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 مقدمة   (1)

العراقية بالكثير من المنعطفات خالل العقد المنصرم ، فبعد مرت الحركة النقابية العمالية 

 7891سنوات من منع التنظيم النقابي في القطاع العام حسب قرار الحكومة العراقية في عام 

، قام عمال  751بتحويل العمال الى موظفين حسب قرار مجلس قيادة الثورة االمنحل رقم 

وم العراق وفي مختلف قطاعات العمل " بضمنها العراق بتشكيل عدة اتحادات نقابية في عم

وإنبرت تلك التنظيمات النقابية لتمثيل عمال العراق والدفاع  3112القطاع العام ، بعد نيسان 

ل الصحة والنقالقطاعات العامة كعن حقوقهم ومصالحهم وشكلت تلك االتحادات تنظيمات في 

 كيماويات والبنوك ومختلف الصناعات التيوالموانئ والسكك الحديد والنفط والكهرباء والبترو

، إضافة الى تشكيل تنظيمات في مشاريع القطاع الخاص و المختلط  الحكومةتدار من قبل 

والتعاوني. وكان لعمال قطاع الكهرباء دورا هاما في عملية تأسيس تلك التنظيمات حيث شكلت 

الكهرباء في عدة محافظات وساهمت جميع االتحادات العمالية العراقية الرئيسية نقابات لعمال 

نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية في العراق بتشكيل تنظيمات نقابية للعاملين والفنيين في قطاع 

الكهرباء في عدة محافظات أيضا ، مما ساهم بالتالي الى بناء تنظيمات نقابية عديدة تمثل غالبية 

 .ت في تحقيق العديد من المكاسب لمنتسبيهاالعاملين في القطاع العام ، ونجحت تلك التنظيما

واإلنجازات التي  3112يسلط هذا البحث الضوء على وضع تلك التنظيمات تلك بعد نيسان 

حققتها واالنعطافة الكبيرة التي حدثت بتمسك الحكومة العراقية بقوانين النظام الدكتاتوري 

عملية إعادة إستخدامها إلجهاض السابق المناهضة لحق التنظيم النقابي في القطاع العام و

تشكيل التنظيمات النقابية في القطاع العام وعملية إغالق مكاتب النقابات من قبل قوات الشرطة 

العراقية ومصادرة موجوداتها والتلويح بشمول النقابيين بقانون مكافحة اإلرهاب لنشاطهم 

 النقابي في القطاع العام.

قادتها الحكومة العراقية بمنع التنظيم النقابي في القطاع العام  يأتي هذا بالتزامن مع الحملة التي

مبالغ عالية جدا وفق مواد قانون التضمين النافذ  7عموما وإحالة النقابيين الى المحاكم وتغريمهم

وهذا ما حصل مع القادة النقابيون في قطاع النفط العراقي ، ونقل على خلفية نشاطهم النقابي 

مواقع عملهم الى مواقع أخرى بعيدة جدا عن سكناهم كما حدث مع العمال بعض النقابيين من 

اطهم في محاولة للحد من نشوالقطاع الصناعي بصورة عامة النقابيين في قطاع الموانئ والنفط 

 النقابي.

ار ريتناول البحث كذلك الوضع القانوني للقرارات الحكومية بحظر التنظيم النقابي وفق الق

كون العراق عضو في األمم المتحدة ومصادق على العهدين الدوليين إضافة  7891لسنة  751

الى عضويته في منظمة العمل الدولية وشموله بإعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

                                                           
عامل بضمنهم  16بتضمين )تغريم( يقضي  2112في الثاني من آيار  161/2112أصدرت محكمة إستئناف البصرة قرارا برقم  1

الف دوالر لكل عامل وفقا لقانون التضمين العراقي رقم  81-21بعض قيادات اتحاد نقابات النفط في العراق بمبالغ هائلة تتراوح بين 
 في النفطية في. هذا االجراء اتخذ بحق العمال والنقابيين بناءا على توقف العمل الذي قام به العمال في احد المصا2116لعام  12

 .2111محافظة البصرة خالل شهر آذار 
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حتى وان  89،  91والذي يتيح حرية التنظيم النقابي وفق إتفاقيات العمل الدولية  7889لعام 

والخاصة بالحرية النقابية  7899لسنة   91ن العراق قد صادق على االتفاقية الدولية رقم لم يك

  وحق التنظيم النقابي.

 :عينات الدراسة  (2)

عينة من العاملين في قطاع الكهرباء في محافظات بغداد ، البصرة ،  19شملت الدراسة  .7

 .بابل ، ذي قار 

عامل بينما تم إستخدام استمارات إستبيان خاصة  32تم إجراء مقابالت مباشرة مع  .3

إستمارات لعدم إستيفاءها  5عامل في تلك المحافظات حيث تم اهمال  52وتوزيعها على 

متطلبات تعبئة تلك االستمارات ، وبذا يكون العدد النهائي إلستمارات االستبيان الصالحة 

99 . 

 .من عينة الدراسة (  % 33.81نصر نسوي )ع 71 شملت الدراسة .2

من عينة الدراسة ( من االتحادات العمالية  %93.92) عضو نقابي 27 شملت الدراسة .9

الرئيسية العاملة في هذا القطاع في المحافظات المذكورة إضافة الى نقابة ذوي المهن 

 قطاع الكهرباء في بغداد والبصرة. –الهندسية 

 (  ممن كانوا موظفين غير دائميين بأجور يومية. %8.95عمال )  1شملت الدراسة  .5
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  2003الكهرباء قبل نيسان  التنظيمات النقابية في قطاعوضع ( 3)

لسنة  757بالعودة الى سبعينيات القرن المنصرم وبعد صدور قانون العمل العراقي السابق رقم 

شموله على النقابة العامة  ويالحظ 3النقابيتم تحديد المهن والصناعات المشمولة بالتنظيم  7811

وأمانة العاصمة والبلديات التي تشمل العمال والمستخدمين المشمولين  لعمال ومستخدمي الكهرباء 

بأحكام قانون العمل المذكور العاملين في عدة قطاعات منها مشاريع الماء والكهرباء والتأسيسات 

وزارات والمؤسسات المشرفة على تلك األعمال. وهذا الكهربائية وإصالحها بجميع أنواعها وال

يشير بوضوح الى ان التنظيم النقابي كان يشمل قطاع الكهرباء بالكامل دونما أي إستثناء ، بما في 

حيث حصلت اإلنعطافة الكبيرة في مسيرة  7891ذلك القطاع العام. واستمر الوضع الى عام 

ار مجلس قيادة الثورة المنحل أبان عهد نظام صدام حسين الحركة النقابية العمالية العراقية بإصد

والذي قضى بموجبه بتحويل العمال في القطاع العام الى موظفين  78/2/7891في  050القرار 

                                                           
 الصادر عن وزير العمل والشؤون االجتماعية. 1913لسنة  11جدول تصنيف المهن والصناعات للنقابات بموجب القرار رقم  2
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الذي  دونما قانون العمل 2ل الذين تم تحويلهم الى قوانين الخدمة المدنيةوبذلك اخضع جميع العما

، وبذلك تم حرمان 9إقتصر سريانه والتنظيم النقابي على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني

انون جديد قالعاملين والموظفين في القطاع العام من حقهم في التنظيم النقابي .ووفق ذلك تم إصدار 

وعلى اثر ذلك  7891لسنة  53رقم  النقابيوقانونا منفصال للتنظيم  7891لسنة  17رقم  للعمل

جديدا للمهن المشمولة بالتنظيم النقابي لتقتصر على القطاع الخاص   5تم إصدار تصنيفا مهنيا

الغي تماما دور النقابة العامة لعمال ومستخدمي  وبهذاوالمختلط والتعاوني دونما القطاع العام 

  خرى التي كانت تعمل في القطاع العام.الكهرباء إضافة الى العديد من النقابات األ

 نشاط نقابات الكهرباءعودة و 2003العراق ومرحلة التغيير بعد ( 4)

قام عدد من الناشطين العماليين بتشكيل التنظيمات  3112بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان 

راق اتحاد عمالي في العالنقابية مجددا في عدة قطاعات بضمنها القطاع العام وتم تشكيل أكثر من 

وأولت تلك االتحادات أهمية كبيرة لتشريع قوانين عمل وتنظيم نقابية جديدة وإلغاء جميع القرارات 

المعارضة للعمل والعمال الصادرة ابان حكم صدام حسين ومنها على وجه الخصوص قرار رقم 

ابات في القطاع العام في نقسالف الذكر ، ونجحت تلك االتحادات بتنظيم العاملين  7891لسنة  751

ديمقراطية ومستقلة بالرغم من إستمرار العمل بالقوانين والقرارات السابقة. وبرزت نقابات النفط 

والكهرباء لما لهذين القطاعين من أهمية في مستقبل إقتصاد العراق إضافة الى النقابات األخرى 

 في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني.

