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مبناســبة املبعــث النبــوي الرشيــف تتقــدم رئيســة مؤسســة الشــهداء
الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري باجمــل التهــاين واســمى التربيكات
اىل الشــعب العراقــي عامــة واىل ذوي الشــهداء خاصــة مبناســبة املبعــث
النبــوي الرشيــف  ,وكلنــا دعــاء ان يوفــق اللــه الجميع لالقتــداء بالهدي
النبــوي الرشيــف .
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رئيســة مؤسســة الشــهداء تثمــن موقــف امينــة بغــداد لدعمها
ومســاندتها لذوي الشــهداء

التقــت رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبداالمــر الشــمري امينــة بغــداد
الســيدة ذكــرى علــوش يــوم االربعــاء املصــادف /18نيســان 2017/يف مقــر امانــة بغــداد
 ,وجــرى خــال اللقــاء التباحــث واالتفــاق يف مجــاالت دعــم ومســاندة ذوي الشــهداء
يف الجانــب االجتامعــي والســكن واالســتثامري  ,وحــر اللقــاء مديــر قســم املتابعــة
والتنســيق ومديــر دائــرة االقتصــاد واالســتثامر ووكيــل أمينــة بغــداد.
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النائــب املــوىل :جهــود كبــرة تبــذل مــن قبــل املؤسســة لخدمــة رشائــح
ذوي الشــهداء

اســتقبلت رئيســة املؤسســة الســيدة ناجحــة عبداالمريالشــمري عضــو مجلــس النــواب
عــن دولــة القانــون النائــب حيــدر ســتار املــوىل يف مقــر مؤسســة الشــهداء يــوم االربعــاء
املصــادف /26نيســان  , 2017/وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة عــدة موضوعــات منهــا قطــع
االرايض املخصصــة لــذوي الشــهداء واملــي يف تفعيــل فقـرات القانــون من قبل الــوزارات.
واكــد النائــب املــوىل « يف مجلــس نــواب واجــب علينــا ان نقدم كل االســناد لهذه املؤسســة
كونهــا تخــدم رشيحــة ذوي الدمــاء الذيــن بفضلهــم اليــوم تقــف الحكومــة وتعــم الحيــاة
يف العـراق .
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ضيــف املوقــع االلكــروين مديــر قســم ضحايــا االرهــاب يف مديريــة شــهداء الرصافــة
قســم ضحايــا العمليــات الحربيــة واالخطــاء العســكرية والعمليــات االرهابيــة يف مديريــة شــهداء الرصافــة التابعــة ملؤسســة الشــهداء ,وحــول
عمــل القســم والتعليــات الخاصــة بالقانــون  57لســنة  2015ولكــرة االســئلة واالستفســارات مــن ذوي الشــهداء والجرحــى واملصابــن اجرينــا
لقــاء مــع املشــاور القانــوين مديــر قســم ضحايــا االرهــاب يف مديريــة شــهداء الرصافــة صــاح طعمــة الســوداين.
•ممن يتكون قسمكم؟
_ يتكــون مــن شــعبتني ،شــعبة حقــوق امتيــازات الشــهداء واملصابــن وشــعبة التوثيــق والرتويــج االلكــروين لرتويــج املعامــات ووحــدة شــؤون
املواطنني.
•عرف شهيد ضحايا االرهاب ؟
هــو كل نفــس ازهقــت بغــر حــق نتيجــة العمليــات االرهابيــة مــن تاريــخ  9/4/2003لغايــة يومنــا هــذا وترتتــب عليــه اثــار معنويــة وماديــة
لــذوي الشــهيد اواملصــاب وضحايــا االرهــاب فئتــن :املصابــن والشــهداء
املصابــن فئــات حســب نســبة العجــز يتحــدد الراتــب مــن %1اىل  %49نســبة العجــز ومــن  50اىل  %75ومــن  75اىل  %100وتحــدد النســبة مــن
قبــل اللجنــة الطبيــة .
مــن  75اىل  %80يعامــل معاملــة الشــهيد مــن ناحيــة الحقــوق املاديــة املرتتبــة للشــهيد وعنــد وفاتــه بــذات االصابــة تنتقــل الحقــوق لذويــه
ويعتــر شــهيد ،امــا مل يتــوىف نتيجــة االصابــة وامنــا نتيجــة مــرض عــريض اخــر فــا تنتقــل حقوقــه لذويــه وال يعتــر شــهيد.
