة إزاءها ما لم تدل القرينـة                  ]**[)٢(مادة  

 :على خالف ذلك

                                                 

]*
 .م١٩٩٦لسنة ) ١٩(هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ]  

) ٦٢، ٥٨، ٥٦، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٦، ٣٢، ٢٦، ٢٤، ١٩، ١٨، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٤، ٢(تم تعديل المواد 
 .م من الجريدة الرسمية١٩٩٩لسنة ) ١ج٢(شور في العدد م والمن١٩٩٩لسنة ) ١٧(بموجب القانون رقم 

]**
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٢(المادة ]  



 ٧

 .ة اليمنيةالجمهوري : الجمهورية

 .اإلجتماعية  الشؤونوزارة التأمينات و : الوزارة 

 .اإلجتماعية  الشؤونوزير التأمينات و : الوزير

 .اإلجتماعية صندوق الرعاية  : الصندوق

هي إدارة الصندوق المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون أو فروعها في            : المختصة الجهة اإلدارية

 .الوحدات اإلدارية

 .اإلجتماعية مجلس إدارة صندوق الرعاية  : لسالمج

 اللجنة الطبيـة المختصـة    

 

هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مـع             :

رئيس المجلس والتي تتولى الفحص الدوري للحاالت المحالة إليها          

 .من الجهة اإلدارية المختصة وفقا ألحكام هذا القانون

ــاعي  ــث االجتمـ  الباحـ

 

هو الموظف الذي تم إعداده علميا ومهنيا للقيـام بعمليـة البحـث              :

 .االجتماعي

ــاعي  ــث االجتمـ  البحـ

  

هو دراسة الحالة مكتبياً وميدانياً لجمع المعلومـات عـن الحالـة             :

المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها        

 .طبقاً ألحكام هذا القانون

 جتماعيــة اإلدور الرعايــة 

 

هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيهـا              :

للمعاقين أو المسنين أو األيتام أو غيرهم ممن يسـتحقون خـدمات            

 .اإلجتماعية الرعاية 

 التأهيل المهني واالجتماعي  

 

 والمهنية المختلفة الالزمة لتمكين المعاق      اإلجتماعية  هي الخدمات    :



 ٨

ستعادة قدرته على   ندماج في المجتمع وإ   يق التكيف واال  كلياً من تحق  

مباشرة عمله األصلي أو أداء أي عمـل يتناسـب مـع حالتـه أو           

 .االستقرار فيه

ــاعدات  ــة المس  اإلجتماعي

 

هي المساعدات النقدية أو العينية أو كالهما التي تصرف للحـاالت            :

 .المشمولة وفقاً ألحكام هذا القانون

 اإلغاثـــــــــــة 

  

لمساعدات النقدية أو العينية أو كالهما التي تصرف لألفـراد          هي ا  :

واألسر نتيجة ظروف طارئة مثل حاالت الكوارث والنكبات العامة         

والفردية وحاالت التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدة صـفة         

 .الدوام

ــدخل  الــــــــــ

 

كلما يحصل عليه الفرد أو األسرة من إيـراد نقـدي أو عينـي أو                :

 . كانت مستمرة أو منقطعة أو عارضهكالهما سواء

 األســــــــــــرة

 

كل مجموعة مكونة من الزوج والزوجة أو كالهما واألبناء القصر           :

إن وجدوا وكذلك األب أو األم أو الجد أو الجدة أو كالهما أو األخ              

 .واألخت إن وجدوا وكان رب األسرة هو العائل الوحيد لهم

 رب األســـــــــرة

 

 .الشؤون المتولي لرعايتها في جميع هو القائم عليها باإلنفاق :

ــاء  األبنــــــــــ

 

 . لم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عملناألوالد والبنات المعالون الذي :

ــام  األيتــــــــــ

 

هم األبناء الذين توفى أحد أبويهم أو كالهما أو كانوا مجهولي األب             :

 .أو األبوين ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل



 ٩

ــاكين  ــراء والمسـ  الفقـ

 

 ال يزيد دخلهم الشهري عن الحد األدنى لألجور والمرتبـات           الذين :

 .وليس لهم ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا السكن الشخصي

 المرأة التي ال عائـل لهـا      

 

هي كل امرأة توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كـان لهـا               :

عاماً ولـم يسـبق لهـا       ) ٣٠(أوالد أم ال أو تلك التي تجاوز سنها         

 .الزواج

أسرة الغائب غيبة منقطعة    

 والمفقـــــــــــود

 

هي التي يكون عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً وال يعرف له عنوان             :

أو مكان وال ينفق عليها وتكون صلته باألسرة قد انقطعت نهائيـاً             

 . ال تقل عن عام كاملةولمد

ــجون ــرة المســ  أســ

 

 هي األسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضـائي            :

 .نهائي بالسجن يزيد على سنة ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل

ــجن  ــن الس ــارج م  الخ

 

كل شخص ذكر أو أنثى أطلق سراحه من السجن ويشترط أال تقل             :

المدة التي قضاها في السجن عن ثالثة أشهر على األقل وأن يكون            

سجنه قد أدى إلى تعطله عن العمل أو انقطاع دخله أو نقص هـذا              

 أقل من المساعدة المستحقة أو يكون قد فقد عمله األصلي الدخل إلى

 .بسبب السجن

ــاجزون  العــــــــ

 )عجــزاً كليــاً مســتديماً (

 

كل شخص ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على              :

القيام بأي عمل يكسب منه قوته إما لمرض أو إصـابة عامـة أو              

عـن العمـل    إعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى إثبات درجة العجز        

 .ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدا حالة الشيخوخة



 ١٠

ــاجزون  العــــــــ

 )عجزاً جزئيـاً مسـتديماً    (

 

كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز جزئي              :

مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض، شريطة أن يكـون هـذا             

مـل بصـورة    العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولـة أي ع          

جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة العجز ونسبته          

 .بقرار من اللجنة الطبية المختصة

ــاجزون  العــــــــ

ــاً  ( ــاً مؤقت ــزاً كلي  )عج

 

كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه قد أصيب بعجز كلـي               :

مؤقت ألي سبب من األسباب شريطة أن يكون هذا العجز قـد أدى         

ه كلياً لمزاولة عمله أو أي عمل آخر ولمدة ال تقـل            إلى عدم قدرت  

عن ثالثة أشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في            

معيشته وأسرته أو نقص هذا الدخل ويحتاج لشفائه إلى فترة عالج           

 .ال تقل عن ستة أشهر

ــاجزون  العــــــــ

ــاً ( ــاً مؤقت ــزاً جزئي  )عج

 

بي أنه قد أصيب بعجـز      كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الط         :

جزئي مؤقت بسبب عاهة أو إصابة أو مرض، شريطة أن يكـون            

هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمـل لمـدة              

معينة، ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمـل كمـا             

يراعى إثبات درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبيـة           

 .المختصة

 



 ١١

 ل الثانيالفص

 األهداف واألحكام العامة

 :يهدف هذا القانون إلى)   ٣(مادة 

اإلسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية للمحتاجين من األسر واألفراد لرفع المستوى  -١

المعيشي واالجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ 

 .مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئةكالتواكل واالعتماد على 

 من ذوي الحاجة اإلجتماعية تأمين الرعاية والحماية لألفراد واألسر المشمولة بالمساعدات  -٢

 .والعوز ومخاطر االنحراف االجتماعي

االستقرار النفسي واالجتماعي ألولئك المحتاجين بكل أشكال المساعدة العينية والنقدية  -٣

 .التأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم للعمل النافع في المجتمعو

توجيه اإلمكانات المتاحة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلها أو إعادة تأهيلها  -٤

 .وتأمين التحاقها باألعمال ومشاركتها في بناء المجتمع

تعزيز التكافل بين أفراد المجتمع تعزيز قيم التعاون االجتماعي بين الدولة وبين المجتمع و -٥

بدعم عالقات المحتاجين بذويهم وحماية أواصر القربى والتماسك االجتماعي في األسرة 

 .اليمنية

اإلسهام في مساعدة األفراد واألسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة  -٦

 . الكوارثوتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكالت المترتبة عن هذه



 ١٢

ال تسري أحكام هذا القانون على الذين يحصلون على دخل يساوي أو يزيد عن الحد  ]*[)٤(مادة 

 .األدنى لألجور والمرتبات

تصرف المساعدة باسم رب األسرة أو القيم عليها في جميع الحاالت باستثناء األيتام  )٥(مادة 

 .فتصرف باسم اليتيم األكبر أو من يحدده حكم قضائي

 باب الثانيال

 المشمولين بالمساعدات وشروطها

 الفصل األول

 المشمولين بالمساعدة

من هذا ) ١٢(يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقا لنص المادة  )٦(مادة 

 -:القانون في الحاالت التالية

 .األيتام - أ

 .المرأة التي ال عائل لها - ب

 . المصابون بالعجز الكلي الدائم-ج

 .ن بالعجز الجزئي الدائم المصابو-د

 . الفقراء والمساكين-هـ

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٤(المادة ]  



 ١٣

تستحق الزوجات الالتي فقدن عائلهن، وذلك ألي سبب من األسباب مساعدة بحسب  )٧(مادة 

حالتهن وفقا ألحكام هذا القانون فإذا توفيت إحداهن أو تزوجت أو سجنت أو فقدت 

 .استحق أوالدها مساعدة بحسب حالتهم

من هذا ) ١٢(في الحصول على المساعدة المؤقتة وفقا لنص المادة يكون الحق  ]*)[٨(مادة 

 -:القانون للحاالت التالية

 .المصابون بالعجز الكلي المؤقت -١

 .المصابون بالعجز الجزئي المؤقت -٢

 .أسرة الغائب أو المفقود -٣

 .أسرة المسجون -٤

 .الخارج من السجن -٥

 والميداني والمكتبي وتجدد المساعدات المؤقتة كل سنة إذا ثبت بالبحث االجتماعي

 .استمرار استحقاق الحالة للمساعدة

تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة للحاالت واألسر التي تعرضت  ]**[)٩(مادة 

لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها أو لم تمكنها مواردها أو إمكانياتها من 

 الدائمة على أن جتماعية اإلمواجهتها بما في ذلك الحاالت المستفيدة من المساعدات 

ال يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات 

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٨(المادة ]  
]**

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧( بصياغتها المعدلة بالقانون رقم )٩(المادة ]  



 ١٤

نتفاعها بقرار من رئيس  وأنواعها وقيمتها وشروط وأوضاع إالمساعدات الفورية

 .المجلس

ت تصرف المساعدات نقدية أو عينية أو كالهما في حاالت الكوارث والنكبا ] *)[١٠(مادة 

 الدائمة أو المؤقتة اإلجتماعية الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات 

وغيرهم دون تفرقة وفقا للشروط واألوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من 

 .رئيس مجلس إدارة الصندوق

 مساعدة إذا لم يكن له وألسرته دخال اإلجتماعية  يستحق المشمول بالرعاية -أ ]**)[١١(مادة 

 .ساوي أو يزيد عن الحد األدنى لألجور والمرتباتي

 دخال آخر خفضت المساعدة بمقدار اإلجتماعية إذا كان للمشمول بالمساعدة  -ب

 .الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا

 الفصل الثاني

 الشروط العامة للمساعدة

 يكون لطالب  الأن) ٨، ٧، ٦(يشترط في جميع الحاالت المذكورة في المواد  ]***[)١٢(مادة 

المساعدة أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه 

 .دخال أعلى من المساعدة المحددة وفقاً ألحكام هذا القانون

 يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة اإلدارية   (*))١٣(مادة 

 اإلدارية التي يسكنها وذلك للحصول على المختصة التي توجد في نطاق الوحدة

                                                 

]*
 .م١٩٩٩سنة ل)  ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ١٠(المادة ]  
]**

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ١١(المادة ]  
]***

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ١٢(المادة ]  



 ١٥

استمارة طلب المساعدة التي تعدها الجهة اإلدارية المختصة بالصندوق مصحوبة 

بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس ويكون البحث 

 .االجتماعي والمكتبي والميداني شرطاً ضرورياً لصرف المساعدة

الباحثين االجتماعيين العاملين في الجهات اإلدارية المختصة التحقق والتأكد على   )١٤(مادة 

والتعرف على حالة طالب المساعدة بواسطة البحث الميداني ومن خالل اإلطالع 

على كافة المستندات المدعمة والمؤيدة لطالب المساعدة وعلى الجهات اإلدارية 

جتماعيين في إنجاز مهامهم في إطار المختصة ذات العالقة تسهيل مهمة الباحثين اال

 .الوحدة اإلدارية

يتم البت في الطلب من قبل الجهة اإلدارية المختصة بقرار مسبب وفقا ألحكام هذا  )١٥(مادة 

القانون خالل شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الطلب بالموافقة من 

 .عدمها وفي مدة ال تتجاوز أسبوعا بعد البت

لصاحب الطلب حق االعتراض على قرار الجهة اإلدارية المختصة إلى الجهة  (**))١٦(مادة 

األعلى خالل شهرين من تاريخ إبالغه وفقاً للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار 

 .من رئيس المجلس

                                                                                                                                                    
�������ن ر�� ) ١٣( ا���دة (*) ����$#�"! � ا���)١٧ ( � . م�١٩٩٩&%

�������ن ر�� ) ١٦( ا���دة  (**) ����$#�"! � ا���)١٧ ( � . م�١٩٩٩&%



 ١٦

 .ملغية (*))١٧(مادة 

وإجراءات يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات الخاصة بشروط وأوضاع  (**) )١٨(مادة 

طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة، وكذلك إجراءات البحث 

 .القانونهذا االجتماعي وغير ذلك من اإلجراءات المنصوص عليها في 

 على المستفيدين من المساعدة تقديم بيان وفقاً للنموذج الذي تعده الجهة اإلدارية (***))١٩(مادة 

 كل سنة، وإذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي المختصة بالصندوق في نهاية

 والمادية في موعد أقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم اإلجتماعية عن حالته 

 .توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته

الل مدة أقصاها يجب على المستفيد من المساعدة أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة خ ) ٢٠(مادة 

شهرين عن حالة وقوع أي تغيير في حالته أو حالة أي فرد من أفراد أسرته المادية 

 أو تغيير محل اإلقامة، وإذا حدث أي ظرف طارئ لرب األسرة نفسه اإلجتماعية و

 .على أفراد أسرته أن يقوموا بتبليغ الجهة اإلدارية المختصة

 بإجراء التبليغ الميداني مرة كل سنة للمستفيدين من تقوم الجهة اإلدارية المختصة )٢١(مادة 

المساعدات، وذلك للتأكد من أن األسباب التي أدت إلى منحهم المساعدة مازالت 

 .قائمة وللتأكد من صحة البيانات التي قدمها المستفيدون من عدمه

                                                 

إذا وجـد أن لطالـب   : ( والتي كانت تنص علـى اإلجتماعية م بشأن الرعاية ١٩٩٩لسنة ) ١٧(تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون رقم     (*)
در وملزما شرعا باإلنفاق عليه ولكنه ال يعوله فعلى الجهة اإلدارية المختصة في الوحدة اإلدارية التـي يسـكنها طالـب                     المساعدة قريب قا  

المساعدة توجيهه لالستفادة من هذا القريب أو مقاضاته لدى الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بكفالته، وإذا ثبت أن طالب المساعدة لـم                      
اة هذا القريب خالل شهرين من تاريخ توجيهه فإنه يجوز بقرار من الوزير إيقـاف إجـراءات تقريـر المسـاعدة                   يقم بأي إجراءات لمقاض   

 .وتوقيف صرفها

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ١٨(المادة   (**)

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ١٩(المادة   (***)



 ١٧

بالزيادة أو في حالة زوال األسباب التي أدت إلى منح المساعدة أو حدوث متغيرات  )٢٢(مادة 

النقصان تعدل المساعدة أو توقف أو تلغى طبقاً لنتائج البحث االجتماعي وأحكام هذا 

 .القانون

يكون التعديل أو اإليقاف أو اإللغاء بالنسبة للمساعدة اعتباراً من أول الشهر التالي  ) ٢٣(مادة 

 الذي حدث فيه التغيير

لغ نقدية أو ميراث أو هبة او وصية تزيد قيمتها إذا حصل مستحق المساعدة على مبا ] *[)٢٤(مادة 

عن إجمالي المساعدة لخمس سنوات يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد 

 .الستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع

في حالة وفاة المستفيد من المساعدة ولم يكن له أسرة توقف عنه المساعدة وتورد   )٢٥(مادة 

، وفي حالة وجود أسرة له مستحقة يتم تعديل اإلجتماعية ندوق الرعاية لصالح ص

من هذا ) ٧(المساعدة لصالح األسرة طبقاً ألحكام هذا القانون مع مراعاة المادة  

 .القانون

 لفصل الثالثا

 الخدمات والتأهيل

 .ةرسوم الخدمات الصحية والتعليميمن يعفى المشمولون في هذا القانون  ]**[)٢٦(مادة 

 :على الوزارة االهتمام بما يلي )٢٧(مادة 

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٢٤(المادة ]  
]**

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٢٦(المادة ]  



 ١٨

 وفقاً ألحكام هذا القانون اإلجتماعية رعاية األسرة المشمولة بنظام الرعاية  - أ

تربوياً واجتماعياً وثقافياً، وكذلك تبصيرها بمخاطر وأضرار السلوك االجتماعي 

 .السلبي

عمل كلياً أو دراسة أوضاع األفراد واألسر المشمولة وتشخيص القادرين على ال - ب

 .جزئياً والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص متنوعة للعمل

يعطى األولوية في الحصول على المساعدة لطالبها إذا قبل هو أو أحد أفراد أسرته  ) ٢٨(مادة 

االلتحاق بمركز من مراكز التدريب والتأهيل او االلتحاق بعمل أو وظيفة أو 

 .ه وتم توفيرها له بمعاونة الجهة اإلدارية المختصةمشروع إنتاجي يتناسب مع قدرت

تمنح الوزارة للمعاق شهادة بعد إكماله عملية التأهيل تبين فيها المهنة التي تم تأهيله  ) ٢٩(مادة 

عليها، وعلى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية إلحاق المعاقين الذين يتخرجون 

ألعمال المناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم من معاهد التأهيل والتدريب المهني با

بالمؤسسات واألجهزة الحكومية وغير الحكومية وعلى هذه الجهات ووزارة الخدمة 

من عدد %) ٥(  ترشحهم الوزارة للعمل بها وبنسبة ال تتجاوز منالمدنية قبول

 .العاملين لديها طالما وجدت الكفاءة لدى المعاقين ألداء أعمالهم

 والمخصصات الممنوحة عن دورات اإلجتماعية  الجمع بين المساعدات يجوز ) ٣٠(مادة 

التدريب والتأهيل أو أي مساعدات نقدية أو عينية أخرى تقتضيها حاالت وظروف 

 .اإلجتماعية طارئة للمستفيد من المساعدات 

 



 ١٩

 الباب الثالث

 اإلجتماعية صندوق الرعاية 

 الفصل األول

 أهداف ونشاط الصندوق

 ويتمتع بالشخصية االعتبارية اإلجتماعية ينشأ بموجب هذا القانون صندوق للرعاية  )٣١(مادة 

 .ويكون له ذمة مالية مستقلة

وتنشأ له فروع أو مكاتب في ) صنعاء(يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة  ]*[)٣٢(مادة 