تزايدت والنقابات جاء عبر انتخابات ديمقراطية حيث اختار العمال ممثليهم بحرية تامة  تشكيل تلك

أعداد المنتمين الى تلك النقابات من العاملين والموظفين في قطاع الكهرباء بصورة سريعة بعد 

نجاحها ومقدرتها في تمثيل أعضاءها والدفاع عن حقوقهم إضافة الى دورها  إثبات تلك التنظيمات

لوطني الهام الذي لعبته في إعمار منظومة الكهرباء الوطنية بهدف تجهيز الطاقة الكهربائية ا

 للمواطن بالرغم من الظروف العصيبة التي أحاطت بالعراق وهذا القطاع الحيوي.

خاضت نقابات الكهرباء نضاال واسعا للدفاع عن حقوق منتسبيها إبتدأ مباشرة بعد سقوط نظام 

آيار  78في  2بتنظيم تظاهرة -قطاع الكهرباء –امت نقابة ذوي المهن الهندسية صدام حسين حيث ق

للمطالبة بزيادة أجور العاملين في قطاع الكهرباء وقام وفد من النقابة بالتفاوض مع الحاكم  3112

األمريكي العسكري آنذاك جي كارنر والسيد كريم وحيد الذي كان يشغل منصب مدير هيئة الكهرباء 

املين في قطاع آنذاك حول هذا الموضوع ، ونجحت النقابة بالحصول على مخصصات مهنية للع

. وخاضت النقابات تجربة أخرى تمثلت من مقدار الراتب األساسي للموظفين %21الكهرباء قدرها 

بطلب مخصصات خطورة لمنتسبي قطاع الكهرباء وتنظيم تظاهرات في عموم محافظات العراق 

من مقدار  %15 بقيمة مقدارهالتثبيت مخصصات الخطورة  3111خالل شهر تشرين الثاني 

اتب األساسي. وتحقق للنقابات ما طالبت به بإصدار لجنة الشؤون االقتصادية في مجلس الوزراء الر

                                                           
 .1911لسنة  181من القرار  1،  8،  2المواد  3
 .1911لسنة  181من القرار  11،  1المواد  4
الصادر عن وزير العمل والشؤون  1911لسنة  3جدول تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي للعمال بموجب القرار رقم  8

 االجتماعية. 
 .2114، بغداد ، آذار  –قطاع الكهرباء  –مقابلة مع رئيس وأعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية  6

http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=REF&SC=291220051353154&Year=1987&PageNum=1
http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=REF&SC=291220051353154&Year=1987&PageNum=1
http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=REF&SC=281220051343164&Year=1987&PageNum=1
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 72/3/3119على هذا المطلب وذلك في جلسة اللجنة األولى المنعقدة بتاريخ  1العراقي الموافقة

ومن الجدير بالذكر هناك العديد من العاملين في  .7/71/3111وبأثر رجعي إعتبارا من تاريخ 

وجرح واستشهد الكثير منهم ، قطاع الكهرباء قد تعرضوا الى هجمات من قبل المجاميع اإلرهابية 

جراء قيامهم بعملهم في صيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية بضمنهم العمال والقيادات النقابية ، 

 .9خصوصا التي إستهدفها االرهابيون في المناطق الساخنة

بتعديل سلم الدرجات الوظيفية للعاملين في الكهرباء وبالتالي نجحت النقابات  3119وفي عام 

تحسين معدالت رواتب العاملين وفق السلم الوظيفي ، حيث أصبح بإمكان العمال ممن هم بدرجات 

حرفية  من خريجي الدراسة المتوسطة فما دون ولهم خدمة في العمل عشرون عاما من االرتقاء 

ثالثة بعد إن كانت تسكن درجتهم عند الخامسة. وبالنسبة للعمال من في السلم الوظيفي الى الدرجة ال

عام فأكثر إرتقوا الى الدرجة الثانية بعد إن كان  79خريجي االعداديات والمعاهد ولهم خدمة 

خص العمال من خريجي الكليات ولهم إستحقاقهم الدرجة الرابعة في السلم الوظيفي ، اما فيما ي

من حقهم االرتقاء الى الدرجة الثانية من السلم الوظيفي بعد ان كانت  سنة فأكثر أضحى 72خدمة 

 .8تتوقف عند الرابعة

، قامت النقابة بتحقيق   3119لسنة  33رقم  قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العاموبصدور 

الجهات الحكومية على صرف مبالغ عن اإلجازات السنوية  71نجاح آخر تمثل بإستحصال موافقة

 المتراكمة التي لم يتمتع بها الموظفون. وبالفعل تم صرف تلك المبالغ للعاملين خالل نفس العام.

كما نجحت النقابة بتثبيت المئات من العمال المؤقتين على المالك الدائم للوزارة ورفض تسريح 

نظيم قامت نقابات الكهرباء بالمطالبة بتشريع قوانين العمل والتيا. كما االخرين حتى يتم تثبيتهم رسم

النقابي الجديدة ونظمت إجتماعات ومؤتمرات بهذا الصدد وقدمت مطالبها الى الجهات التشريعية 

والتنفيذية ، وكان للنقابات دورا وطنيا هاما في تنظيم المؤتمرات التي تهدف الى تعزيز التعايش 

بناء الوطن بكافة طوائفه ونظمت نقابة ذوي المهن الهندسية بهذا الصدد تجمع الوحدة السلمي بين أ

تظاهرات  3119. وفيما يتعلق بالدور المهني فقد نظمت نقابات الكهرباء عام  3115الوطنية عام 

بإقالة وزير الكهرباء وكبار موظفي الوزارة بسبب تردي في عموم العراق طالبت فيه النقابة 

بإصالح الكهرباء والوقوف بوجه التي تقدمها الوزارة للمواطنين ، وطالب المتظاهرون  الخدمات

الذي يعصف بالوزارة وكشفت النقابات في تلك التظاهرات الى ان هناك الفساد المالي واإلداري 

                                                           
 .11/2/2111الصادر بتاريخ  234ي المرقم س.ل/في مجلس الوزراء العراق االقتصاديةكتاب لجنة الشؤون  1
او استشهدوا بسبب ان جميع سجالت ووثائق نقابات الكهرباء قد تم ليس هناك إحصائات متوفرة عن عدد العمال الذين جرحوا  1

 –ن الهندسية مصادرتها من قبل الحكومة خالل عملية إغالق ماكاتب النقابات ، لكن السيد عدنان رحيمة " رئيس نقابة ذوي المه
. إضافة الى ان موقع 2118-2113عامال كانوا قد جرحوا واستشهدوا خالل الفترة  611اكد انه هناك حوالي  –قطاع الكهرباء 

الى الشهداء من عمال الكهرباء دون إعطاء تفاصيل او إحصائيات عن ذلك. فضال عن ان مجلة "  أشاروزارة الكهرباء العراقية 
التي كان تصدرها نقابة ذوي المهن الهندسية ) قطاع الكهرباء ( كانت تخصص صفحة خاصة في كل عدد لتناول الكهرباء للجميع " و

هذا الموضوع . فعلى سبيل المثال في العدد التاسع من المجلة تم نشر حالتين احدهما تتعلق بإستشهاد مدير عام دائرة كهرباء الكرخ 
اثناء  إلرهابيينا" نائب رئيس اللجنة النقابية لكهرباء الرصافة الذي تم إغتياله على ايدي  تتعلق بإستشهاد النقابي سعد جميل واألخرى

. كما نشرت المجلة خبر إستشهاد النقابي رافد عبد الستار " عضو مكتب نقابة ذوي المهن 2111من نيسان  األولتأدية عمله في 
 قطاع الكهرباء في بغداد. –الهندسية 

 
 

 2114في بابل . آذار  –قطاع الكهرباء  –مقابلة مع رئيس نقابة ذوي المهن الهندسية  9
 .2114، بغداد ، آذار  –قطاع الكهرباء  –مقابلة مع رئيس وأعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية  11
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إداريا وماليا وعقودا وهمية ومحطات كهربائية تم اإلعالن عنها ولم تظهر على أرض فسادا 

بضمان حقوق شهداء العمال الوقتيين والعقود وصرف الفروقات  طالب المتظاهرون، كما  الواقع

خرى وتولت نقابات الكهرباء كشف عمليات الفساد الخاصة بالوزارة لهم أسوة بالوزارات األ

الموجود في وزارة الكهرباء عبر شتى الوسائل منها عبر المجلة التي كانت تصدرها نقابة ذوي 

نسخة في عموم العراق  9111المهن الهندسية في قطاع الكهرباء التي كانت تطبع وتوزع بمقدار 

 رباء من قبل الحكومة العراقية. والتي توقف إصدارها بعد قرار حل نقابات الكه

 تصاعد اإلحتجاجات في قطاع الكهرباء( 5)

إجتاحت عموم مدن العراق وعلى وجه الخصوص الجنوبية منها  3171في منتصف حزيران عام 

ظاهرة التموجة من االحتجاجات والتظاهرات ضد سوء تجهيز الطاقة الكهربائية في البالد وتخللت 

عندما قام عدد  أعمال شغب في ذي قار

من المتظاهرين برشق مبنى مجلس 

المحافظة بالحجارة، األمر الذي 

استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب. 

