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 معاليكم، 

نيابة عن أثنى عشر مليون و نصف المليون عضوا في اإلتحاد األمريكي للعمل و مؤتمر المنظمات الصناعية 

(AFL-CIO أعرب لكم عن شديد قلقنا لوضع العمال في العراق.  فبدالً من أن يكونوا شركاء و بشكل مطلق ،)

في عملية النهوض و إعادة بناء البلد، إالا أنهم باتوا يعانون و بشكل غير عادل من ثقل و شدة وطأة األزمة 

ط من قدرة العاملين و أسرهم في اإلقتصادية وآثار العديد من السياسات  المجحفة بحقهم. أن هذا الوضع يثبا 

 العراق على تأمين إحتياجاتهم و المساهمة في في تعزيز اإلقتصاد. 

فعلى سبيل المثال،  أن العاملين في شركات التمويل الذاتي التابعة الى وزارة الصناعة لم يستلموا مرتاباتهم 

مؤخرا على توفير القروض الى تلك  المستحقاة في األوقات المحددة، و قد علمنا بأن الحكومة قد وافقت

المؤسسات لكي تتمكان من دفع مرتابات العاملين لديها. و قد أسعدني أن أسمع بأن العاملين سيتسلاموا اخيرا 

أجورهم عن األعمال التي أداوها مسبقا، إالا أني وفي الوقت ذاته ينتابني شعور بالقلق بأن حّلا مستديما لهذه 

 ده لحد اآلن. اإلشكالية لم يتم إيجا

ن بعض الفقرات المقلقة للعاملين في مؤسسات  5102فضّل على ذلك، فأن قانون الموازنة العامة لعام   قد تضما

و التي ضاعفت من قلقهم و معاناتهم،  بدال من أن تضمن  94، و 13، 10التمويل الذاتي، و باألخص الفقرات 

هو إحتمالية تحويلهم الى القطاع الخاص و ما يرافق ذلك  لهم حقوقهم.   و لعل من بين هذه المخاطر الواردة

 من تخفيض في األجور و المخصصات والحقوق، ناهيك عن إحتمالية التسريح من العمل و التقاعد القسري. 

أن قانون الموازنة قد زاد من صعوبة و معاناة هذه الشركات في تأمين القروض كأسلوب لدفع مرتابات العاملين، 

 ستتفاقم معضلة المرتبات غير المدفوعة، و إفّلس الشركات ، و إرتفاع معداالت البطالة. و عليه،  



و  في ضل هذه  األزمة اإلقتصادية الراهنة، فأننا نرى أنه من المهم في هذا الوقت دعم شركات القطاع العام 

ين، األلوف من العراقيبغية تعزيز النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل و ضمان سبل العيش الكريم لمئات 

 حيث إن إضطهاد العمال عبر سياسات التعديل الهيكلي لن تؤداي إالا الى تعميق  المأزق اإلقتصادي. 

أننا نحث الحكومة العراقية للبحث عن البدائل التي تؤكاد من خّللها عن إحترامها لحقوق العمال و عوائلهم. كما 

ع و التن  ىدونما أي تضييق علظيم بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي ندعوكم إلحترام حق و حرية التجما

ين من قبل القوات األمنية. لقد بدأ العمال بالتنظيم، ونأمل من حكومتكم أن تعترف بحقوقهم التي تكفلها  المحتجا

 المعايير الدولية، والتفاوض مع ممثليهم الشرعيين. 

أ من أية جهود ناجحة إل نعا  و إعادة بناء اإلقتصاد العراقي، وينبغي منع أو  الحد أن العمال هم جزء ال يتجزا

 من أثر الصدمات االقتصادية المستقبلية. 

ندعوكم إلستخدام قوتكم و صّلحياتكم من أجل خلق و و حماية فرص العمل و إحترام العمال و حقوقهم 

 للجميع.  القتصاديةر على الحياة اعند وضع إدارتكم السياسات التي تؤث العاملينوالتركيز  على 

 تقبال وافر التحياات و التقدير العالي. 

 

 المخلصة

 

 

 كاثي فينكولد

 مديرة القسم الدولي

 

 

 