 .مختلف محافظات الجمهورية بمستوى إدارة عامة

 حق تملك وتأجير واستئجار األموال المنقولة اإلجتماعية اية يكون لصندوق الرع  )٣٣(مادة 

 .وغير المنقولة والتصرف، وذلك في سبيل تحقيق أهدافه

يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن  )  ٣٤(مادة 

 .الفقراء الناجمة عن اإلجراءات االقتصادية

داف يتولى الصندوق تقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين لتحقيق األه  )٣٥(مادة 

 .والمساكين

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٣٢(المادة ]  



 ٢٠

 الفصل الثاني

 إدارة الصندوق

 : يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي-أ] *)[٣٦(مادة 

 رئيساً        الوزير-١

  للرئيساًنائب       نائب وزير المالية-٢ 

  اإلجتماعية  الشؤون و وكيل وزارة التأمينات-٣ 

 عضواً       اإلجتماعية     لقطاع الرعاية   

 عضواً    وكيل وزارة اإلدارة المحلية لقطاع المجالس المحلية-٤ 

 عضواً      رئيس مصلحة الواجبات-٥ 

 عضواً ومقررا     المدير التنفيذي للصندوق-٦ 

 ان عضو  شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية-٧ 

 . يكون مجلس إدارة الصندوق غير متفرغ-ب

يجتمع المجلس كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوى خطية من  )٣٧(مادة 

 .رئيسه أو من ينوبه

يتم تعيين الشخصيتين االجتماعيتين من المنظمات غير الحكومية من قبل رئيس   )٣٨(مادة 

المجلس بعد موافقة مجلس إدارة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس 

 .الصندوق

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٣٦(المادة ]  



 ٢١

تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثي أعضاء المجلس وتصدر  ) ٣٩(مادة 

قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه 

 .الرئيس

حيات الكاملة في مجلس اإلدارة هو السلطة اإلدارية العليا للصندوق وله الصال ) ٤٠(مادة 

اإلشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق 

أغراض الصندوق ضمن حدود القوانين النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة 

 : المهام واالختصاصات التالية

رسم السياسة ووضع الخطط وتسيير األعمال وإقرار اللوائح اإلدارية والمالية  -أ 

المنظمة لها بما يتمشى مع االحتياجات المطلوبة واإلمكانيات المتاحة وأحكام 

 .التشريعات النافذة

إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالحصول على التمويل الالزم للصندوق من  -ب 

مختلف المصادر المحلية والعربية واألجنبية ووضع الخطط المناسبة لتحصيلها 

 .م هذا القانون والتشريعات النافذةوتوريدها وصرفها وفقاً ألحكا

تحديد األولويات ألنشطة الصندوق بالنسبة للمناطق المختلفة والمستفيدين تبعاً  -ج 

للتعداد السكاني وحجم ظاهرة الفقر وتحديد الشرائح والفئات واألسرة واألفراد 

المنتفعين من الصندوق وشروط استحقاقها المحددة بهذا القانون ومقادير 

 . المستحقة لكل فئة ونوعها بقرار من المجلسالمساعدات

 إقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق -د 



 ٢٢

 إقرار اللوائح التنظيمية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه وفقاً -هـ

 .للتشريعات النافذة

 إقرار مشروع الموازنة سنوياً والحساب الختامي تمهيداً لتقديمها الى الجهة - و

 .المختصة العتمادها

 :يتولى رئيس المجلس ما يلي ] *)[٤١(مادة 

 الدعوة النعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول األعمال -أ 

متابعة تنفيذ كافة قرارت المجلس ومتابعة التقارير مع اإلشارة إلى أسباب  -ب 

 .ومبررات التأخير أو عدم تنفيذ هذه القرارات

لمجلس عن األعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط تقديم التقارير الدورية ل -ج 

 .والبرامج المرسومة

 تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه او يكلفه بها المجلس -د 

  التوقيع على العقود واالتفاقيات نيابة عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة-هـ

ير التنفيذي في  تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وله أن يفوض نائبه أو المد - و

 .ذلك

 إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع -ز

 .الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة

  أية مهام يكلف بها من قبل المجلس-ح

                                                 

]*
 م ١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٤١(المادة ]  



 ٢٣

 يجوز للمجلس في الحاالت التي تقتضيها الضرورة استدعاء من يراه مناسبا من ) ٤٢(مادة 

 .الخبراء واألخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت 

 تنشأ في كل محافظة من محافظات الجمهورية فروع لمجلس إدارة الصندوق - أ]*[) ٤٣(مادة 

 :وتشكل على النحو التالي

 رئيساً        محافظ المحافظة -١

 اً للرئيسنائب   اإلجتماعية  الشؤون مدير عام مكتب التأمينات و-٢

 عضواً ومقرراً    المدير العام التنفيذي لفرع الصندوق بالمحافظة-٣

 عضواً       مدير عام مكتب المالية-٤

 عضواً    مدير مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-٥

 عضواً       مدير عام مصلحة الواجبات-٦

  شخصيتان اجتماعيتان من المنظمات غير الحكومية -٧

  بناء على اإلجتماعية  الشؤونميها وزير التأمينات و    يس

 عضوان      يح محافظة المحافظة ش    تر

 . تحدد مهام واختصاصات فروع مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة بقرار من رئيس المجلس-ب

 بقرار جمهوري بناء على اإلجتماعية يعين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية  ]*[)٤٤(مادة 

 رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية اإلجتماعية  الشؤونير التأمينات وعرض وز

 .  ويكون بدرجة وكيل وزارةاإلجتماعية 

                                                 

]*
 م ١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٤٣(المادة ]  



 ٢٤

 -:يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام واالختصاصات التالية )٤٥(مادة 

 .تنفيذ قرارات المجلس - أ

 . المالية واإلدارية للصندوقالشؤونتصريف  - ب

ضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة من قبل  اتخاذ التدابير الالزمة ل-ج

 .العاملين بالصندوق

 . تنظيم ووضع خطط نشاط الصندوق ومتابعة إقرارها وتنفيذها-د

 اإلشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين بالصندوق واقتراح تعيينهم وترقيتهم -هـ

 .لتأديبية عليهموندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات ا

عن أنشطة الصندوق وعن مستويات األداء والمشاكل ) نصف سنوية( إعداد تقارير دورية -و

 .التي تعترض سير العمل واقتراح الحلول المناسبة

 . إعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق والحساب الختامي وعرضها على المجلس-ز

 .ئيسه أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ر-ح

 -:تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية )٤٦(مادة 

 .الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة من الميزانية العامة - أ

المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من األفراد والهيئات والمؤسسات المحلية والعربية  - ب

 .والدولية

 . ما يخص الصندوق من أموال الزكاة-ج

                                                                                                                                                    

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٤٤(المادة ]  



 ٢٥

 .ات واالستقطاعات والتخفيضات على المستفيدين الردي-د

 . ريع استثمارات أموال الصندوق-هـ

 . أية موارد أخرى-و

يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقا للتشريعات السارية، وتعتبر أموال  )٤٧(مادة 

 .الصندوق من األموال العامة

 -:يتبع الصندوق األنظمة التالية ]*[)٤٨(مادة 

 ).الجهاز اإلداري(ق األنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة تطبي - أ

مسك الحسابات استناداً إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً  - ب

 .للنظام المحاسبي الموحد

ة المالية والجهاز المركزي  إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزار-ج

 .للرقابة والمحاسبة وذلك من خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية

 متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقاً لإلجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب -د

 .الختامي للميزانية العامة للدولة

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٤٨(المادة ]  



 ٢٦

 .بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتهاتبدأ السنة المالية للصندوق في  ]* [)٤٩(مادة 

يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز  )٥٠(مادة 

 .المركزي للرقابة والمحاسبة طبقا للقوانين النافذة

س مجلس إدارة تصدر اللوائح التنظيمية والمالية واإلدارية للصندوق بقرار من رئي ]** [)٥١(مادة 

 .الصندوق

 الباب الرابع 

 العقوبات

 -:يحرم المستفيد من حق المساعدة في الحاالت التالية )٥٢(مادة

 . إذا ثبت بالبحث االجتماعي عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون - أ

 .إذا فقد أحد شروط االستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون - ب

يانات مخالفة وغير صحيحة لغرض الحصول على المساعدة أو  إذا قدم معلومات أو ب-ج

 .الحصول على منفعة إضافية ال يستحقها قانونا

 . إخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مساعدته بالتخفيض طبقا ألحكام القانون-د

 إذا كان هو زوجته أو أي من أفراد أسرته محاال للعمل أو التأهيل أو التدريب أو -هـ

شاط إنتاجي وتم توجيهه إلى وظيفة أو عمل مناسب ورفض ذلك دون عذر ممارسته ن

 .مقبول

                                                 

]*
 .١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٤٩(المادة ]  
]**

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٥١(المادة ]  



 ٢٧

إذا ثبت أن المستفيد من المساعدة كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة  )٥٣(مادة 

ترتب عليه حصوله على المساعدات بغير وجه حق فالجهة اإلدارية المختصة تتخذ 

 من ساعده واشترك معه في ذلك مع كافة اإلجراءات القانونية ضده وضد كل

 .مطالبتهما متضامنين برد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق

إذا تخلف المستفيد عن استالم استحقاقاته من المساعدة ستة أشهر متتابعة بدون عذر  )٥٤(مادة 

 .شرعي مقبول يسقط حقه في المساعدة

تسوال وهو من المشمولين بالمساعدات كل من يضبط م) شهر(يعاقب بالحبس مدة  ) ٥٥(مادة 

 بموجب هذا القانون سواء كان من رب األسرة أو أحد أفرادها ويحرم اإلجتماعية 

 بتكرار مرات التسول مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد اإلجتماعية من المساعدة 