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه 

ريق المتظاهرين بعد أن وضعت لتف

كا شائكة حول مبنى حواجز وأسال

مجلس المحافظة ، فيما شهدت التظاهرة 

أحد المتظاهرين  إستشهادفي البصرة 

بعد ان اطلق حماية وجرح ثالثة آخرين 

مجلس المحافظة النار في الهواء 

حزيران  37يوم  إستقالتهفريقهم. نتيجة هذه األحداث قدم وزير الكهرباء آنذاك كريم وحيد لغرض ت

سين السيد ح بتكليفراقي ، وبعد يوم واحد فقط على إستقالة وحيد قام مجلس الوزراء الع 3171

الشهرستاني بمهام وزارة الكهرباء وكالة إضافة الى مهامه آنذاك كوزيرا للنفط. ويذكر ان السيد 

عند توليه  3111في العراق في منتصف عام  النفط نقاباتعمل  حاول تجميد الشهرستاني كان قد

وزارة النفط العراقية وما تلى ذلك من متابعات قانونية للناشطين النقابيين في قطاع النفط العراقي 

الذي  7891لسنة  751ار مجلس قيادة الثورة سيء الصيت رقم مستندة وزارة النفط بذلك الى قر

القطاع العام. وهذا األمر الذي القى رفض شديد حول العمال الى موظفين وحظر التنظيم النقابي في 

من النقابات العمالية العراقية ومنها نقابات الكهرباء التي أعلنت رفضها لقرارات وزير النفط ضد 

عنه بوضوح نقابة الكهرباء التابعة لالتحاد العام لنقابات العمال  أعلنتوهذا ما التنظيمات النقابية ، 

بأن نقابته وجميع النقابات العمالية ستقف ضد وزير النفط حسين في العراق عبر رئيسها " 

أي مذكرة اعتقال باطلة وضد أي وزير يصدر مذكرة اعتقال بحق الشهرستاني في اصدار 

  " في إشارة الى رفض إستهداف الناشطين النقابيين.المطالبين بمطالب الشعب العراقي

 

 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=43867
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=43867
http://burathanews.com/news/50215.html
http://burathanews.com/news/50215.html
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=575027&issueno=11529#.U3e8G_1ZpMs
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=575027&issueno=11529#.U3e8G_1ZpMs
http://saotaliassar.org/News/BasrahDemo.html
http://saotaliassar.org/News/BasrahDemo.html
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=575027&issueno=11529#.U3e8G_1ZpMs
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&article=575027&issueno=11529#.U3e8G_1ZpMs
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=57178
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=57178
http://www.radiosawa.com/content/article/138544.html
http://www.radiosawa.com/content/article/138544.html
http://www.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=JFIGH
http://www.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=JFIGH
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 العودة الى قرارات نظام صدام حسين مجددا( 6)

الوزارة أمرا  أصدرتبعد فترة وجيزة جدا من تولي السيد الشهرستاني زمام وزارة الكهرباء ، 

قضى بموجبه منع ممارسة النشاط النقابي في وزارة  3171تموز  31بتاريخ  33399يحمل العدد 

وإيقاف كل أشكال التعامل والتخاطب الرسمي مع النقابات التي تمارس عملها داخل مركز  الكهرباء

الوزارة وفي المديريات والمواقع األخرى ووجهت الوزارة كافة دوائر الكهرباء والمديريات 

بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بإغالق مكاتب وأماكن تواجد النقابات وضبط ما فيها من موجودات 

ممتلكات وأنظمة الحاسوب وغيرها ، واألمر الذي يمثل أقسى اشكال القمع للنقابات هو ووثائق و

إعطاء الحق للمديريات المعنية بإتخاذ اإلجراءات القانونية الفورية بإحالة من يلجأ الى التهديد 

 ( من 9،  3وإستخدام العنف بهدف إلحاق الضرر بالممتلكات العامة الى القضاء بموجب المادتين )

إمكانية  تتمثل في. وهذا ما يشكل سابقة خطيرة 3115( لسنة 72قانون مكافحة اإلرهاب رقم )

معاملة النقابيين كإرهابيين ، حيث من الممكن تفسير أي إعتصام أو إضراب بمثابة إضرار 

 بالممتلكات العامة وعندها سيشمل من يقوم بذلك من النقابيين بقانون مكافحة اإلرهاب!   

ت الوزارة نسخة من األمر المذكور الى كافة دوائر ومديريات قطاع الكهرباء ونسخة الى كما أرسل

التخاذ ما يلزم والتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات مكتب المستشار األمني لوزارة الكهرباء 

بوع سالمسلحة لتوجيه قيادات العمليات في المحافظات لتنفيذ االمر خالل مدة أسبوع ، والمقصود به أ

 .3171تموز  31واحد من تاريخ صدور االمر الوزاري في 

 كهرباءالتقتحم المقار والمكاتب النقابية فـي دوائر  القوات األمنية

بناءا على االمر الوزاري المذكور قامت قوات الجيش والشرطة بمداهمة مقرات نقابات الكهرباء 

 وخصوصا في البصرةفي عدة محافظات الواقعة في مقرات المديريات التابعة لوزارة الكهرباء 

كسير وت النقاباتاقتحام مقرات بوذي قار والمديريات ومقر الوزارة في بغداد. وقامت تلك القوات 

 ويصف .االبواب وتبديل االقفال وضبط كل ما تحتويه المقرات حتى الوثائق العائدة الى النقابات

مقرات ليم بتس النقابيين تطالبالى النقابة قوات مسلحة حضور رئيس نقابة عمال كهرباء ذي قار" 

عن ذلك قامت القوة وبصحبة لجنة من االدارة بكسر االبواب امتنع النقابيين وحين  لنقاباتا

بين و" ووضع اليد على كافة الوثائق والمستندات ومن ضمنها الوثائق الخاصة بالعمل النقابي

من قبل عمليات بغداد وقوة مكافحة الشغب والشرطة االتحادية فضال  القرار قد نفذالنقابيون ان 

عن استخدام قوة حماية المنشات الكهربائية والتي استغلت لغرض الهجوم على مقرات النقابة 

  ." حسب ما وصفه القادة النقابيون " وعلى المنتسبين إلغالق هذه المقرات بطريقة همجية

 

 ة تبرر !النقابات تحتج... والوزار( 7)

عبرت نقابات الكهرباء في البالد عن شجبها وإستنكارها الشديد لإلجراءات التي لجأت اليها وزارة 

الكهرباء في معارضة العمل النقابي ووصفت ذلك بإنقالب على الديمقراطية وعودة الدكتاتورية ، 

ع افي إشارة واضحة الى التمسك بقرارات نظام صدام حسين المناهضة للعمل النقابي في القط

 لجوء وزارة الكهرباء للقوة المسلحة في اغالق مقرات النقابةالعام. وإستهجنت نقابات الكهرباء 

ة محذر كونه يسلب العمال واحدا من أهم حقوقهم التي كفلها الدستورواصفة هذا القرار بالجائر 

http://www.iraqitradeunions.org/wordpress/?p=1509&lang=ar
http://www.iraqitradeunions.org/wordpress/?p=1509&lang=ar
http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=204785
http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=204785
http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=204785
http://m.radiosawa.com/a/53275.html
http://m.radiosawa.com/a/53275.html
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من الفراغ الذي سيخلفه حل ذات الوقت 

حل النقابات  كونالتنظيمات النقابية 

راغا يمكن ان ينعكس سلبا على سيخلف ف

كما ان النقابات منتخبة  اإلنتاجية.العملية 

بصورة ديمقراطية من قبل منتسبيها وان 

عملية االنتخابات موثقة بشكل كامل 

والنقابات تضم االف العمال المنتمين. فيما 

استغرب النقابيون من اتخاذ هذا االجراء 

من قبل الوزارة في هذا التوقيت كون 

راء السابقين كانوا يتعاملون بصورة الوز

التدخل لوقف اجراءات حل بالحكومة المركزية ودية ورسمية مع النقابات ، وطالبت النقابات 

باللجوء لالعتصام والتظاهر في حال لم تتوقف تلك  ةالنقابات في دوائر وزارة الكهرباء ملوح

إلعالن النقابات العمالية  خططت وبالفعل هم.بالمجحفة بحق وصفها النقابييناالجراءات التي 

 فقد توجه قادة نقابيون من نقابات السكك والموانئ والبلديات   اإلعتصامات داخل مواقع العمل  

يفة لكن اإلجراءات األمنية الكث الى مقرات نقابات الكهرباء التي أغلقت للتضامن وإعالن االعتصام

قد طبق لكما وصف قادة نقابات الكهرباء  حالت دون دخول النقابيين المتضامنين وتنفيذ االعتصام.

