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  الفلسطينية طنيةالسلطة الو
  الفلسطين  لا الريعي  اجمل

 غزة -اللجنة القانونية
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 2009( لسنة 7رقم )قانون 
  "أسع اليهداء حقوقهيئة "

 

 الوطنية الفلسطينية  رئيس السلطة
  .وتعديالته 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 

  .وتعديالته 1998"  لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم " 
  . 2005( لسنة 8وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )

 . 2005( لسنة 7وعلى قانون التقاعد العام رقم )
 .المطبق في قطاع غزة 1964( لسنة 8وعلى القرار بقانون التأمين والمعاشات رقم )

 المطبق في الضفة الغربية 1959( لسنة 34وعلى قانون التقاعد المدني رقم )
 . 2008( لسنة  6وعلى قانون حماية المقاومة الفلسطينية رقم ) 

 م.  2009التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ    /   /مجلس الى ما أقره وبناء عل
 أصدرنا القانون التالي: بسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 
 

 ت عيفات 
  (1املادة )

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدد    
 قرينة على خالف ذلك:ال

 .: السلطة الوطنية الفلسطينيةالسلطة 
 أسر الشهداء. حقوق: هيئة الهيئة
 .أسر الشهداءحقوق : رئيس هيئة الهيئة رئيس

أو اإلعـداد أو التلهيــو أو  ،دفاعـا  عــ   الـ وط  فــ ه موالهـ ة ال ــدو وـة  المقاومــة قُتــ  مـ كــ   : الشههي 
صـدر قـرار عـ  مـ  عتمد م  قب  الهيئة شهيدا  ، أو اداو  فلسطي  و االحتة أو بسب ب   ،اإلسناد لها

 عتبارا  المصلحة الوطنية.شهيدا  ال باعتبارهمللس الووراء 
 المنتف و  م  هذا القانو  والقواني  المطبقة بشأ  التقاعد ال ام والتأمي  والم اشا .أسرة الشهي : 
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 أهداف القانون
 (2مادة )

 ون إلى:يهدف هذا القان  
 تكريم الشهداء ورفع شأنهم.  -1
 حفظ الحقوق المالية ألسر الشهداء.  -2
 توفير الرعاية الالزمة ألسر الشهداء.  -3

 يئة اهلإنياء 

  (3مادة )
 
 

، وتتمتدع بالشخصددية "أسةةر الشةهداء حقةو  هيئةةة "تنشدأ بمقتىدى أحكدام هدذا القددانون هيىدة تسدمى  -1
األهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع األعما  والتصرفات اري و االستقال  المالي واإلداالعتبارية المستقلة و 

 التي تكفل تحقيق األغراض التي قامت من أجلها وفقا ألحكام هذا القانون.
 .هيىة لمجلس الوزراءالتتبع  -2

 تكون للهيىة ميزانية مستقلة ىمن الموازنة العامة للسلطة.  -3

قددر المتقدت لهددا فددي أي مكدان تختدداره فددي فلسددطين، لهيىدة مدينددة القدددس، والمليكدون المقددر الرىيسددي  -4
 ويجوز لها أن تتخذ فروعًا لها في محافظات فلسطين.

 

 يئة اهلرئيا 
  (4املادة )

بعد المصادقة عليه من  يعين رىيس الهيىة من موظفي الفىة العليا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء -1
 .المجلس التشريعي

 الوزراء.يكون رىيس الهيىة مسىواًل أمام مجلس  -2
طبقدددًا لتمكدددين الهيىددة مدددن القيددام بمهامهدددا  الزمددةاىف الالوظدددلشدددغل كافيددًا  رىددديس الهيىددة عددددداً نسدد  ي -3

 للقانون.

 سعيان القانوننطاق 
 (5املادة )

 أسدر شهدداء فلسدطين داخدل نفوذ السلطة. حقوق تتولى الهيىة رعايدة  -1

 ون أسر الشهداء داخل نفوذ السلطة.تتولى الهيىة اإلشراف والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بشى -2
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 احلقوق املالية       
 (6املادة )

مبلغ مقدداره الحكومي"  ألسرة الشهيد "غير الموظف هيىة يصرفالفور اعتماد وتسجيل الشهيد لدى    
 .ولمرة واحدة من تاريخ نفاذه أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ألفا دوالر ( 2000$)

 
 

 (7)املادة 
الدذي بلدغ المامندة عشدرة مدن "غيدر الموظدف الحكدومي" لشدهيد سدرة األساسدي األالشدهري  مخصصيكون ال