 .ينص عليها قانون آخر

كل من تسبب عن قصد في إدراج  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر  ]*[مكرر) ٥٥(مادة 

أية حالة ال تنطبق عليها الشروط ويتحمل أية مبالغ صرفت بسبب هذا 

اإلدراج، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أساء استخدام مخصصات صندوق 

 لغير األغراض المبنية في هذا القانون وبما يتعارض مع اإلجتماعية الرعاية 

 .ينص على عقوبة أشد في أي قانون آخر ما لم اإلجتماعية أهداف الرعاية 

 

                                                 

]*
 . م١٩٩٩لسنة ) ١٧(تم إضافة هذه المادة بموجب القانون رقم ]  



 ٢٨

 الباب الخامس

 سجل تبادل المعلومات

ينشأ بالصندوق سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة اإلدارية بالصندوق  ]*[)٥٦(مادة 

تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل األفراد واألسر الذين يحصلون على 

 صفتها أو جهة صرفها حكومية أو أهلية أو راتب ومعاشات ومساعدات أياً كانت

غيرها على أن تزوده جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة 

البيانات والمعلومات واألسماء الخاصة باألشخاص الحاصلين على رواتب منها أو 

معاشات أو مساعدات وقيمتها ونوعها وتاريخ بداية وجهة صرفها كما يقوم السجل 

 وفقاً لهذا القانون اإلجتماعية د بيانات األسر واألشخاص المشمولين بالمساعدات بقي

وذلك لغرض تبادل المعلومات مع الجهات األخرى ومنع تكرار االستفادة لألفراد 

 .أو األسر وفقاً ألحكام هذا القانون

دارية وتقوم ينشأ للسجل العام فروع في الجهات اإلدارية المختصة في الوحدات اإل )٥٧(مادة 

هذه الجهات بتزويد السجل العام المركزي بكافة المعلومات والبيانات المتوفرة لديها 

 .أوال بأول كما يزودها السجل العام المركزي بالمعلومات والبيانات التي يحتاجها

يكون العمل بهذا السجل وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من رئيس  ]**[)٥٨(مادة 

 .سالمجل

                                                 

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بصياغتها المعدلة بالقانون رقم ) ٥٦(المادة ]*[
]**

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(صياغتها المعدلة بالقانون رقم ب) ٥٨(المادة ]  



 ٢٩

 الباب السادس

 أحكام ختامية

 .ملغية ]*[) ٥٩(مادة

ال يجوز التنازل عن المساعدات أو الحجز عليها مهما كانت األسباب كما ال يجوز  )٦٠(مادة 

 .إيقافها أو إسقاطها أو تعديلها إال وفقا ألحكام هذا القانون

ي تتلقاها أو تقوم بصرفها  تورد جميع برامج الدعم النقدي والعيني الت-١  ]**[مكرر) ٦٠(مادة 

 .اإلجتماعية أجهزة الدولة المختلفة إلى صندوق الرعاية 

 تعفى معامالت ودعاوى وأمالك الصندوق وأمواله ووارداته من الضرائب -٢

 .والرسوم الحكومية والطوابع على اختالف أنواعها

ما يكفل تنفيذ هذا  بالطرق المشروعة لاإلجتماعية تستثمر أموال صندوق الرعاية  )٦١(مادة 

 .القانون

اإلجتماعية  تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون أولويات من يستحق المساعدة  ]***[مكرر) ٦١(مادة 

. 

 .يصدر رئيس المجلس كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون  ]*** *[)٦٢(مادة 

ن االجتماعي وأنظمة المساعدات م بشأن الضما١٩٨٠لسنة ) ٢(يلغى القانون رقم  )٦٣(مادة 

األخرى التي لها صفة المساعدات أو تلك التي ال ينظمها أي قانون آخر وتدرج 

                                                 

يتم االنتقال المـالي مـن      : ( والتي كانت تنص على    اإلجتماعية   بشأن الرعاية    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(ملغاة بموجب القانون رقم     ) ٥٩(المادة  ]*[
 ). ستة أشهر من تاريخ صدورهالحد األدنى إلى الحد األقصى للحاالت السابقة للمستفيدين وفقا لهذا القانون في فترة أقصاها

]**
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بموجب القانون رقم ) ٦٠(تم إضافة المادة ]  
]***

 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بموجب القانون رقم ) ٦١(تم إضافة المادة ]  
 

]****
 .م١٩٩٩لسنة ) ١٧(بموجب القانون رقم ) ٦٢(تم إضافة المادة ]  



 ٣٠

الحاالت واألسر المستفيدة منها ضمن هذا القانون في حاالت توفر كافة الشروط 

 .وفقا ألحكامه

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية )٦٤(مادة 

  بصنعاء–در برئاسة الجمهورية ص

 هـ١٤١٧/جماد أول/٢٧بتاريـخ 

 هـ١٩٩٦/أكتوبر/٩الموافـــق 

 علي عبداهللا صالح/ الفريق         

 رئيـــس الجمهوريــة        



 ٣١

 م١٩٩٩لسنة ) ٦١(قانون رقم 

 ]*[بشأن رعاية وتأهيل المعاقين

 باسم الشعب

 .رئيس الجمهورية 

 .مهورية اليمنيةبعد االطالع على دستور الج 

 .وبعد موافقة مجلس النواب 

  -:أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 ).قانون رعاية وتأهيل المعاقين(يسمى هذا القانون  )١(مادة 

ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنية  )٢(مادة 

 .ا ما لم يقتض سياق النص معنى آخرأمام كل منه

 .الجمهورية اليمنية : الجمهورية 

 .اإلجتماعية  الشؤونوزارة التأمينات و : الوزارة

 .اإلجتماعية  الشؤونوزير التأمينات و : الوزير

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون : الالئحة

                                                 

]*
 .م١٩٩٩لسنة ) ٤٢(ية العدد هذا القانون منشور في الجريدة الرسم]  



 ٣٢

مصاب بعجز كلي كل شخص ذكر كان أو أنثى ثبت بالفحص الطبي أنه  : المعاق

أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب في عدم قدرته 

 .على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة

ــل  ــة وتأهي رعاي

 المعاقين

الخدمات واألنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل  :

 . والمهنيةاإلجتماعية وعلى المستويات الجسدية والذهنية والنفسية 

مراكــز الرعايــة 

 والتأهيل

هي المراكز التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها  :

 .للمعاقين خدمات الرعاية والتأهيل

هي الخدمات التربوية والتعليمية والرياضية التي تقدم للمعاقين بهدف  : التربية الخاصة 

 . ومساعدتهم على االندماج في المجتمعتلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم

 

  الثاني الفصل

 الرعاية والتأهيل

حقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة اليتمتع كل شخص معاق بممارسة كافة  )٣(مادة 

 .األخرى

لكل معاق حق التأهيل بدون مقابل واالستفادة من برامج التأهيل المهني والرعاية  )٤(مادة 

 . التي تقدمها مؤسسات ومراكز دور الرعاية وتأهيل المعاقين اإلجتماعية

تنشأ المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز الالزمة لتوفير خدمات التأهيل  )٥(مادة 

للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل والتدريب المهني ويكون إنشاؤها بترخيص من 



 ٣٣

ة وعلى الجهات القائمة الوزارة وفقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئح

 .الحصول على ترخيص خالل ستة أشهر من صدور هذا القانون

تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد المناهج والوسائل التعليمية  )٦(مادة 

لمراكز رعاية وتأهيل المعاقين وتوفير المدرسين والموجهين الفنيين وإيجاد 

وتوفير المناهج المكتوبة بهذه ) بريل(سطة طريقة االختصاصيين في الكتابة بوا

 .الطريقة لخدمة المكفوفين

يمنح كل معاق تم تأهيله وتدريبه شهادة ويجب أن تبين بالشهادة المهنة أو المهن  ) ٧(مادة 

التي يستطيع صاحبها أدائها باإلضافة إلى البيانات األخرى، كما تمنح شهادة خبرة 

لعمل مناسب ولو بدون احتياجه لخدمات تأهيل أو للمعاق الذي ثبت صالحيته 

 .تدريب بناء على طلبه

تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العالقة  )٨(مادة 

 -:برعاية وتأهيل المعاقين بما يلي

يز برامجها تقديم الدعم المادي والفني لمراكز الرعاية والتأهيل وتمكينها من توفير وتعز - أ

 .التأهيلية

 .تقديم المساعدة الطبية المجانية للمعاقين وتحديد درجة اإلعاقة والتدخل المبكر للحد منها - ب

 . إيجاد اختصاصيين في لغة اإلشارة للتفاهم مع الصم والبكم-ج



 ٣٤

 التنسيق مع الجامعات والمعاهد إلعداد المربين المسئولين عن البرامج التربوية الخاصة -د

ية والثقافية واإلعالمية وتأهيلهم لمعالجة أوضاع المعاقين واحتياجاتهم المتميزة والمهن

 .وتجديد معارفهم في هذا المجال

 التنسيق مع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة الستحداث األقسام المتخصصة في -هـ

 .مجال تأهيل المعاقين ووضع المواد التربوية الخاصة بهم

هات ذات العالقة على توفير فرص الرياضة وإيجاد مالعب وقاعات  التنسيق مع الج-و

 .وأدوات للمعاقين بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم وفقا للتشريعات

تعطى األولوية بااللتحاق في الكليات الجامعية والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين  )٩(مادة 

  . القبول فيهاالحاصلين على شهادات ومعدالت علمية تتناسب وشروط

على الجهات المعنية عند وضع التصاميم والخرائط إلقامة األبنية الرسمية العامة  )١٠(مادة 