قوة  استخدامهذا القرار من قبل عمليات بغداد وقوة مكافحة الشغب والشرطة االتحادية فضال عن 

حماية المنشات الكهربائية والتي استغلت لغرض الهجوم على مقرات النقابة وعلى المنتسبين 

  .إلغالق هذه المقرات بطريقة همجية

 

 وأعضاء مجلس النوابمن جانب آخر قامت نقابات الكهرباء بالتحرك على مجالس المحافظات 

ر مما إضطيذكر العراقي للتدخل في الغاء األمر الوزاري لكن لم تجدي المحاوالت تلك عن شيء 

يوم  غداد بتنظيم تظاهرة كبيرة الى نقابات الكهرباء واالتحادات والنقابات العمالية المتضامنة معها  

ة الديمقراطي لإلحتجاج على ما قامت به وزارة الكهرباء من عمل يتنافى مع مبادئ 3118تموز  27

الحقيقية بمنع العمل النقابي وغلق مقرات النقابات والتلويح بشمول الناشطين النقابيين بقانون 

مكافحة اإلرهاب مستندة بذلك على قرارات النظام الدكتاتوري السابق ومنها على وجه الخصوص 

الذين تجمعوا في ساحة الفردوس وسط بغداد الفتات  المتظاهرونورفع  .7891لسنة  751قرار 

به  وتحدث النقابيون حول ما قامت تطالب بتشريع قوانين تنظم عمل النقابات في مؤسسات الدولة

جاء تحت ذريعة عدم وجود سند قانوني للعمل النقابي داخل مؤسسات الدولة، وزارة الكهرباء 

 .ي منظمة العمل الدولية وعليه أن يسمح للمنتسبين بالعمل النقابيأن العراق هو عضو ف علما

 

 3171آب  31يوم  األولالصحفي مؤتمرها وفي البصرة عقدت لجنة الدفاع عن العمل النقابي 

للمطالبة بإطالق حرية العمل النقابي الى جانب دعوة الحكومة إلحترام الدستور والديمقراطية 

إنه رغم االنتخابات القانونية من قبل جماهير العمال ، مؤكدة اللجنة عبر سكرتيرها "  الناشئة

 3112وزاراتها منذ والموظفين في جميع قطاعات العمل ، اال ان الحكومة العراقية وعن طريق 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=78671
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=78671
http://m.radiosawa.com/a/53275.html
http://m.radiosawa.com/a/53275.html
http://ww.w.ninanews.com/Arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=FDHHKG
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وحتى الالن تشن حمالتها على النقابات دوت مبرر وتضع العراقيل بوجه العمل النقابي وتصادر 

 ."حرية قادة النقابات وتوجه لهم التهم الكيدية بغية منعهم من ممارسة أنشطتهم المشروعة قانونا

 

كرة عدة بيانات بهذا الشأن مستن ويذكر ان االتحادات العمالية العراقية ونقابات الكهرباء قد أصدرت

 فيةالتعس االجراءات هذه مثل اتخاذهذا العمل وداعية ذات الوقت الى الغاءه واصفة في بياناتها " ان 

 قالعرا عمال لعموم بالنسبة مرفوض اجراء الشرطة بواسطة النقابية المقرات على والسيطرة

 منهاو العام القطاع مؤسسات في نقابي تنظيم وجود حق على يؤكدون الذين ، النقابية وحركتهم

 ومن عقود وعمال دائميين عمال من العاملين االف هناك ان حيث الكهرباء وزارة مؤسسات

ا جرى مأكدت البيانات تلك أيضا على ان  . "ومكتسباتهم وحقوقهم مصالحهم عن الدفاع الضروري

 أشكال لكل إنذار هو وصراحة علنا النقابات منع إنو الحريات ضد منتظمة حربهو بمثابة 

وربطت النقابات هذه الموضوع بما إبتدأته الحكومة من . والمصادرة والقمع بالتضييق الحريات،

تضييق على الحريات النقابية في وزارات الصناعة والنقل والنفط ومن ثم الكهرباء وكذلك  ربطتها 

 في 2/71/3118 في السلمية الصناعة وزارة في العاملين تظاهرات على النار إطالقبحوادث 

 وحزيران ارأي في المصافي في والعاملين الموانئ في العاملين تظاهرات أثناء البصرة في ثم بغداد

 في البصرة. الكهرباء بتوفير المطالبين قتل ثم ،3118

 

وتناولت الصحافة واإلعالم في العراق بصورة موسعة موضوع منع التنظيم النقابي في القطاع 

 لرئيسيةصفحاتها اجريدة البينة ، على سبيل المثال ، موضوع حل نقابات الكهرباء على  ومنهاالعام 

ابات الشهرستاني يحل نقمعنونة المقال بـ "  مستغربة ما قام به السيد حسين الشهرستاني من عمل

" وتناول المقال بإسلوب ساخر هذا عمال في وزارة الكهرباء ويعدها مرادفة للعمل اإلرهابي ال

واخيرا اهتدى وزير الكهرباء وكالة الدكتور حسين الشهرستاني الى االسباب الحقيقية "  القرار

ة روراء تردي الطاقة الكهربائية في العراق حيث سبب الوزير قراره بحل نقابات العمال في الوزا

الن العمل النقابي داخل الوزارة مرادف لالرهاب وها هي عقدة الكهرباء قد حلت بعد ان تبين ان 

العمل النقابي وجه من وجوه االرهاب وهو يعمل داخل مؤسسات الوزارة ويشكل حركتها في زيادة 

هاب دف لالركميات الطاقة الكهربائية المنتجة. ونتساءل اذا كان العمل النقابي في الوزارة هو مرا

فمن يعمل في الوزارة ومن ينتج الطاقة الكهربائية مع احترامنا لهم اهم الموظفون االداريون ام 

الفا وال يحمون ابراج الكهرباء التي تتهاوى  35حراس المنظومة الكهربائية الذين تجاوز عددهم 

 لمعالجة النقص الشديد يوميا بفعل عمليات االرهاب. واذا كان الوزير قد خرج بهذا القرار الجبار

في الطاقة الكهربائية فأين الكهرباء لقد غابت تماما عن بيوت العراقيين الذين تظاهروا او الذين 

سكتوا وصار القطع عشر ساعات مقابل تجهيز لساعة واحدة فأي حل جاء به الوزير بالوكالة، نعم 

فة وال تقيم اكثر من ساعة بل منذ اسبوع والكهرباء بحالة مزرية وهي ال تزور البيوت اال بخ

 " ويتقطع حضورها مرة او مرتين خالل الساعة اليتيمة

 

وزارة الكهرباء عبر وزيرها بالوكالة السيد حسين الشهرستاني منع العمل النقابي  بررتها من جانب

صادرا عن االمانة العامة لمجلس الوزراء يمنع فيه العمل النقابي في إنه جاء على خلفية كتابا 

ت هرباء وكالة وجداني عندما تسلمت حقيبة الك " الدوائر الحكومية إثناء الدوام الرسمي، مضيفا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224066
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224857
http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=36028
http://www.almadapaper.net/Ar/news/204391/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%25A
http://www.almadapaper.net/Ar/news/204391/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%25A
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ا نقوم انن"  ". واكد الشهرستانيان هذا القرار لم يطبق في الوزارة وقمت بتطبيقه وحل النقابات

بمتابعة عمل هذه النقابات في الوقت السابق لمعرفة إذا ما كانت متورطة في اعمال فساد مالي او 

". وبعد مرور قرابة األربع تهما الى النزاهة والقضاء لمحاسباداري او مقاوالت او ورشوة إلحالته

أعوام على صدور قرار حل النقابات لم تجد وزارة الكهرباء أي حاالت فساد كان قد أشار لها السيد 

الشهرستاني ولم يتم إحالة أي نقابي الى القضاء بتهمة فساد مالي أو إداري كما صرح به إلحدى 

إن من عينة الدراسة  %87.98ك يرى وعلى العكس من ذلالصحف الواسعة اإلنتشار في العراق. 

 عةكشف ومتابما قامت به التنظيمات النقابية من جاء على أثر من أهم أسباب منع العمل النقابي 

من الفساد مكا كشف النقاباتو للكثير من ملفات وقضايا الفساد وعملها على فضح المتورطين بها

من عينة الدراسة تدخل النقابات في أمور إدارية ال تخصها  %11.86، فيما عزا  11في الوزارة

تعدد النقابات من عينة الدراسة الى ان  %6.18وذهب   دفع بالوزارة الى اتخاذ هذا اإلجراء

قلة التجربة والخبرة من العينة ان  %14.16ويرى ،  تسبب في ذلك العمل الواحدداخل موقع 

النقابية وحداثة التجربة وكذلك وصول بعض المنتفعين الى المناصب النقابية وتسخيرها لمصالحهم 

نقابيون  وبين. قد تسبب في تشتت النقابات وبالتالي سهولة منع عملها من الحكومة  الشخصية

 وزارة الكهرباء على قرار اعتراض النقاباتان السبب يعود الى  من العينة % 2.1 آخرون

في حين بين جميع عينات الدراسة ان عدم وجود ،  إلفا من موظفي العقود في الوزارة 18بتسريح 

  غطاء قانوني لعمل النقابات في القطاع العام قد ساهم في اتخاذ الوزارة هذا القرار.

الجدير بالذكر إن األمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كان قد وجهت كتاب الى وزارة  ومن

يبين فيه ان قانون التنظيم النقابي  31/5/3118في  3/7/31/79895الكهرباء يحمل العدد ق/

( منه على العمال المشمولين بأحكامه من 3يسري بموجب المادة ) 7891لسنة  53المعدل رقم 

ع الخاص والمختلط والتعاوني فقط وبذلك اليوجد أي سند قانوني لتشكيل نقابات عمال عمال القطا

 داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية. " حسب وصف األمانة العامة لمجلس الوزراء".