•من املستحقني للراتب والحقوق من ذوي الشهيد ؟
الدرجة االوىل :هو االب ،االم ،الزوجة ،االبناء ،والبنات
 -1يف حالــة لديــه اكــر مــن زوجــة تتمتــع كل زوجــة بــذات الحقــوق التــي تتمتــع بهــا الزوجــة االوىل  ،يف حالــة وجــود االب واالم والزوجــة
يتقاســمون الراتــب فيــا بينهــم مــع زيــادة نســبة الراتــب كلــا زاد عــدد املســتحقني.
•الزوجة التي تتزوج هل لها حق يف الراتب ؟
_ ليس لها راتب
•االوالد هل يستحقون الراتب ان كان والد الشهيد عىل قيد الحياة ؟
_ االوالد يســتحقون واالب ايضــا يســتحق حســب القانــون  20لســنة  2009املعــدل بقانــون  57ســنة  2015الفقــرة الخامســة مــن املــادة أ-
يوقــف رصف الراتــب التقاعــدي ألبنــاء الشــهيد واخوانــه مــن الذكورعنــد اكاملهــم ســن الثامنــة عرشمــن غــر العاجزيــن بســبب عــوق او عاهــة
بعــد مــي عــر ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الراتــب املقــرر مبوجــب احــكام هــذا القانــون يحــدد االقــل مــن  18ســنة يعتــر عديــم االهليــة،
فقــرة ب  -يوقــف رصف الراتــب التقاعــدي عنــد الــزواج او التعيــن او حصولهــم عــى راتــب اخــر بالنســبة لالخــت اوابنــة الشــهيد قبــل مضــئ
عــر ســنوات ،أمــا اذا تــم الطــاق بالنســبة لالنــاث فيحــق لهــا اســتالم الراتــب مــرة اخــرى.
•الجرحى واملصابني هل يتم استالم طلباتهم للنظر بها وماهي االلية املعمول بها وهل لهم حقوق اسوة بالشهداء ؟
_ الجرحــى واملصابــن تعتمــد عــى نســبة العجــز وهنــا يتحــدد الراتــب التقاعــدي والقـرار الــذي يصــدر يعــرض عــى اللجنــة الطبيــة واللجنــة
الطبيــة تحــدد نســبة العجــزو نســبة العجــز تحــال اىل اللجنــة الفرعيــة ليتــم املصادقــة عليهــا الن املوضــوع طبــي ،وبالنســبة للراتــب التقاعــدي
كــا ذكرنــاه ســابقا حســب نســبة عجــز الشــخص تبــدأ مــن نســبة 1ا ىل  %100لــكل فئــة لهــا حقــوق تختلــف عــن االخــرى ،الذيــن نســبة
عجزهــم  %1مــن غــر املوظفــن لــه النصــف االدىن مــن الراتــب التقاعــدي الحــد االدىن  400فتحتســب  200مــن الراتــب التقاعــدي لوكانــت
اصابتــه  %1العجــز ،امــا بالنســبة االعاقــة مــن  30اىل %49يعــادل حــد االدىن يعنــي مــن 29 -1يعــادل نصــف حــد االدىن ،امــا اذا كانــت نســبة
العجــز  74-50يعــادل الراتــب ضعــف الحــد االدىن اي  800الــف ومــن  %100 – 75يعــادل ثــاث اضعــاف الحــد االدىن مــن الراتــب التقاعــدي
(،االعاقــة مبعنــى البــر االطـراف او امتنــاع عــن االكل او رشب او الــكالم  ،امــا العاهــة يعنــي االصابــة يف الجســم مثــل الكــر).
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•هل تستلمون طلبات قطع االراض لذوي شهداء ضحايا االرهاب ؟
_ ال يوجد استالم لطلبات قطع االراض
•ما هي آلية الفائزين يف مقاعد الحج ؟ وما يتحمله الحاج من مبلغ؟
 -1يحصــل فــرز بالنســبة لعمــر النســاء اقــل مــن  45غــر مشــمولني بالحــج النهــا ال تســتطيع الذهــاب بــدون محــرم
واليوجــد مقاعــد للمرافقــن
 – 2كل حاج يتحمل املبلغ كامالً ومؤسسة الشهداء تتكفل باالمور التنظيمية واالدارية .