فتح الطرق وتوفير االحتياجات والتجهيزات الالزمة وإزالة الحواجز التي تعيق 

حركة سير المعاقين وتوفير الوسائل اإلرشادية لتسهيل حركة سيرهم وتأمين 

 .سالمتهم

من %) ٥٠(عند سفر المعاق إلى الخارج أو الداخل تخفض قيمة تذاكر سفره إلى  )١١(مادة 

 .سعرها األصلي وتسهل له كافة اإلجراءات

تعفى األدوات واألجهزة والمعدات التي تستورد ألغراض رعاية المعاقين  )١٢(مادة 

قين من ومساعدتهم وتعليمهم وتثقيفهم وتأهيلهم بما في ذلك السيارات المصنعة للمعا

 .الضرائب والرسوم الجمركية بناء على موافقة الوزير



 ٣٥

تعمل وزارة الصحة على توفير األجهزة التعويضية واألطراف الصناعة وتعمل  )١٣(مادة 

 .على إنشاء ورش لذلك

على الوزارة تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمعاقين وذلك بتقديم  -أ) ١٤(مادة 

 .متيازات والقروض الميسرةالتسهيالت واال

 على الوزارة أن تولي أهمية لتسويق منتجات المعاقين وإنشاء معارض دائمة -ب 

 .لتسويقها وإعفائها من الضرائب

 الفصل الثالث

 تشغيل المعاقين

يعتبر المعاق الئقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص  )١٥(مادة 

القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة للياقة الصحية شريطة أن عليها في هذا 

 .تتناسب الوظيفة التي سيشغلها من نوع ودرجة اإلعاقة

يقيد اسم كل معاق منح شهادة التأهيل بمكاتب الخدمة المدنية والعمل بالمحافظة التي يقع  )١٦(مادة 

فيها مكان إقامته بناء على طلبه وتقيد هذه األسماء في سجل خاص وتسلم شهادة 

 .بحصول القيد

يدين على مكاتب العمل والخدمة المدنية بأمانة العاصمة والمحافظات تمكين المعاقين المق )١٧(مادة 

لديها من االلتحاق بالوظائف واألعمال في القطاع العام والمختلط والخاص وحسب 

 الواقعة اإلجتماعية  الشؤونمؤهالتهم وقدراتهم وعليها إخطار مكاتب وزارة التأمينات و

 .في نطاقها الجغرافي ببيان شهري عن المعاقين الذين تم تشغيلهم



 ٣٦

من مجموع الوظائف %) ٥(لى شهادات تأهيل نسبة  يخصص للمعاقين الحاصلين ع-أ )١٨(مادة 

الشاغرة بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ويجوز ألي من هذه 

الجهات استخدام المعاقين بدون ترشيح من مكاتب وزارة الخدمة المدنية وتحسب هذه 

 .التعيينات من النسبة المنصوص عليها في هذه المادة

طار مكاتب وزارة الخدمة المدنية خالل شهر من تاريخ استالم المعاق  يجب إخ-ب 

 .للعمل

 يتولى أصحاب األعمال بحسب اإلمكانيات والفرص المتاحة تشغيل المعاقين الذين -أ )١٩(مادة 

من حجم %) ٥(ترشحهم وزارة العمل والتدريب المهني أو مكاتبها بما ال يزيد عن 

ويتم التشغيل في األعمال والمهن التي تتناسب وقدراتهم العمالة الكلية لصاحب العمل، 

 .وإمكانياتهم، بحيث يتمتعون بكافة الحقوق المقررة في قانون العمل النافذ

على أصحاب األعمال إخطار مكاتب العمل بأمانة العاصمة والمحافظات خالل  -ب 

المعاقين شهر بمن تم استخدامهم من المعاقين كما يجوز ألصحاب األعمال تشغيل 

 .مباشرة دون ترشيح من مكاتب العمل

للمعاق المؤهل المصاب خالل مرحلة قيام الثورة أو أثناء الدفاع عن الوحدة اليمنية  )٢٠(مادة 

بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء تأدية خدمة الدفاع الوطني أولوية 

) ١٩، ١٨(ة المشار إليها في المادتين التعيين في الوظائف أو األعمال مع مراعاة النسب

 .من هذا القانون

يعفى المعاقون المرشحون لألعمال والوظائف من شروط اجتياز االمتحان الصحي  )٢١(مادة 

 .المقرر لشغل الوظيفة لمن يتم تعيينه منهم



 ٣٧

للوزير بعد االتفاق مع وزير الخدمة المدنية واإلصالح اإلداري إصدار قرارات  )٢٢(مادة 

تخصيص وظائف وأعمال معينة في الوظائف الخالية في وحدات الجهاز اإلداري ب

للدولة للمعاقين الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار إليها في 

 .من هذا القانون) ١٨(المادة 

مزايا أو ال يجوز حرمان المعاقين الذين تم تشغيلهم طبقا ألحكام هذا القانون من أية  )٢٣(مادة 

 .حقوق مقررة للعاملين اآلخرين من الجهات األخرى بسبب إعاقتهم

 على أصحاب األعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص يقيد -أ )٢٤(مادة 

فيه أسماء المعاقين لديهم ويجب أن يشتمل السجل على البيانات الواردة بشهادة التأهيل 

لسجل إلى مفتش مكتب وزارة العمل والتدريب المهني يتضمن وعليهم أن يقدموا هذا ا

إجمالي عدد العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون واألجر الذي يتقاضاه كل 

منهم، ويكون السجل واإلخطار بالبيانات طبقا للنماذج الموحدة التي يصدر بها قرار من 

 .عيد اإلخطار بالبياناتوزير العمل والتدريب المهني ويحدد بقرار منه موا

 الشؤون يقوم مكتب وزارة العمل والتدريب المهني بإخطار مكتب وزارة التأمينات و-ب 

 الواقع في نفس النطاق الجغرافي ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي اإلجتماعية 

يشغلها المعاقون واألجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك طبقا لألوضاع التي تحدده 

 .الالئحة



 ٣٨

 الفصل الرابع

 العقوبات

من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية ال تزيد ) ٢٤,١٩( كل من يخالف أحكام المادتين -أ )٢٥(مادة 

 .عشرة آالف ريال) ١٠,٠٠٠(عن 

 . تتضاعف العقوبة بتعدد المخالفات المرتكبة من صاحب العمل-ب 

 وتأهيل المعاقين أي حكم من أحكام  إذا خالفت أي مؤسسة أو معهد أو مركز لرعاية-أ )٢٦(مادة 

هذا القانون أو أي قرار صادر بمقتضاه يتم إنذاره من قبل الوزير أو من ينوبه إلزالة 

 .تلك المخالفة خالل مدة يتم تحديدها في اإلنذار

 عند تكرار المخالفة يتم توقيف المسئولين المباشرين عنها إلى أن يتم التحقيق معهم -ب 

المخالفة والعمل على إزالتها والتعهد بعدم تكرارها أو استبدالهم في أسباب تكرار 

 .بآخرين من قبل القائمين على المؤسسة

 إغالق المؤسسة أو المعهد أو المركز إغالقا مؤقتا أو دائما بقرار مسبب من الوزير -ج 

 .من هذه المادة) ب(إذا لم يتم البت بما ورد في الفقرة 

 الفصل الخامس

 ةأحكام ختامي

تعمل الوزارة على مساعدة المعاقين في تشكيل الجمعيات النوعية واللجان المحلية  )٢٧(مادة 

للتأهيل المجتمعي للمعاقين في كل المحافظات والمناطق المحتاجة للتأهيل، كما تعمل 

على دعم هذه الجمعيات لتأسيس االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين وتقدم لهم الدعم 

 .المادي المناسب



 ٣٩

 -:تعمل الوزارة على ما يلي )٢٨(مادة 

تقديم الدعم للجهود التي تبذلها المنظمات اإلقليمية والدولية إلنشاء مراكز إلعداد  -أ 

الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف المستويات للعمل في مجال رعاية وتأهيل 

 .المعاقين واالستعانة بالمعاقين المؤهلين في هذه المراكز

لمنظمات غير الحكومية على توجيه جزء من مواردها ونشاطاتها إلى  تشجيع ا-ب 

 .خدمات المعاقين

 . عقد االتفاقيات الثنائية مع الدول لالستفادة من خبراتها ونشاطاتها في ميدان التأهيل-ج 

 تقوم الوزارة بتطوير استراتيجية التأهيل المجتمعي وأن تعكس هذه المنهجية في -أ )٢٩(مادة 

 .الوزارةميزانية 

على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين أن تتبنى استراتيجية التأهيل  -ب 

المجتمعي لما لها من أهمية في تقديم الرعاية ألكبر عدد ممكن من المعاقين في جوانب 

 .التأهيل والتدريب

أن يجتاز االختبار للمعاق المؤهل لقيادة السيارات حق الحصول على رخصة قيادة بعد  )٣٠(مادة 

الذي تجريه الجهة المختصة مع مراعاة ذكر نوع اإلعاقة في الرخصة التي ستمنح له 

 .بعد االختبار

على الجهات المختصة تدوين نوع اإلعاقة في بطاقة المعاق الشخصية أو العائلية أو  )٣١(مادة 

 .ة التي تثبت ذلكبطاقة العمل أو في جواز سفره وما في حكمها وفقا للمؤيدات القانوني



 ٤٠

للمتضرر الصادر ضده أي إجراء من قبل الوزير أو الوزارة المختصة حق التظلم إلى  )٣٢(مادة 

 .يوما من تاريخ إبالغه بذلك اإلجراء) ٦٠(القضاء خالل مدة 

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض  )٣٣(مادة 

 .الوزير

 .يلغى أي نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون )٣٤ (مادة

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية )٣٥(مادة 

 

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤٢٠/ رمضان / ٢٣بتاريخ 

 م١٩٩٩/ ديسمبر  / ٢٩الموافق 

 

 علي عبد اهللا صالح         

 رئيس الجمهورية         

 

 