 

 

 

                                                           
ي مفاصل ف واإلداريأغلب عينات الدراسة بينت ان السبب الرئيسي لمنع التنظيم النقابي هو كشف النقابات حاالت الفساد المالي  11

 .1911لسنة  181هذا القطاع أكثر مما هو التمسك بقرار 

كشف ومتابعة
د قضايا الفسا
المالي 
واإلداري

تدخل النقابة 
في أمور إدارية

ليست من 
إختصاصها

تعدد النقابات
داخل موقع 
العمل الواحد

قلة الخبرة 
والتجربة 

النقابية

إعتراض 
النقابات على 
تسريح عمال 

العقود

عدم وجود 
غطاء قانوني 
للعمل النقابي

91.89%

17.56%
6.75%

14.86%
2.70%

100%

أسباب منع النقابات من وجهة نظر النقابيين

http://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=204785
http://m.radiosawa.com/a/53275.html
http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/77928-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%25B
http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/77928-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%25B
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  في العراق تضامن عمالي دولي مع نقابات الكهرباء( 8)

القى قرار وزارة الكهرباء العراقية بحظر التنظيم النقابي إحتجاج المنظمات النقابية الدولية حيث 

الى رئيس وزراء جمهورية العراق السيد نوري  رسالة ITUCأرسل االتحاد الدولي للنقابات 

الى القرار الذي  بروأعلن فيها االتحاد عبر امينه العام شارون  3171تموز  32المالكي بتاريخ 

أصدره وزير الكهرباء الذي حظر جميع األنشطة النقابية في قطاع الكهرباء وإعطاء الصالحية 

ال عن ، فض النقابات والسيطرة على موجوداتهاللوزارة للتنسيق مع قوات الشرطة إلغالق جميع 

ان هذا القرار الوزاري منح الشرطة سلطة إعتقال أي ناشط نقابي ، بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 

،  يحاول االحتجاج ضد هذا اإلجراء الضالم " حسب ما وصفه االتحاد في الرسالة" .  3115لعام 

تخويف حة من كما أكد االتحاد الدولي للنقابات في رسالته الى ان هذا االجراء هو حالة واض

النقابية الحرة المستقلة الديمقراطية ، حاثا الحكومة العراقية على وقف اإلجراءات  المنظمات

لدستور حترام االظالمة على الفور ، وإذا كانت الحكومة العراقية تسعى فعال لتبني الديمقراطية وإ

وسيادة القانون يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية. وذّكر االتحاد في الرسالة الحكومة العراقية 

 91بعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزامه باتفاقايات العمل الدولية بضمنها االتفاقية رقم 

نظمات العمال أنشطتها المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والتي تهدف الى ضمان ممارسة م

ومن الجدير بالذكر ان  المشروعة دون التدخل او االعمال اإلنتقامية ضد قياداتها او أعضاءها.

ة قابيوالمتعلق بإنتهاكات الحقوق والحريات الن 3177لالتحاد الدولي للنقابات لعام  التقرير السنوي

 قد تضمن في احدى فقراته االنتهاكات التي طالت نقابات الكهرباء في العراق.

مساندته للنقابات العراقية في قطاع  TUCوعلى صعيد متصل ابدى مؤتمر النقابات البريطاني 

الكهرباء ووقوفه الى جانبها من خالل االجراء الذي اتخذه االتحاد المذكور بمفاتحة الحكومة 

بإقتحام قوات الشرطة مكاتب  المتمثلة االعمال الوحشيةحكومة العراق لوقف لحث البريطانية 

نقابات الكهرباء في العراق تنفيذا ألمر وزارة الكهرباء. وبين االتحاد في رسالته ان االجراء 

من  ةالمذكور هو إنتهاك واضح لمعايير العمل الدولية األساسية و للدستور العراقي ، ويعد واحد

ا هذ. وبينت الرسالة ان أكثر األعمال وحشية من قبل الحكومة العراقية منذ سقوط نظام صدام

 النقابية الحركة لتقويض األخيرة المحاوالت من سلسلة في حلقة أحدث سوى ليس"  االجراء

 والطاقة والمناجم لنقابات عمال الكيميائيات  األمين العام لالتحاد الدولي وأرسل، " العراقية

ICEM  االتحاد الدولي للصناعات /Industri-All  تموز/  33يوم  رسالةالسيد مانفريد واردا

المالكي قال فيها "إن هذا األمر يعد إهانة مباشرة  ييوليو إلى رئيس الوزراء العراقي السيد نور

والسيما النقابات مثل نقابة عمال الكهرباء التي يعمل معها االتحاد  موجهة لجميع النقابات في العراق

الدولي والنقابات األعضاء به من جميع أنحاء العالم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حرة 

 ."لتحقيق رفاهة الشعب العراقي كله

ومن الواليات المتحدة األمريكية أرسل االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية 

AFL-CIO  3171آب  77رسالة الى رئيس وزراء جمهورية العراق نوري المالكي بتاريخ 

مستمرة بتطبيق الممارسات وقوانين العمل والتي تم اإلشارة من خاللها الى ان الحكومة العراقية " 

. "ة للنقابات والتي شّرعت في أسوأ الفترات من تاريخ العراق من حيث الديمقراطية واألملالمناهض

التطبيق الفوري والفعّال لكل ما يضمن حرية التجمع والتنظيم في ودعت الرسالة الحكومة الى " 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/23-07-2010_Electricity_workers.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/23-07-2010_Electricity_workers.pdf
http://www.ituc-csi.org/iraq-trade-unions-banned-in-the?lang=en
http://www.ituc-csi.org/iraq-trade-unions-banned-in-the?lang=en
http://www.ituc-csi.org/iraq-trade-unions-banned-in-the?lang=en
http://www.refworld.org/docid/4ea66205c.html
http://www.tuc.org.uk/international-issues/countries/iraq/human-rights/iraqi-electricity-sector-unions-shut-down-saddam
http://www.tuc.org.uk/international-issues/countries/iraq/human-rights/iraqi-electricity-sector-unions-shut-down-saddam
http://www.industriall-union.org/archive/icem/glq-lhkwm-lrqy-lmktb-nqbt-qt-lkhrb-ythyr-gdb-shdyd
http://www.industriall-union.org/archive/icem/glq-lhkwm-lrqy-lmktb-nqbt-qt-lkhrb-ythyr-gdb-shdyd
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/migration/icem/76.ICEM.Iraq.Electric.22july.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/migration/icem/76.ICEM.Iraq.Electric.22july.pdf
http://www.aflcio.org/
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م تطبيق القوانين التي تضع القيود على حرية التنظي قطاع الكهرباء في عموم البالد" وكذلك " وقف

 أظهرت". كما النقابي العمالي الحر وممارسة المفاوضات الجماعية وباألخص في القطاع العام

قويا مع  تضامنا USLAW منظمة العمال المناهضين للحرب في الواليات المتحدة األمريكية

تضمنت تنظيم جوالت خطابية في الواليات المتحدة األمريكية للنقابيين  النقابات العراقية أيضا

ظيم ، تن " منهم السيدة هاشمية محسن السعداوي رئيس اول نقابة كهرباء في العراق" العراقيين

 الياتالو في العمال بين الوعي مستوى ورفعتظاهرات ضد الهجمات على النقابات ، وكذلك 

 .اإلعالم ووسائل المحلية األحداث من خالل والنقاباتالعمال العراقيين  وضعحول  المتحدة

في تموز   LabourStartالموقع العالمي المتخصص بالحمالت النقابية  أطلقمن جهة أخرى 

، حيث قام العمال من جميع أرجاء العالم حملة للتضامن مع نقابات الكهرباء العراقية  3171

نشرة ت وتناولبإرسال رسائل الى الحكومة العراقية لإلحتجاج على إغالق مكاتب نقابات الكهرباء. 