•هل تستقبلون طلبات ذوي الشهداء والجرحى واملصابني من النازحني؟
_ نعم نستقبل طلباتهم من مناطق سهل نينوى وتلعفروسنجار فقط
•هل تستلمون طلبات التعيينات لذوي الشهداء؟
_ال يوجد استالم بسبب عدم صدور آلية معينة بخصوص ذلك
•هل نص القانون عىل فروقات يف راتب الشهيد ؟
_ال توجد فروقات فقط التي تحتسب من تاريخ ترويج املعاملة اىل تاريخ استالم اول راتب
•هل تستملون طلبات للراغبني يف الدراسات االولية والعليا وماهي النسبة املخصصة لضحايا االرهاب ؟
_ نعــم يتــم اســتالم طلبــات الراغبــن بالدراســات العليــا منــذ و املستمســكات (جنســية _بطاقــة ســكن_ شــهادة وفــاة )
اضافــة اىل االســتامرة رقــم  700الخاصــة لضحايــا االرهــاب تســحب مــن االنرتنــت وتكــون ملونــة وتســحب نســختني واذا
كان موظــف يجــب ان يجلــب عــدم مامنعــة مــن دائرتــه.
•هنــاك عــدد مــن ذوي الشــهداء اســتلموا وصــوالت لقطــع اراض يف املحافظــات ومل يســتلموا االرض  .ماهــي االليــات بهــذا
الصدد؟
_نعــم هنــاك اشــخاص اســتلموا وصــوالت يف مناطــق حــي زهــور والنهــروان و ابوغريــب ومل يســتلموا لعــدم وجــود
تنســيق بالعمــل بــن محافظــة بغــداد ومديريــات البلديــات يف بغــداد يف مــا يخــص التوزيــع والفــرز ،لــذا يجــب االحتفــاظ
بالوصــوالت لحــن عمليــة التوزيــع ،وتــم توزيــع قطــع االراض بأنســيابية يف املحافظــات البقيــة.
•ألي غرض يزود قسمكم كتاب التأييد لذوي الشهداء ؟
_يتــم تزويــد املواطنــن مــن ذوي شــهداء ضحايــا االرهــاب والدفــاع والداخليــة والكســبة واملوظفــن والجهــات االمنيــة
كافــة ،وتعمــل عــى ضوابــط محــددة العطــاء التأييــد ونــزود املواطنــن بتأييــد اداري حيــث ان التأييــد الــوزاري مــن
صالحيــات دائــرة ضحايــا االرهــاب فقــط.
•آليــة تقديــم اســاء املرشــحني للتعيــن يف الــوزارات والتقديــم للدراســات او االمورالصحيــة وغريهــا  ,يتــم عــن طريقكــم
أوعــن طريــق دائــرة ضحايــا االرهــاب؟
_ ال توجــد آليــة بخصــوص التعيــن والتقديــم مبــارش يف الــوزارات  ،امــا بالنســبة للفحــص الصحــي نزودهــم بكتــاب لغــرض
الكشــف والعــاج مجانا.
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•هل اللجان الفرعية تسلتم طلبات املواطن من ذوي الشهداء والجرحى واملصابني ؟
_نعــم تســتخدم اللجــان الفرعيــة ونفــس االليــة املعمــول بهــا ســابقا بالنســبة للمصــاب او الشــهيد عــى الرقعــة الجغرافيــة
تبــدأ بــاالوراق التحقيقيــة مــن مركــز الرشطــة وتكمــل االج ـراءات التحقيقيــة و القســام الرشعــي  ،الوصايــة ،حجــة القيمومــة
،املستمســكات الثبوتيــة االخــرى تســلم للمجلــس البلــدي يف املنطقــة ويحولهــا املجلــس اىل الناحيــة ،ثــم اىل القائــم مقاميــة وبعدها
املحافظــة وترســل اىل اللجنــة الفرعيــة ،امــا بالنســبة ملحافظــة نينــوى فاللجنــة الفرعيــة متواجــدة يف اربيــل ،ونحــن نســتلم فقــط
مــن مناطــق ســهل نينــوى ،تلعفــر وســنجار للشــهداء واملفقوديــن والجرحــى واملصابــن.