 ٤١

 م٢٠٠٢لسنة ) ٢٨٤(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 م١٩٩٩لسنة ) ٦١(بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  

 ]*[بشأن رعاية وتأهيل المعاقين

 .رئيس مجلس الوزراء

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 .م بشأن مجلس الوزراء١٩٩١لسنة ) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 

 .م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين١٩٩٩لسنة ) ٦١(وعلى القانون رقم 

 . بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها)٢٠٠١(لسنة ) ٤٦(وعلى القرار الجمهوري رقم 

 . والعملاإلجتماعية  الشؤونوبناء على عرض وزير 

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء

 ررــق

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 ).الالئحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين( هذه الالئحة تسمى )١(مادة 

ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني  )٢(مادة 

 :المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

                                                 

]*
 .م٢٠٠٢لسنة ) ٦(هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية العدد ]  



 ٤٢

 .الجمهورية اليمنية : الجمهورية

 . والعمل ومكاتبها بالمحافظاتإلجتماعية ا الشؤونوزارة  : الوزارة

 . والعملاإلجتماعية  الشؤونوزير  : الوزير

 .م١٩٩٩لسنة ) ٦١(قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم  : القانون

 المعاق

 

كل شخص ذكر كان أم أنثى ثبت بالفحص أنه مصاب بعجز كلي أو  :

 قدرته جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب في عدم

 .على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستديمة

ــاق  ــة المع رعاي

 وتأهيله 

الخدمات واألنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل على  :

 . والمهنيةاإلجتماعية المستويات الجسدية والذهنية والنفسية و

ــل   ــز تأهي مراك

 المعاقين

وزارة أو تنشأ تحت إشرافها بغرض تقديم هي المراكز التي تنشئها ال :

 .خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين

 .هي اإلدارة العامة للتأهيل االجتماعي بالوزارة : اإلدارة المختصة

 .صندوق رعاية وتأهيل المعاقين : الصندوق

 االتحاد

 

االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين المنشأ بموجب القانون رقم  :

 .م بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية٢٠٠١ لسنة )١(

 الجمعيات

 

م ٢٠٠١لسنة ) ١(هي جمعيات المعاقين المنشأة بموجب القانون رقم  :

 .بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية

 



 ٤٣

 الفصل الثاني

 رعاية المعاقين وتأهيلهم 

 .والجمعيات بدون مقابللكل معاق حق التأهيل والتدريب لدى مراكز التأهيل الحكومية  )٣(مادة 

 .يقدم المعاق طلب التأهيل والتدريب إلى اإلدارة المختصة )٤(مادة 

 -:تقوم اإلدارة المختصة باآلتي )٥(مادة 

تسليم المعاق النموذج الخاص بطلب التأهيل والتدريب المعد منها ومساعدته في تعبئة  -١

 .الطلب

 .بذلكتسجيل اسم المعاق وكافة البيانات في السجل الخاص  -٢

توعية المعاق أو ولي أمره بالخدمات التي تقدمها اإلدارة المختصة ومراكز التأهيل واالتحاد  -٣

 .والجمعيات

 .عرض المعاق على طبيب مختص إلجراء الفحص الطبي وفقا للنموذج المعد لذلك -٤

عرض المعاق على األخصائي المهني إلعداد الرأي واقتراح المهنة التي يمكن للمعاق  -٥

 .مع مراعاة ميول ذلك المعاق ورغبتهتأديتها 

إذا اتضحت حاجة المعاق إلى جهاز تعويضي يساعده على التأهيل والتدريب تتخذ اإلدارة  -٦

 .المختصة اإلجراءات الالزمة لحصوله على الجهاز

إجراء بحث شامل عن المعاق بمعرفة األخصائي االجتماعي باإلدارة طبقا للنموذج المعد  -٧

 .لذلك

 .ل عن المعاق طالب التأهيل والتدريب وفقا للنموذج المعد لذلكإعداد ملف شام -٨



 ٤٤

 -:يشترط لتأهيل المعاق ما يأتي )٦(مادة 

 .أن ينطبق عليه تعريف المعاق الوارد في القانون وهذه الالئحة - أ

 .أن ال يكون مختال عقليا بالقدر الذي ال يسمح له باالستفادة من برامج التأهيل والتدريب - ب

 -:الوزارة القيام بما يليتتولى  )٧(مادة 

إحالة المعاقين إلى مركز التأهيل لتأهيلهم وتدريبهم ومنحهم شهادات التأهيل والتدريب  -١

 .والخبرة واإلشراف عليهم

 .تمويل مراكز التأهيل -٢

 .المصادقة على شهادات التأهيل والتدريب والخبرة الصادرة من مراكز التأهيل -٣

 .والمستلزمات الطبيةالعمل على توفير األجهزة التعويضية  -٤

إعداد مشاريع اللوائح لمراكز التأهيل وأنظمتها ومراجعتها وعرضها على الوزير التخاذ  -٥

 .اإلجراءات الالزمة بشأنها

قتراح المخصصات المالية والفنية الالزمة لرعاية المعاقين وتأهيلهم وصرفها في إ -٦

 .األغراض المخصصة لها

 .ون الصندوق والالئحتين التنفيذيتين لهماالعمل على تفعيل تنفيذ القانون وقان -٧

تعيين المعاقين في الوظائف المناسبة لمؤهالتهم وقدراتهم لدى أجهزة الدولة والقطاعات  -٨

 .العامة والمختلطة والتعاوني والخاص



 ٤٥

 الفصل الثالث

 مراكز تأهيل المعاقين وتدريبهم

لمؤسسات والهيئات بالتنسيق مع تنشئ الوزارة مراكز التأهيل والتدريب والمعاهد وا )٨(مادة 

الوزارات والجهات ذات العالقة بغرض رعاية المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم ويحق ألي 

شخص طبيعيا كان أم اعتباريا إنشاء مركزا أو مؤسسة أو معهد أو هيئة لرعاية 

المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وفقا لما ورد في القانون والشروط المنصوص عليها في 

 .من هذه الالئحة على أن يقدم ذلك طلبا مكتوبا إلى اإلدارة المختصة) ٩(دة الما

 -:يشترط في مراكز التأهيل والتدريب وما في حكمها ما يأتي )٩(مادة 

 .أن يكون المركز أو ما في حكمه مسجال ومشهرا قانونا لدى الوزارة -١

 .بهمأن يختص المركز أو ما في حكمه برعاية المعاقين وتأهيلهم وتدري -٢

أن يكون األشخاص القائمون بتقديم خدمات التأهيل والتدريب من ذوي التخصص والخبرة  -٣

 . والتربوية والمهنية والطبية والنفسيةاإلجتماعية في النواحي 

 .تخضع الجهات والمراكز المنشأة قبل صدور القانون ألحكامه وأحكام هذه الالئحة -٤

طلب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الها بشأن على اإلدارة المختصة إصدار قرار )١٠(مادة 

استالم الطلب وفي حالة الرفض أو عدم البت يحق للمتقدم التظلم إلى الوزير خالل 

أسبوعين من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أو تسلمه قرار الرفض وفي هذه الحالة يصبح 

 .قرار الوزير نهائيا وملزما

سسات والهيئات والمراكز التأهيلية والتدريبية إلشراف تخضع جميع المعاهد والمؤ )١١(مادة 

 .الوزارة ورقابتها



 ٤٦

 -:تتولى المراكز أو ما في حكمها ممارسة االختصاصات التالية )١٢(مادة 

 .التأكد من أن طالب التأهيل معاقا وفقا للتعريف بالقانون وهذه الالئحة -١

ية والمهنية والطبية والنفسية  والتربواإلجتماعية اإلطالع على ملف المعاق والتقارير  -٢

المحالة إلى المركز من اإلدارة المختصة لدراستها وتقرير مدى عجز المعاق وحاجته إلى 

 .التأهيل والتدريب

 -:إصدار المعاق بقبول طالب التأهيل ووضع خطة تأهيلية وتدريبية على أن تتضمن اآلتي -٣

 .المهنة التي سيدرب عليها - أ

 .مدة التدريب - ب

 .إلجمالية للتأهيل والتدريب النفقات ا-ج

 . إلحاق المعاق بالتدريب في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور قرار القبول-د

تدريب المعاق على المهنة الموجهة لتعلمها بغرض التعرف على مدى تكيفه معها وقدرته  -٤

 .على مواصلة التدريب

نجاح على أن تتضمن نص منح المعاق شهادة تأهيل وتدريب بعد اجتيازه االختبار المقرر ب -٥

 .الشهادة نوع المهنة التي تدرب عليها

 .منح المعاق شهادة بدل فاقد بعد إثبات فقد الشهادة بالطرق القانونية -٦



 ٤٧

 الفصل الرابع

 تشغيل المعاقين

يكون المعاق وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة معفي من شروط اجتياز االمتحان  )١٣(مادة 

 .هالصحي فيما يخص إعاقت

يتمتع كل معاق بكافة الحقوق واالمتيازات الممنوحة لموظفي الدولة والقطاعين العام  )١٤(مادة 

والمختلط وللعاملين لدى أصحاب األعمال ويحظر حرمان أي معاق من هذه الحقوق 

 .واالمتيازات بسبب إعاقته

التأمينات ومكاتبها في يقيد المعاق المؤهل اسمه لدى الوزارة ووزارة الخدمة المدنية و )١٥(مادة 

 .أمانة العاصمة والمحافظات بغرض الحصول على وظيفة وعلى االتحاد متابعة ذلك

تلتزم الوزارة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات  )١٦(مادة 

لم لكل معاق بالتنسيق مع االتحاد بفتح سجل خاص بالمعاقين يقيد فيه أسماء المعاقين وتس

شهادة بثبوت القيد في السجل كما تلتزم تلك الجهات بمساعدة المعاقين في استكمال 

إجراءات توظيفهم لدى أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ولدى أصحاب 