تفاصيال عن االنتهاكات التي  مركز التضامن العماليالتي يصدرها  يةحقوق النقابات العمال

 Volume1)  3171تتعرض لها نقابات الكهرباء في العراق وذلك في عددها الثالث الصادر عام 

, issue3  )م تلنقابات والبيانات التي متطرقة كذلك الى الخطوات االحتجاجية التي قامت بها ا

 من قبل االتحادات النقابية العمالية العراقية. أصدارها

  

 نقابات الكهرباء تلجأ للقضاء( 9)

بعد جميع الخطوات االحتجاجية التي قامت بها النقابات لم يطرأ أي تغيير على موقف الحكومة 

تجاه موضوع منع العمل النقابي في القطاع العام عموما وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص مما 

افة وزير الكهرباء بالوكالة إض ضد 73قطاع الكهرباء بإقامة دعوى –دفع نقابة ذوي المهن الهندسية 

تموز  31في  33399في المحكمة االتحادية العليا حيال إصدار االمر الوزاري المرقم لوظيفته ، 

والذي سبق التطرق اليه فيما سبق ، وبينت النقابة في دعواها ان االمر قضى بحل نقابة  3171

دستور ذوي المهن الهندسية في وزارة الكهرباء وانه من القرارات اإلدارية التي تمثل خرقا لل

وللقانون ، حسب ما وصفته النقابة في الدعوى ، وإن النقابة مؤسسة بموجب الدستور وبموجب 

القانون ولها نظام داخلي مقر وفقا للدستور والقانون والنقابة مسجلة بموجب الشهادة المرقمة 

(IZ865 المؤرخة )ة المنظمات غير الحكومية المرتبط الصادرة من مكتب مساعد 2/71/3115

بأمانة مجلس الوزراء. وتناولت النقابة في الدعوى أيضا ان وزير الكهرباء بالوكالة ال يملك حق 

حل النقابة المذكورة وانه إستولى على موجودات النقابة داخل الوزارة وهدد العاملين في مقر 

يئتها تها وهالنقابة. وطالبت النقابة في الدعوى الحكم بإلغاء األمر الوزاري المذكور وإعادة هيكلي

اإلدارية وإعادة فتح فروع النقابة الى ما كانت عليه قبل إصدار األمر الوزاري وإعادة جميع 

شخوص النقابة وإعادة جميع موجوداتها التي صودرت من قبل القوات األمنية الخاصة بالوزارة 

بحقوق  ن التي أضرتوإلزام الوزارة بعدم تكرار ذلك مستقبال وإلغاء جميع القرارات المخالفة للقانو

إنشاء هذه النقابة وحقوق العاملين فيها من الناحية النقابية والوظيفية ووقف جميع األوامر الوزارية 

واإلدارية التي تخص إستهداف منتسبي النقابة من نقل او أي إجراء يتعلق بصيغة االستهداف 

   وبعموم كوادرها.

                                                           
 2111/ إتحادية /  12رقم الدعوى  12

http://www.uslaboragainstwar.org/
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=740&notfound=1
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=740&notfound=1
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=740&notfound=1
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=740&notfound=1
http://uslaboragainstwar.org/downloads/SolidarityCenter%20Iraq%20Bulletin.Vol1.No3.sep10.pdf
http://uslaboragainstwar.org/downloads/SolidarityCenter%20Iraq%20Bulletin.Vol1.No3.sep10.pdf
http://uslaboragainstwar.org/downloads/SolidarityCenter%20Iraq%20Bulletin.Vol1.No3.sep10.pdf
http://www.solidaritycenter.org/
http://www.solidaritycenter.org/
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 لنقابةا بنائب رئيسالمتمثل ،المدعي طاع الكهرباء ورئيس نقابة قوكان قرار المحكمة حيال ذلك إن 

المذكورة ، ال يتمتعان بالصفة المعنوية وليس لهما حق االتصال بالجهات الرسمية مباشرة ) حسب 

من النظام الداخلي للنقابة ( وانما يتم االتصال عن طريق النقيب أو المجلس  33من المادة  2الفقرة 

ن النظام الداخلي لنقابة ذوي المهن الهندسية ينص على وجود عدد من أو بتخويل من أحدهما. كما ا

الشعب والقطاعات للنقابة المذكورة ومنها قطاع الكهرباء وبذلك يبين قرار الحكم انه ال وجود 

قانوني لنقابة ذوي المهن الهندسية في وزارة الكهرباء ، وإنما هناك قطاع الكهرباء التابع لنقابة 

 دسية الفنية.ذوي المهن الهن

وانها   3119( لسنة 2وبينت النقابة في دعواها انها ال ينطبق عليها قرار مجلس الحكم السابق رقم )

ال تخضع لقانون المنظمات غير الحكومية بيد ان المحكمة ترى ان ادعاء النقابة ال أساس له من 

ل مجالس إدارة النقابات بح 1/7/3119القانون الن القرار المذكور صادر عن مجلس الحكم بتاريخ 

. وبينت المحكمة كذلك ان االمر 72وتشكيل مجالس إدارة مؤقتة تتولى التهيئة إلنتخابات عامة

الوزاري لم يتطرق موضوع حل النقابة كما ادعت النقابة في شكواها إنما " منع ممارسة النشاط 

قابات التي تمارس عملها النقابي بالوزارة وإيقاف كل أشكال التعامل والتخاطب الرسمي مع الن

داخل مركز الوزارة وفي المديريات والمواقع األخرى" وبذلك إفتقدت الدعوى الى سندها القانوني 

( 25هو قرار إداري وفق أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم )وإن االمر الوزاري المذكور 

ام محكمة القضاء اإلداري المعدل ، كما بين قرار المحكمة ، وإنه يخضع الطعن به ام 7818لسنة 

إذا قدم من خصم قانوني. وبهذا فإن الدعوى خرجت عن إختصاص المحكمة االتحادية العليا وردت 

بعدها قامت النقابة باللجوء الى المحكمة اإلدارية وال زالت الدعوى قائمة حتى تاريخ الدعوى. 

 إعداد هذه الدراسة.

 

 الكهرباء وتنظيماتهم النقابيةتأثير القرارات الحكومية على عمال ( 11)

أدت القرارات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والمتمثلة بغلق مقرات النقابات ومصادرة محتوياتها 

ومنع ممارسة العمل النقابي داخل مواقع العمل الى نتائج سلبية تجاه العمال األعضاء خصوصا 

 -ة هي:والتنظيمات النقابية عموما. ومن اهم تلك النتائج السلبي

 تراجع عضوية النقابات في قطاع الكهرباء .0

يشير قادة نقابات الكهرباء التي شملتهم الدراسة الى حصول تراجع كبير جدا في حجم العضوية 

، وأصبح الشغل الشاغل لتلك النقابات في كيفية إيقاف تراجع العضوية والحفاظ على 79

لضمان تماسكها والحفاظ على الهياكل  الهياكل التنظيمية وتقديم الدعم المعنوي الالزم لها

                                                           
النقابات واالتحادات المهنية في العراق وبضمنها  انتخابات وفق قرار مجلس الحكم المذكور جرى تشكيل لجنة لإلشراف على 13

 ةاالتحاد العام لنقابات العمال في العراق ، وهذا مخالف لمعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية كون اللجنة المذكور
 يرأسها وزير العمل والشؤون االجتماعية وتضم في عضويتها عدة وزارات أخرى!

 قابلة مع السيد عباس كاظم رباط رئيس نقابة ذوي المهن الهندسية قطاع الجنوب. م 14

بعد صدور قرار وزارة الكهرباء  %81منتسب ، تراجع عدد المنتمين الى أكثر من  2181كان  2111عدد المنتمين للنقابة حتى عام 
 .2111( الصادر في شهر اب 22244المرقم )
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القيادية كحد أدنى. وحققت بعض النقابات نجاحات في هذا الجانب فيما أخفقت أخرى في الحفاظ 

 على القواعد النقابية والعناصر القيادية في عدة مواقع.

 إعطاء صورة سلبية عن النقابات وعملها .2

مختلف مواقع العمل ، سواءا كانوا عماال القت نقابات الكهرباء تأييدا واسعا من العمال في 

دائميين ام مؤقتين ، وإنظم عدد كبير من العمال لتلك التنظيمات لكن بعد صدور القرار الوزاري 

إرهاب بدا لمجموعة من العمال ، الذين لم  9المذكور وشمول من يخالف ذلك بأحكام المادة 

ون ن تلك التنظيمات النقابية هي مخالفة للقانيكن لديهم خبرة عن النقابات وحقوقها القانونية ، إ

وتشكل خطرا على المنتسبين واال لما تم شمولها بقانون مكافحة اإلرهاب. إضافة إلتهام 

مسؤولين في الوزارة النقابات بالفساد المالي واإلداري دونما أي دليل او توجيه أي تهمة في 

 هذا االتجاه ألي عضو نقابي.

بعكس صورة سلبية للنقابة في أذهان المنتسبين من العمال خصوصا هذا االجراءات تسببت 

من فئة الشباب  وهذا ما سيكون له آثار سلبية وخيمة على مستقبل الحركة النقابية العراقية 

عموما وفي قطاع الكهرباء خصوصا والذي سيؤدي بالتالي الى إضعاف القواعد النقابية في 

ماء الى النقابات مستقبال ، في ظل إغالق مقرات النقابات هذا القطاع وعزوف العمال عن االنت

داخل مواقع العمل وإضعاف االتصال بين النقابات والعمال. وإن قامت بعض النقابات بفتح 

مقرات لها خارج مواقع العمل لكن وجود النقابات داخل المواقع يمثل مصدر قوة للنقابات 

 والعمال على حد سواء.