، ويىددداف هليدده العدددالوة أو مدددا يعادلهددا بالعملددة المتداولدددة قانوندداً ن دوالرًا مددداىتين وخمسددي( $250)مبلددغ عمددره 
 التالية:
 ألي من الزوجين.دوالرًا  ينمالم( $30)مبلغ  -1
 .ذكرا أو أنمى لكل ولدعشرة دوالرات ( $10) مبلغ -2
 .لكل من الوالديندوالرًا  ينخمس( $50) مبلغ -3

 (8املادة )
 ( أعاله:8ع مراعاة أحكام المادة )م   
ماىة ( $150)مبلغ لشهيد دون المامنة عشرة من عمره سرة األ اإلجماليالشهري  مخصصيكون ال  -1
 قانونًا.أو ما يعادلها بالعملة المتداولة دوالرًا  سينوخم

دون المامندة عشدرة مدن العمدر فدأكمر مالمدة شدهداء قددمت ألسدرة  اإلجمداليالشدهري  مخصدصيكدون ال -2
 ماىة دوالر أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.خمس( $500مبلغ )

 

 (9املادة )
أو هيىدددة  هذا كددان الشددهيد موظفددًا عامددًا مدددنيًا أو عسددكريًا وتتقاىدددى أسددرته راتبددًا مددن خزينددة السددلطة   

التقاعدد الفلسدطينية أو ممدن ينطبدق علديهم قدانون التددأمين والمعاشدات عندد استشدهاده يصدرف ألسدرته الراتدد  
ذا كدان الراتد  التقاعدي أقل مدن مخصدص الشدهيد يصدرف  التقاعدي هذا كان أعلى مدن مخدصص الشهيدد وا 

 له الفرق من الهيىة.
 صعف الآلية    

 (10املادة )
 .، أو وكالىهممباشرة يننتفعلملر الشهدداء من خال  حسابات مصرفية تصرف مخصصات أس  -1

 يكون المبلغ المخصص ألسرة الشهيد مربوطًا بجدو  غالء المعيشة.  -2

 .يستمر الصرف ما دام في أسرة الشهيد منتفعون من المخصص   -3
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العدام والتأمين توزع وُتصرف مخصصات ُأسر الشهداء المقررة على المنتفعين وفقًا لقانوني التقداعد  -4
                                      والمعداشدات.

 الرتكة توزيع                                           
 (11املادة )                                               

 .استشهادهتمنح همر ُتوزع تركة الشهيد حس  الشريعة اإلسالمية وُيلحق بها كل الهبات المقطوعة التي 
 خاصة امريازات 

 (12) املادة
التعلديم وأقسدا  الفلسطيني بالمدارس الحكومية وزوجات الشهيد من رسوم التعليم وبنات يعفى أبناء  -1

 وفقا ألنظمة اإلعفاء الجامعي المعتمدة.والعامة في الجامعات الفلسطينية الحكومية  الجامعي
 لصحي.تعفى أسرة الشهيد من رسوم التأمين ا -2

 .بموج  أحكام هذا القانون  مجلس الوزراء صدرهيتحدد حاالت اإلعفاء المذكورة وفقًا لنظام  -3

 

 اليهداء  تكعيم
 (13املادة )

شددهادهم وجددراىم االحددتال  التددي استإعددداد قاعدددة بيانددات مومقددة عدن الشددهداء وظددروف بالهيىددة تقدوم  -1
 مورست بحقهم.

ووصاياهم وسيرهم الذاتية وجهودهم العلمية وآمارهم هداء حياة الشومق ي اً خاصًا الهيىة متحدف تسست -2
 واألدبية.
طدددددالق أسددددماىهم علددددى األحيدددداء والمددددددارس  رعددددىت -3 الهيىددددة مشدددداريع تكدددددريم الشددددهداء واالحتفدددداء بهددددم وا 

مراء المنهاج الفلسطيني بفقرات خاصة بهم.     والشوارع، وا 

 
 عامةأحكام     

 (14املادة )
 .الزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الة نظماأل مجلس الوزراءيصدر    
 

 (15املادة )
 أحكام هذا القانون.يتعارض و  مايلغى كل    
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 (16املادة )
تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعدد مالمدين يومدًا  –كل فيما يخصه  –على الجهات المختصة كافة   

 من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 

 م 2009صدر بتاريخ    /   /
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 