 .األعمال وفقا ألعمارهم ومؤهالتهم والوظائف التي تناسبهم

التأمينات ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات تخصيص تتولى وزارة الخدمة المدنية و )١٧(مادة 

من ) ١٨(من الوظائف الشاغرة سنويا للمعاقين وفقا لما نصت عليه المادة %) ٥(نسبة 

القانون ليتم تعيينهم في الجهاز اإلداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وإذا تم 

ة للمعاقين فإن قرار التعيين يعد المخصص%) ٥(تعيين غير المعاقين ضمن نسبة الـ 

 .مخالف للقانون



 ٤٨

 .يجب على الوزارة توظيف المعاقين لدى أصحاب العمل وفقا للقانون وقانون العمل )١٨(مادة 

يلتزم أصحاب العمل بتعيين المعاقين الذين تم ترشيحهم من الوزارة بالتنسيق مع االتحاد  )١٩(مادة 

من مجموع العمالة الموجودة لدى كل %) ٥ (بحيث ال تقل نسبة المعينين عن نسبة

 .صاحب عمل وفقا للقانون

 .يجوز ألصحاب العمل تعيين المعاقين دون ترشيح من الوزارة )٢٠(مادة 

على أصحاب العمل موافاة مكاتب الوزارة واالتحاد ببيان عن أسماء المعاقين الذين تم  )٢١(مادة 

 .تعيينهم خالل شهر من تاريخ استالمهم العمل

على أصحاب العمل فتح سجل خاص بالمعاقين يدون فيه أسماء المعاقين وعددهم  )٢٢(مادة 

وبياناتهم ومؤهالتهم وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون واألجر الذي يتقاضاه كل 

منهم وعلى أصحاب العمل أن يقدموا السجل إلى مفتشي العمل للتأكد من أن البيانات 

 .قة لقانون العمل والقرارات الصادرة من الوزيرالموجودة في السجل مطاب

يصدر الوزير قرارات يحدد فيها النماذج الموحدة وبيانات سجالت اإلخطارات  )٢٣(مادة 

 .ومواعيدها

من هذه الالئحة تعطى أولوية ) ١٩، ١٧(مع مراعاة النسبة المشار إليها في المادتين  )٢٤(مادة 

ق الذي أصيب أثناء الدفاع عن الثورة أو الوحدة أو التعيين في الوظائف واألعمال للمعا

أثناء الدفاع الوطني بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية وما ترتب عليهما 

 .سنة) ٤٥(شريطة أن ال يزيد عمره عن 

 



 ٤٩

 الفصل الخامس

 دعم المعاق

يص الدعم المادي تقوم الوزارة والجهات ذات العالقة برعاية المعاقين وتأهيلهم بتخص )٢٥(مادة 

 .والفني لمراكز التأهيل والجمعيات واالتحاد على أن يحظر التصرف بها في غير ذلك

من هذه الالئحة يصدر الوزير قرارا يحدد اإلجراءات ) ٢٥(مع مراعاة نص المادة  )٢٦(مادة 

 .المنظمة لصرف الدعم المادي والفني

قة برعاية المعاقين وتأهيلهم بغرض تنفيذ ما تقوم الوزارة بمتابعة الجهات ذات العال )٢٧(مادة 

 -:يأتي

 .تقديم الرعاية الطبية المجانية للمعاقين -١

 .تحديد درجة اإلعاقة والتدخل المبكر للحد منها -٢

 .تدريب العاملين في مجال رعاية الصم والبكم على استخدام وسائل التخاطب معهم -٣

ق ودوره في المجتمع عن طريق مراعاة توعية الطالب في التعليم العام بأهمية المعا -٤

 .تضمين مقررات التعليم مواضيع تتحدث عن هذا المجال

 .تدريب المربين والمعلمين على كيفية تنفيذ البرامج التربوية والمهنية والثقافية واإلعالمية -٥

 .توفير القاعات والمالعب واألدوات الرياضية الخاصة بالمعاقين -٦

 الجامعات والكليات والمعاهد مع مراعاة إعفائهم من إعطاء المعاقين أولوية االلتحاق في -٧

 .كافة الرسوم المقررة



 ٥٠

العمل عند وضع التصاميم والخرائط إلقامة األبنية الرسمية العامة على إزالة الحواجز التي  -٨

 .تعيق حركة سير المعاقين

 .توفير الوسائل اإلرشادية التي تسهل حركة المعاقين وتؤمن سالمتهم -٩

 اإلعاقة ضمن بيانات كل من البطاقة الشخصية والعائلية؛ جواز السفر، مراعاة ذكر نوع -١٠

 .رخصة القيادة وغيرها من أوراق إثبات الشخصية

الخاصة ) يلبر(يقة تدريب المدرسين والموجهين والفنيين على القراءة والكتابة بطر -١١

 .بالمكفوفين وتوفير المناهج المكتوبة بتلك الطريقة

 -: باآلتيتقوم الوزارة )٢٨(مادة 

تقديم التسهيالت واالمتيازات والقروض الميسرة للمعاقين لمساعدتهم في إقامة المشاريع  -١

 .الصغيرة المدرة للداخل في إطار موازنة الوزارة السنوية

 .إنشاء معارض دائمة تخصص لتسويق منتجات المعاقين -٢

 .يا في هذا المجالمساعدة المعاقين على إنشاء الجمعيات واالتحادات بدعمهم ماديا ومعنو -٣

تشجيع الجهود التي تبذلها المنظمات اإلقليمية والدولية بقصد إعداد الكوادر الفنية  -٤

المتخصصة في مختلف األغراض للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين وتأهيلهم 

 .واالستعانة بالمعاقين المؤهلين للعمل في تلك المراكز

يقة والصديقة والمنظمات الدولية لالستفادة من خبراتها عقد االتفاقات الثنائية مع الدول الشق -٥

 .ونشاطاتها في ميدان التأهيل والتدريب

 .ترصد الوزارة في ميزانيتها مبالغ مالية لتطوير استراتيجية التأهيل المجتمعي -٦



 ٥١

 تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بناء على طلب مكتوب من الوزارة بصرف -١ )٢٩(مادة 

 -:يضية للمعاقين وهياألجهزة التعو

 .الدراجات اليدوية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية - أ

 .أجهزة الشلل واألطراف الصناعية والعصي والعكاكيز - ب

 . األحذية واألحزمة الطبية-ج

 تقوم وزارة الصحة العامة والسكان بإنشاء ورش صناعة األجهزة التعويضية -٢

 .لمحافظاتواألطراف الصناعية في أمانة العاصمة وا

تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا  لرعاية وتأهيل المعاقين واالتحاد بوضع  )٣٠(مادة 

 .استراتيجية التأهيل المجتمعي لما من شأنه تأهيل المعاقين وتدريبهم

 الفصل السادس

 حقوق المعاق

 -:دة من المزايا التاليةلكل معاق بموجب القانون وهذه الالئحة الحق في االستفا )٣١(مادة 

 .األولوية في التعليم وااللتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس -١

 . في الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاصهتوظيف -٢

 .الحصول على رخصة قيادة مجانا -٣

 .تسليم أجهزة تعويضية -٤

 .عند إنشاء المشاريع الصغيرةالحصول على القروض واالمتيازات والتسهيالت  -٥



 ٥٢

تخفيض قيمة تذاكر السفر على جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الداخلية  -٦

 %).٥٠(والخارجية بنسبة 

 .إنشاء الجمعيات واالتحادات -٧

 .الحصول على كامل الرعاية الطبية والتأمين الصحي -٨

داري للدولة والقطاع من مجموع الوظائف الشاغرة في الجهاز اإل%) ٥(تخصيص نسبة  -٩

 .في القطاع الخاص%) ٥(العام والمختلط والتعاوني وكذا 

 .تدريبه وتأهيله لدى مراكز التأهيل مجانا -١٠

 .يمنح شهادة تأهيل أو خبرة بعد اجتيازه االمتحان المقرر بنجاح -١١

دمج المعاق في المجتمعات باستخدام وسائل التعليم والتوعية والتأهيل والتدريب  -١٢

 .وغيرها



 ٥٣

 لفصل السابعا

 أحكام ختامية

كل من يخالف أحكام القانون وهذه الالئحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في  )٣٢(مادة 

 .من القانون) ٢٤، ١٩(المادتين 

 .يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة )٣٣(مادة 

 .قانون والقوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحةيرجع إلى أحكام ال )٣٤(مادة 

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية )٣٥(مادة 

 

 صدر برئاسة مجلس الوزراء

 هـ١٤٢٣/ محرم  / ٢بتاريخ 

 م٢٠٠٢/ مارس  / ١٦الموافق 

 

 

 عبد القادر باجمال     عبد الكريم اسماعيل األرحبي

  الوزراءسرئيس مجل    والعملاإلجتماعية  الشؤونوزير 

 

 



 ٥٤

 م٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون رقم 

 ]*[بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

 .باسم الشعب

 .رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 .م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين١٩٩٩لسنة ) ٦١(وعلى القانون رقم 

 .مجلس النوابوبعد موافقة 

 -:أصدرنا القانون اآلتي نصه

 الباب األول

 التسمية والتعاريف واألهداف

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 ).قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين(يسمى هذا القانون  )١(مادة 

 المبينة ون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانيألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يك )٢(مادة 

 .أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

 .الجمهورية اليمنية : الجمهورية

                                                 

]*
 .م٢٠٠٢لسنة ) ١(هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية العدد ]  



 ٥٥

 .اإلجتماعية  الشؤونوزير التأمينات و : الوزير

 .مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين : مجلس اإلدارة

 .صندوق رعاية وتأهيل المعاقين : الصندوق

 .فيذي للصندوقالمدير التن : المدير التنفيذي

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون : الالئحة

 الفصل الثاني

 أهداف الصندوق

 -:يهدف الصندوق إلى تحقيق اآلتي )٣(مادة 

توفير مصادر مالية للصندوق تتسم باالستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة  - أ