كلمــة اخــرة  :اود ان اشــر اىل جهــد مديــر عــام دائــرة ضحايــا االرهــاب الســيد طــارق املنــدالوي ملتابعتــه املســتمرة وتوجيهاتــه
مــن اجــل دميومــة العمــل ورسعــة االنجــاز لخدمــة ذوي الضحايــا .
كلمــة العــام مؤسســة الشــهداء  :باســمنا واســم مديريتنــا وقســم ضحايــا االرهــاب والعاملــون فيــه نتقــدم بالشــكر الجزيــل إىل
قســم اإلعــام  -شــعبة املواقــع االلكــروين لتســليطه الضــوء عــى عملنــا ونقــل املعلومــات كافــة للمواطنــن مــن ذوي الشــهداء
خدم ـ ًة لهــم  ,ونتمنــى لفريــق العمــل النجــاح الدائــم واملوفقيــة.
اعداد وحوار»احمدعبدالسالم»
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مكتــب املفتــش العــام يشــارك يف دورة الصحافــة االســتقصائية يف
االكادمييــة العراقيــة ملكافحــة الفســاد
شــاركت شــعبة تكنلوجيــا املعلومــات واإلعــام يف مكتــب املفتــش العــام ملؤسســة الشــهداء
بأعــال الــدورة التدريبيــة التخصصيــة للصحافــة اإلســتقصائية التــي أقيمــت يف األكادمييــة
العراقيــة ملكافحــة الفســاد التابعــة لهيــأة النزاهــة ،وقدمــت املحــارضات مــن قبــل عــدد
مــن أســاتذة كليــة االعــام جامعـــة بغــداد والجامعــة املســتنرصية وتضمنــت أهــم وابــرز
الخطــوات األساســية واألدوات املهمــة التــي يجــب عــى الصحفــي أن يتعلمهــا يف التحــري
والبحــث الشــامل عــن املعلومــة والتأكــد مــن دقتهــا بغيــة نقــل الحقيقــة للجمهــور .
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لجنــة الشــهداء تشــكل لجنــة فرعيــة ملتابعــة تنفيــذ الــوزارات لقوانــن
العدالــة االنتقاليــة

عقــدت لجنــة الشــهداء والضحايــا والســجناء السياســيني االربعــاء املوافــق /26نيســان
 2017 /اجتامعــا مبقرهــا جــاء ذلــك الختيــار لجنــة فرعيــة مــن اعضائهــا ملتابعــة تنفيــذ
توصيــات مؤمترهــا املنعقــد بتاريــخ  /15نيســان 2017 /تحــت شــعار (( دور الــوزارات
يف تنفيــذ قوانــن العدالــة االنتقاليــة )) حــر خاللــه رئيســة مؤسســة الشــهداء وجمــع
مــن الــوزراء واملســؤولني .
وســتكون مهمــة اللجنــة زيارة واســتضافة جميــع الــوزارات والهيئــات الحكومية ملعرفة
مــدى تنفيــذ القوانــن املتعلقــة بالشــهداء والســجناء السياســيني وضحايــا العمليــات
االرهابيــة وتنفيــذ القانــون ملنحهــم الحقــوق املاديــة واملعنويــة حيــث هنــاك تباطــؤ
يف تنفيــذ القوانــن.
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توزيع هدايا لألطفال األيتام يف مديرية شهداء الكرخ
برعايــة رئيســة مؤسســة الشــهداء الســيدة ناجحــة عبــد االمــر الشــمري قامــت مديريــة شــهداء
الكــرخ وبالتعــاون مــع قســم الرعايــة اإلجتامعيــة بتوزيــع هدايــا لألطفــال األيتــام يف مدرســة
املناهــل اإلبتدائيــة املختلطــة يف مدينــة الكاظميــة املقدســة ومدرســة الحــوراء زينــب عليهــا
الســام االبتدائيــة للبنــات يف منطقــة جكــوك وروضــة قطــر يف منطقــة الدولعــي .
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مديريــة شــهداء شــال البــرة تقيــم دورة حــول إدارة
املــوارد البرشيــة
أقامــت وحــدة التدريــب والتطويــر يف مديريــة شــهداء شــال البــرة وبالتنســيق مــع
مركــز النجــاح ,دورة لتطويــر عمــل املــوارد البرشيــة ,شــارك فيهــا موظفــو شــعبة املــوارد
البرشيــة يف املديريــة ,واســتمرت ملــدة خمســة أيــام يف قاعــة املديريــة .