 مالية في قطاع الكهرباءتراجع في الحقوق الع .3

كان لنقابات الكهرباء دورا هاما في إستحصال الكثير من الحقوق للعمال كما ورد ذكرها سابقا 

من خالل القيام بمتابعة شروط وظروف العمل ورصد االنتهاكات والتفاوض مع المدراء 

يادة ة وزإلستحصال تلك الحقوق والنجاح في هذا المسعى من خالل تعديل الدرجات الوظيفي

األجور والمخصصات والمساهمة في تثبيت أعداد كبيرة من العمال المؤقتين على المالك 

وتحقيق األمان الوظيفي لهم ، وكذلك متابعة شروط وظروف عمل المؤقتين منهم  75الدائم

كونهم غير مشمولون بقانون الخدمة المدنية والسعي الى تطبيق أحكام قانون العمل عليهم 

 هم التي نص عليها القانون المذكور.لضمان حقوق

جميع ما ذكر أعاله أصبح صعب التطبيق ، فلم تتمكن النقابات من لعب هذا الدور مجددا في 

ظل مصادرة الحقوق والحريات النقابية ، وهذا انعكس سلبا على جميع المنتسبين وعلى وجه 

الخصوص عمال العقود المؤقتين حيث ال توجد جهة رسمية تتبنى قضايا ومطالب تلك الفئة أو 

وتظاهرات  بإحتجاجاتوظروف عملهم. وهذا ما دفع هؤالء العمال الى القيام تراقب شروط 

في عدد من محافظات العراق لمطالبة تثبيتهم على المالك الدائم بعد ان كانت النقابات تقوم 

 الجهات اإلدارية في الوزارة. بهذا الدور وبصورة فاعلة من خالل التفاوض مع 

                                                           
 بلتهم كانوا من العمال المؤقتين الذين تحولوا على المالك الدائم بتدخل مباشر من نقابات الكهرباء.عدد من العمال الذين تمت مقا 18

https://www.youtube.com/watch?v=IFvlou6Ge3A
https://www.youtube.com/watch?v=IFvlou6Ge3A
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 إبعاد النقابات عن لعب دورها المؤثر اقتصاديا وإجتماعيا .4

لعبت نقابات الكهرباء دورا إيجابيا في مجال تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وحث 

المنتسبين على بذل جهودهم إلعادة إعمار هذا القطاع لما له من تأثير مباشر على حياة 

ين واالقتصاد العراقي كون العديد من مشاريع العمل سواءا في القطاع العام أو الخاص المواطن

قد تضررت والبعض توقفت عن العمل بسبب تذبذب وإنقطاع الطاقة الكهربائية. كما لعبت 

النقابات دورا هاما في التصدي لحاالت الفساد اإلداري والمالي في هذا القطاع وكشف 

دور الرقابي على العملية اإلنتاجية التي قامت به النقابات في هذا القطاع. المتالعبين من خالل ال

كما كان للنقابة دورا فاعال في المجتمع من خالل إقامة األنشطة المجتمعية التوعوية ومنها ما 

تم ذكره سابقا في إقامة مؤتمر المصالحة الوطنية ونبذ الطائفية ، وكان للنقابات دورا هاما في 

وضاع عوائل شهداء قطاع الكهرباء وتذليل العقبات امام ذوي الشهداء إلستحصال متابعة أ

التعويضات المالية والتقاعدية وتكريم ذوي الشهداء في عدة مناسبات وإستحصال موافقة 

الوزارة بتعيين أحد ذوي الشهداء من الدرجة األولى على مالك الوزارة لضمان توفير العيش 

 عرفانا لما قدموه لهذا القطاع والشعب العراقي.الكريم لعوائل الشهداء 

بعد صدور القرار الوزاري المذكور أصبح من الصعب على النقابات القيام بأي أنشطة من هذا 

القبيل للضعف التنظيمي والمالي الذي تعرضت له النقابات بسبب هذا القرار وبالتالي فقدت 

لى توقف وسائل االتصال بين العمال شريحة واسعة من المجتمع خدمات النقابات إضافة ا

والنقابات وحجب صدور المطبوعات التي كانت تصدرها النقابة وتوزع بين العاملين ومنها 

 قطاع الكهرباء.  –مجلة الكهرباء للجميع التي كانت تصدر عن نقابة ذوي المهن الهندسية 

والمجتمع وتمثيلهم والدفاع عن جميع ما ورد أعاله أفقد النقابات قدرتها على التواصل مع العمال 

حقوقهم ومكتسباتهم وهذا ما سينعكس سلبا على مستقبل حياة اآلالف من أبناء هذه الفئة وعوائلهم 

خصوصا والمجتمع العراقي عموما. وسيساهم في تراجع الحريات العامة ودمقرطة المجتمع 

 العمال حقوق أجل من العمل الكهرباء نقابات تواصللكن على الرغم من هذه النكسة ،  العراقي.

شاركت نقابة الكهرباء التابعة  الغاية، هذه ولتحقيق. العراقي المجتمع داخل صورتها بناء وإعادة

التحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق ومثيلتها التابعة لالتحاد العام لنقابات العاملين في 

في تنظيم حملة لرفع مستوى الوعي النقابي  –باء قطاع الكهر –العراق ونقابة ذوي المهن الهندسية 

بين العاملين في قطاع الكهرباء في خمس محافظات عراقية ) بغداد ، البصرة ، بابل ، ذي قار ، 

ميسان ( حيث أجرت نظمت النقابات ورش عمل لتوعية العاملين حول معايير السالمة والصحة 

لهم كخطوة لتحسين ظروف السالمة والصحة المهنية وتحديد المخاطر وتصنيفها في مواقع عم

المهنية في تلك المواقع. وتضمنت الحملة على طباعة آالف البوسترات والبروشورات التثقيفية عن 

السالمة المهنية في قطاع الكهرباء وتم توزيع تلك المطبوعات على العمال ونشرها داخل مواقع 

 العمل في تلك المحافظات.
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 الخاتمة( 11)

والقاضي بتحويل  7891عام  751القرار إن اتخاذ الحكومة العراقية في عهد نظام صدام حسين 

العمال الى موظفين ومنعهم من حق التنظيم النقابي هو مخالفة قانونية واضحة للتشريعات الوطنية 

اال موالعربية والدولية ، وإن موضوع تحويل العمال الى موظفين ال يمنع العاملين سواءا كانوا ع

ام موظفين من حق تشكيل أو اإلنتماء للنقابات ، وهذا ما يبرز بوضوح مخالفة نظام صدام حسين 

الذي ينص في  7899والحكومات المتعاقبة بعد ذلك لإلعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 

"  هرابعا منه على " لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحت-32المادة 

وهذا نص واضح بعدم إستثناء أي شخص سواء كان عامل ام موظف على سبيل المثال. كما ان 

منه الى انه " ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على  21اإلعالن المذكور أشار في المادة 

أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق 

. كما ان العهدين الدوليين يشيران وبوضوح الحريات الواردة فيه" وهذا يثبت ما تم التطرق اليهو

الصادر عن الجمعية لسياسية والمدنية ق ابالحقوص لخاالي ولدالعهدالى هذا الحق ، حيث يشير ا

معيات منه على ان لكل فرد حق في حرية تكوين الج 33في المادة  7822العامة لألمم المتحدة عام 

ز ال يجووجل حماية مصالحه. أليها من م إالنضمات والنقاباء انشاإلك حق ذبما في مع آخرين ، 

بير اتشكل تدن ولقانوالتي ينصعليها اال تلك إلحق هذا اسة رعلى مماد لقيوايوضع من أن 

 حمايةم أو لعام النظاأو العامة السالمةأو القومي األمن الصيانة ، طيايمقردفي مجتمع ، يةورضر

دة دون لمااذه ل هال تحووحرياتهم. وآلخرين ق احماية حقوأو لعامة داب اآلأو العامة الصحة ا

ليس كما انه لحق. هذا اسة رقانونية على مماد لشرطة لقيول اجاورلمسلحة ات القواد افرع أخضاإ

 7899م عادة لمعقوالية ولدالعمل اتفاقية منظمة افي اف ألطرول احكم يجيز للددة أي لماهذه افي 

ن لقانواتطبيق ، أو بير تشريعية من شأنهااتدذ تخاالنقابي التنظيم احماية حق ولنقابية الحرية ن ابشأ

كما يشير العهد الدولي التفاقية. اعليها في تلك ص لمنصوت اتخل بالضماناأن بطريقة من شأنها 

عام  لألمم المتحدةالخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة 

شخص في تكوين كل لعهد بكفالة حق افي اف ألطرول الداتعهد في المادة الثامنة منه على  7822

عد اقوى نما قيد سو، دوارهلتي يختاالنقابة الى م إالنضماافى ومع آخرين اك باالشترت لنقاباا

ع خضاز إال يجووحمايتها. والجتماعية واية دالقتصااعلى قصد تعزيز مصالحه ، لمعنيةالمنظمة ا

في مجتمع ، يةوربير ضراتشكل تدن ولقانوالتي ينص عليها اغير تلك د لحق ألية قيوهذا اسة رمما

، وأعطى حرياتهم وآلخرين ق الحماية حقوم أو لعام النظاأو القومي األمن الصيانة ، طيايمقرد

في دات التحاا هذه حق، وحالفية قوميةدات تحادات أو اتحاء انشاإفي العهد المذكور الحق للنقابات 

د نما قيو، دووحق ممارسة النقابات نشاطها بحرية، ليهام إالنضماأو الية دونقابية ت تكوين منظما