 .لرعاية وتأهيل المعاقين

 .لمعاقينتمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل ا - ب

 . استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين-ج

د  اإلسهام في تمويل األنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً ألحكام الموا-د

 .، من قانون رعاية وتأهيل المعاقين)٨، ٦، ٥(

الجتماعي لتوفير اة األمان  التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبك-هـ

 .االحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة

 



 ٥٦

 الباب الثاني

 موارد الصندوق وأوجه اإلنفاق 

 الفصل األول

 موارد الصندوق

 -:تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر اآلتية )٤(مادة 

 .ا الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولةالمخصصات السنوية التي تعتمده - أ

 .الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية واألجنبية واألفراد - ب

 . مائة ريال عن كل بيان جمركي-ج

 . عشرة رياالت عن كل تذكرة سفر بالطيران-د

 . خمسة رياالت إضافية عن كل علبة سجائر-هـ

 .ت عن كل تذكرة دخول دور السينما خمسة رياال-و

 . عائدات استثمار أموال الصندوق-ز

 . عائدات الفعاليات واألنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق-ح

 . ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين-ط

قانون تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا ال )٥(مادة 

وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركزي اليمني وتحدد الالئحة 

 .التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة



 ٥٧

على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى  )٦(مادة 

 .والً بأولحساب الصندوق أ

 .يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقاً للتشريعات السارية )٧(مادة 

 -:يتبع الصندوق األنظمة التالية )٨(مادة 

 .تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً لإلرشادات الصادرة عن وزارة المالية - أ

اط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً مسك الحسابات استناداً إلى أسس محاسبية تعكس نش - ب

 .للنظام المحاسبي الموحد

 إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي -ج

 .للرقابة والمحاسبة وذلك خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية

 .اً لإلجراءات القانونية المقررة متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفق-د

 الفصل الثاني

 أوجه اإلنفاق

 .ال يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه ونشاطاته )٩(مادة 

تعتبر أموال الصندوق أمواالً عامة وتخضع للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز  )١٠(مادة 

 .المركزي للرقابة والمحاسبة

 .لمالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتهاتبدأ السنة ا )١١(مادة 

 .تصدر اللوائح التنظيمية والمالية واإلدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس اإلدارة )١٢(مادة 

 



 ٥٨

 الباب الثالث

 إدارة الصندوق واختصاصاته

 الفصل األول

 إدارة الصندوق

 .ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة األخرىيقوم الصندوق بأداء مهامه طبقاً  )١٣(مادة 

 .يتمتع الصندوق بالشخصية االعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة )١٤(مادة 

يكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في  )١٥(مادة 

ية مهام واختصاصات المحافظات بقرار من رئيس مجلس اإلدارة، وتحدد الالئحة التنفيذ

 .هذه الفروع

 -: يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي-أ )١٦(مادة 

 رئيساً           الوزير-١

 نائباً للرئيس  اإلجتماعية  الرعاية  والعمل لقطاعاإلجتماعية  الشؤون وكيل وزارة -٢

 عضواً       وكيل وزارة المالية المختص-٣

 عضواً     طيط والتنمية المختص وكيل وزارة التخ-٤

 أعضاء        ثالثة من رجال األعمال-٥

 أعضاء    ثالثة من قيادة االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين-٦

 عضواً ومقرراً       المدير التنفيذي للصندوق-٧



 ٥٩

ين اليمنيين  يتم ترشيح األعضاء من رجال األعمال ومن قيادة االتحاد الوطني لجمعيات المعاق-ب

من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس مجلس 

 .الوزراء

 الفصل الثاني

 اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

 ورئيس المجلس

 -:يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة االختصاصات التالية )١٧(مادة 

 .لى تنفيذهاإقرار السياسة العامة للصندوق واإلشراف ع - أ

اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية واإلدارية الخاصة بالصندوق تمهيداً  - ب

 .إلقرارها من مجلس اإلدارة

 . إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له-ج

  المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق-د

نوية للصندوق والمصادقة على  مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية الس-هـ

 .مركزه المالي

 . تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه-و

 . إقرار الالئحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق-ز

 . إقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج واألنشطة التي يمولها الصندوق-ح



 ٦٠

صندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا  اقتراح مجاالت استثمار أموال ال-ط

 .لرعاية وتأهيل المعاقين

 . أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقاً ألحكام القوانين النافذة-ي

 -:يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة االختصاصات التالية )١٨(مادة 

 .الدعوى النعقاد المجلس وتحديد جدول األعمال - أ

 .كافة قرارات مجلس إدارة الصندوق ورفع التقارير عنهامتابعة تنفيذ  - ب

 تقديم التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن األعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ -ج

 .الخطط والبرامج المرسومة

 . التوقيع على العقود واالتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة-د

 .يذ السياسة العامة للصندوق اإلشراف على تنف-هـ

 اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية واإلدارية للصندوق وإصدارها بعد إقرارها من قبل -و

 .مجلس اإلدارة

 . وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له-ز

 . اقتراح الالئحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق-ح

ر تعيين موظفي الصندوق وفروعه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم  إصدار قرا-ط

 .طبقا للتشريعات النافذة

 السعي إلى إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية واألجنبية -ي

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة



 ٦١

 . مجلس إدارة الصندوق تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل-ك

 الفصل الثالث

 إجتماعات مجلس إدارة الصندوق

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر وله عقد اجتماعات  )١٩(مادة 

استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم 

 .من ثلث أعضائه

 .س صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه يعتبر اجتماع المجل-أ )٣٠(مادة 

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند تساوي  - ت

 .األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

 -:يجوز للمجلس في الحاالت التي تقتضيها الضرورة اتخاذ ما يلي ) ٢١(مادة 

ضور اجتماعاته دون استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء واالختصاصيين لح - أ

 .أن يكون لهم صوت معدود في مداوالت المجلس

أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض األعمال أو الدراسات  - ب

 .أو القيام بمهام محدودة تقدم للمجلس للبت فيها



 ٦٢

 الفصل الرابع

 اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

اً تنفيذياً يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على يكون للصندوق مديراً عام )٢٢(مادة 

 .عرض رئيس مجلس اإلدارة

 -:يتولى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة االختصاصات التالية )٢٣(مادة 

إدارة أعمال الصندوق من حيث اإلشراف والرقابة على األعمال الجارية فيه،  - أ

دوق وفقا ألحكام هذا القانون والئحته وكذا العمل على تطوير نظم العمل بالصن

 .التنفيذية والقوانين النافذة األخرى

إعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل واقتراح  - ب

 .الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة الصندوق

مجلس في إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق وعرضها على رئيس ال - ث

 .المواعيد المحددة لذلك

 متابعة تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير -د

 .بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق

 صرف المخصصات المالية لتمويل المشاريع والبرامج واألنشطة الخاصة -هـ

حكام هذا القانون والئحته برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم إقرارها وفقاً أل

 .التنفيذية واإلشراف والرقابة على تنفيذها

 صرف بدل جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومستحقات العاملين -و

 .بالصندوق من مرتبات ومكافآت وبدالت وغيرها



 ٦٣

 اإلشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى أدائها -ز

 . اإلدارةلمهامها إلى رئيس مجلس

اإلشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم واقتراح  - ج

 .تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم

 . إعداد مشاريع العقود واالتفاقيات وعرضها على رئيس مجلس اإلدارة-ط

 . تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير-ي

 -:قدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي ي-ك

 .الحساب الختامي والميزانية العمومية -١

 .حساب عام اإليرادات والمصروفات -٢

تقرير نصف سنوي يشمل نشاطات وأعمال الصندوق خاصة الخدمات  -٣

 . والمشاريع التي تم تنفيذهااإلجتماعية 

 والنظم المالية  االلتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات-ل   

 .والتعليمات الصادرة من وزارة المالية

 . أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق أو رئيسه-م   



 ٦٤

 الباب الرابع

 العقوبات

ال يخل تطبيق األحكام الالحقة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم  )٢٤(مادة 

 .خرىوالعقوبات والقوانين النافذة األ

ريال ) ١٠٠,٠٠٠(يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة مالية ال تزيد عن  )٢٥(مادة 

 -:كل من

امتنع عن استقطاع أو توريد األموال إلى حساب الصندوق بالمخالفة ألحكام هذا  - أ

 .القانون والئحته التنفيذية

قانون تصرف أو استخدم اإلعفاءات أو التسهيالت المشار إليها في هذا ال - ب

 .ألغراض غير التي خصصت لها

 .اختلس من أموال وممتلكات الصندوق - ح

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات إعادة ما  )٢٦(مادة 

اختلسه من أموال أو ممتلكات إلى الصندوق أو بتعويض يعادل ما اختلسه وما أنفقه 

 .ضي، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارةالصندوق من مصاريف وأتعاب التقا

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

للصندوق حق التملك والتأجير واستئجار األموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف  )٢٧(مادة 

 .فيها وحق إبرام العقود واالتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقاً للتشريعات النافذة



 ٦٥

 ه المختلفة من كافة الضرائب والرسوم الجمركيةيعفى الصندوق ومشاريع )٢٨(مادة 

المنصوص عليها في قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية وقانون رعاية وتأهيل 

 .المعاقين

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على  )٢٩(مادة 

 .عرض الوزير

م بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين، ١٩٩١لسنة ) ٦ (يلغى القرار الجمهوري رقم )٣٠(مادة 

 .وأي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ) ٣١(مادة 
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