ألمن الصيانة ، طيايمقردفي مجتمع ، يةوربير ضراتشكل تدن ولقانوالتي ينص عليها اغير تلك 

لمذكور الى إعطاء حق وذهب العهد احرياتهم. وآلخرين ق الحماية حقوم أو لعام النظاأو القومي ا

على العهدين  72صادقوبما ان العراق قد  لمعنى.البلد انين افقا لقووسته رشريطة ممااب، إلضرا

. إذن إصدار أي قرار يمنع العمل النقابي  7817في  782الدوليين بموجب قانون التصديق رقم 

                                                           
ية حقوق المدنن البشاوالعهد الدولي بشان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  العهد الدوليصادقت حكومة العراق على  16

 1في  193وذلك بموجب قانون التصديق المرقم  1966ـ  12ـ  16متحدة بتاريخ والسياسيةالصادرتين عن الجمعية العامة لالمم ال

 1927.في العدد   الوقائع العراقيةالمنشور في جريدة  1911أكتوبر 

http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=FREE&SC=051220052552999&Year=1970&PageNum=1
http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=FREE&SC=051220052552999&Year=1970&PageNum=1
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 ة العمل الدوليةإعالن منظمفي أي قطاع سيكون متناقضا مع قانون التصديق المذكور. كما إن 

ء في ألعضاالدول يشير وبوضوح الى ان ا 7889بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام 

بإنضمامها الى المنظمة بملئ إرادتها المبادئ والحقوق لدولية قد قبلت بمجموعها، العمل امنظمة 

مة ى تحقيق األهداف العاالواردة في دستور المنظمة وفي إعالن فالديفيا ، وإنها تعهدت بالعمل عل

للمنظمة بكل الوسائل المتوفرة لديها وبما يتماشى مع الظروف الخاصة بكل منها. كما يعلن مؤتمر 

العمل الدولي وفق هذا اإلعالن ان جميع الدول األعضاء ، وأن لم تكن صدقت على اإلتفاقيات 

ة بادئ المتعلقة بالحقوق األساسيموضوع البحث ، ملزمة بمجرد إنتماءها الى المنظمة بأن تحترم الم

المتعلقة  0948لعام  87اإلتفاقية التي تشكل موضوع االتفاقيات الثمان األساسية وبضمنها 

ير االتفاقية شبالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، بالرغم من عدم مصادقة العراق عليها. وت

منها على ان للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في  -3-المذكورة في المادة 

إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة 

ات لجنة الحري. وتذهب المعنية، الحق في االنضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق

الى تفسير هذه المادة وبوضوح شديد حول الفئة المشمولة  التابعة الى منظمة العمل الدولية النقابية

مركزة على عدم إستثناء موظفي القطاع العام من حق التنظيم النقابي.وكما مبين  بهذه الضمانات

 أدناه :

ال كافة " دونما أي تمييز " وهي على العم 91المعايير الواردة في اإلتفاقية رقم  71تنسحب -7

تنطبق تبعا لذلك على الموظفين الحكوميين كافة، إذ تم التسليم في الحقيقة بأنه من غير العادل إظهار 

أي وجه من وجوه اإلختالف في القضايا النقابية بين مستخدمي القطاعين الخاص والعام نظرا ألن 

 حهم.لعمال الفئتين الحق في التنظيم دفاعا عن مصال

 

شأنهم شأن عمال القطاع الخاص ، يتمتع عمال القطاع العام ، دونما أي تمييز ، ومن دون  -3

ترخيص مسبق ، بالحق في تكوين منظمات وفي اإلنضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم لتعزيز 

 . 79مصالحهم المهنية والدفاع عنها

 

القطاع العام بالقدرة على إنشاء منظمات شأنهم شأن عمال القطاع الخاص ، يتمتع عمال  -2

يختارونها بأنفسهم لتعزيز مصالح أعضائها والدفاع عنها، ويجوز لهذه المنظمات القيام بأنشطة 

 . 78ومنها بخاصة عقد إجتماعات من دون تدخل السلطات العامة

 

في الية وفي النظر الى أهمية حق مستخدمي الدولة والسلطات المحلية في تشكيل نقابات عم -9

تسجيلها، ال يتالءم حظر الحقوق النقابية لعمال المصالح الحكومية مع المبدأ المقبول عموما بأن 

 . 31للعمال دونما أي تمييز ، ومن دون ترخيص مسبق ، الحق في إنشاء منظمات يختارونها بأنفسهم

 

                                                           
 (1996 - 212) فقرة  11
 (1996 - 213)فقرة  11
 (1996 -214)فقرة  19
 (1996 -218)فقرة  21

http://www.un.org/ar/events/youthday/pdf/fund_princ_rights_declaration.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b056.html
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متع عمال القطاع ينطوي إنكار حق عمال القطاع العام في إنشاء نقابات عمالية ، حيثما يت -5

الخاص بهذا الحق ، ومع ما ينتج من ذلك من عدم إعتبار نقاباتهم " نقابات عمالية " بما لها من 

مزايا وإمتيازات ، على تمييز يطاول العمال المستخدمين لدى الحكومة ومنظماتهم مقارنة بعمال 

 3تالفات بحسب المادة . ففي مثل هذه الحال تبرز مسألة تطابق اإلخ37القطاع الخاص ومنظماتهم

القاضية بإمتالك العمال " دونما أي تمييز " ، ومن دون ترخيص مسبق،  91من اإلتفاقية رقم 

الحق في إنشاء منظمات وفي اإلنضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم، وكذلك بحسب ما ورد في 

 ( من اإلتفاقية المذكورة. 3) 9و  2المادتين 

 

لح العامة المحلية بالقدرة الفاعلة على إنشاء منظمات يختارونها يتمتع مستخدمو المصا -2

بأنفسهم ، كما تتمتع هذه المنظمات بالحق الكامل لتعزيز مصالح العمال الذين تمثلهم والدفاع 

 . 33عنها

 

على انه " ال تخضع منظمات العمال  7899لسنة  91من اتفاقية العمل الدولية  -9-كما تشير المادة 

 عمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية" وأصحاب ال

وإستمرار العمل به بهدف منع التنظيم النقابي  7891لسنة  751مما تقدم يتبين إن إصدار القرار 

في القطاع العام يعد مخالفة لقانون التصديق على العهدين الدوليين المذكور انفا ومخالفة إلعالن 

األساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية كون العراق عضوا في تلك المبادئ والحقوق 

المنظمة ، كما ان تقرير لجنة الحريات النقابية التابع لمنظمة العمل الدولية يفسر بشكل جلي ان 

. 7899لسنة  91موظفوا القطاع العام مشمولون بحق التنظيم النقابي وفق اتفاقية العمل الدولية 

ميع اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومات العراقية لمنع التنظيم النقابي في القطاع العام وبذلك ج

 عموما تعد غير قانونية.

وفق ما ورد أعاله فإن التوصيات التالية تشكل ضرورة ملّحة لضمان حرية التنظيم النقابي لجميع 

 العمال في العراق:

  7899لسنة  91على الحكومة العراقية المصادقة فورا على اتفاقية العمل الدولية رقم 

 بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.الخاصة 

  على مجلس النواب العراقي تمرير التشريعات العمالية الجديدة إلبدال قانون التنظيم النقابي

لى ان تكون التشريعات الجديدة ممتثلة سارية المفعول ، ع 7891وقانون العمل لعام 

بالكامل التفاقيات العمل الدولية بما في ذلك السماح للعاملين في القطاع العام من تشكيل 

 النقابات واإلنضمام اليها والمشاركة في المفاوضة الجماعية.

  لنقابات ادعوة الحركة النقابية العمالية الدولية الى االستمرار في تقديم الدعم والتضامن مع

العراقية ، في هذا الوقت الحرج ، في حملتهم الخاصة بحرية التنظيم النقابي لجميع عمال 

                                                           
 (1996 - 216)فقرة  21
 (1996 - 211)فقرة  22
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العراق. مع الجدير بالذكر ان منظمة العمل للدولية قد علقت وبشكل واسع على مشروع 

القانون وعملت مع لجنة العمل والشؤون االجتماعية في مجلس النواب العراقي على 

سالفة الذكر، كما يجب ان تستمر هذه  7899لسنة  91ات مع االتفاقية موائمة التشريع

 رلمانيةالبالمشكلة حديثا في أعقاب االنتخابات والشؤون االجتماعية الجهود مع لجنة العمل 

 .3179في العراق عام 

  يتعين على البنك الدولي تمرير نفس الضمانات االجتماعية والبيئية بالنسبة للقروض

كومات بذات الصيغة التي تعتمدها مؤسسة التمويل الدولية بخصوص القروض المقدمة للح

 عماليةال الحقوق هذه لحماية تشريعات لحكوماتلالمقدمة للقطاع الخاص. وينبغي ان يكون 

 أنو األساسية العمل معايير الضمانات هذه تشمل أن ويجب. قروضال على الحصول قبل

 .للتنفيذ قابلة أحكام مع رسمية شكاوى وآليات مستقلة مراقبة هيئة هناك تكون

 


