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 الطبعة األولى، العدد الثاني

 مرحبا بكم في النشرة اإلخبارية للحقوق النقابية العمالية للعراق

 

  من النقابات العراقية واردةتقارير: إنتهاآات حقوق العمال وحقوق النقابات 

 

. قبل الحكومة لفترات طويلةلقد تم إستهداف النقابات العراقية وترهيبها والتدخل في شؤونها الداخلية من 
أن . واليوم، تعود النقابات لتجد نفسها عرضة للعدوان والمعاناة تحت وطأة القوانين القديمة والتعّرض للعنف

عمال العراق يسلطون الضغط قدمَا، آملين بتحقيق اإلعتراف بشرعية تنظيماتهم وتوّفير فرص العمل  
قوق النقابية العمالية العراقية الى نشر األخبار التفصيلية للمحنة تهدف النشرة اإلخبارية للح. بظروف مناسبة

 .التي يمر بها العمال والحصول على الدعم لحرآتهم

  الت المفروضة من الحكومة تستهدف القادة النقابيينالمزيد من التنّق

 وزارة الصناعة

في حق عشر قادة عماليين آخرين أفادت التقارير الواردة من النقابات العراقية صدور أوامرنقل  جديدة ب
 ).  يرجى اإلطالع على نشرتنا لشهر نيسان(شهر حزيران 

حد في أ الموظفين قبل الشرآات التي تديرها الوزارة  وفي األّول من حزيران، تجّمع المئات من العمال
ساحات بغداد، تهيؤا للمسير الى مبنى الوزارة والمطالبة بحّقهم في المفاوضة مع المسؤولين حول إعالن 

    بأنهم   العمال هؤالء ) GFIW( وقد وصف اإلتحاد العام لعمال العراق  . من وظائفهم منهمتسريح اآلالف
ابق من وظائفهم لكونهم غير مرغوب بهم وقد طرد هؤالء من قبل النظام الس" .المفصولين السياسيين "   من

من قبل حزب البعث، وقد تم إعادتهم لى وظائفهم بعد سقوط نظام صدام حسين، ليعودا الى مواجهة الفصل 
رة الى حالة التوتر الشديد عندما بادرت   هذه المظاهلتحّوآيفية  النقابات  تقاريروقد وصفت   .مّرة أخرى

 النارية و حتى اإلعتداء الجسدي على عدد من التلويح باألسلحةن من خالل أجهزة األمن بترويع المتظاهري
بأن عشرا من العمال )  FWCUI(وقد أورد إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق  . ظاهرينتالم

 .الذين قد تم نقلهم من وظائفهم هم من قادة التظاهرة

 

 

 

http://www.solidaritycenter.org/Files/iraq_tu_bulletin0410_arabic.pdf


 النقل وزارة

، عن صدور  في الثاني من حزيران) GFWCUI( اإلتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق أعلن
حاد، وقد تم إلتلأوامر نقل تعّسفي ألربع  من القادة لعماليين العاملين في الموانيء وأعضاء للنقابة المنضوية 

.  آيلومتر شماال900نقل النقابيين من وظائفهم في البصرة الى شرآة سكك الحديد في الموصل والتي تبعد 
شرآة الموانيء في  التي نّضمتها النقابة أمام إدارة المسيرةب) ويتضح عالقته(وقد أعقب هذا النقل مباشرة 

وقد آانت . المعقل، علما بأنها قد إستحصلت مسبقا الموافقات األصولية من قبل األجهزة االمنية المحلّية
د بالتوزيع العادل لقطع األراضي للموظفين ومخصصات الخطورة و الساعات مطالب المتظاهرين تتجّس

وقد عّبرت مجموعة  من . ي إدارة الشرآةاإلضافية وإجراء تحقيق داخلي حول قضايا الفساد اإلداري ف
 .  األخرى عن إستنكارها لرد فعل القوات األمنية تجاه العمال المتظاهرين Iالنقابات العراقية

 

 غلق مكاتب النقابات

ا عنوة، وبتبرير متكرر من المسؤولين بعدم شرعية النقابات أعلنت نقابات عراقية بأن مكاتبها قد تم إغالقه
في القطاع العام إستنادا الى قوانين العمل الصادرة أبان حكم نظام صّدام حسين والتي تحضر تشكيل النقابات 

مكاتب التي آانت مخصصة إلستخدام النقابة ولفترات زمنية الوقد أبلغ عّمال النفط بأن . في هذا القطاع
( في شرآة الناقالت وشرآة الحفر ومعهد التديب النفطي وشرآة المصافي وشرآة المشاريع النفطية طويلة 

 . قد تم غلقها رسميا أمام النقابات )وجميعها ضمن وزارة النفط

 

 حضر سفر النقابيين

 إعالنا على أحد الصحف الوطنية ،في منتصف شهر أّيار، نشرت لجنة حكومية مشرفة على عمل النقابات
العراقية بأنه يحضر على أي نقابي السفر الى خارج العراق إلنجاز أي تكليف نقابي بدون إستحصال موافقة 

وقد طالب االتحاد  . مسبقة من اللجنة الحكومية المشرفة نفسها، مهما آان الهدف من الرحلة أو آيفية تمويلها
. ي مؤتمرها الدولي السنوي لهذا العامف) ILO(تدّخل منظمة العمل الدولية ) GFIW(العام لعمال العراق 

ورغم أن الحكومة العراقية ال تعترف رسميا بجميع النقابات العمالية العراقية، إّلا أن وقع تأثير هذا القرار 
 لهذه الخطوة عبر ستنكاره إعن ) ITUC(وقد عّبر اإلتحاد الدولي للنقابات العمالية . سينال من جميع النقابات

 .  جهها مباشرة الى رئيس الوزراء العراقيرسالة و
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 قادة النقابة في المحاآم: مستجّدات مرسلة من عمال النفط

عانى النقابيون في قطاع النفط من محاوالت االدارات لمنع النشاط لقد ، في نشرتنا الصادرة في نيسانذآر 
نقل أربع من عمال  أحكاما إجرامية، آما تم) IFOU(النقابي، فقد واجه قادة االتحاد العراقي لنقابات النفط 

هذا وقد ورد اآلتي من االتحاد العراقي لنقابات النفط . المصافي من وظائفهم لقيامهم بنشاطات نقابية
)IFOU: ( 

 

 األسدي ، حسن جمعة عواد) IFOU(رئيس االتحاد العراقي لنقابات النفط 

حيث أن وزارة النفط التي أحالته الى هيئة النزاهة بموجب المادة . ال تزال قضية معّلقة لدى هيئة النزاهة 
 بأي معلومات عن  علنياموظفي القطاع العام من الفصحتحضرعلى  من قانون العقوبات والتي 327

نشاطات الشرآة التي يعملون بها، علما أن عقوبة تلك المادة تتراوح ما بين غرامة مالية أو سجن لمدة ثالث 
 في هذه المادة قد تم انتقادها بشّدةأن بوت الضرر على مصلحة الدولة، ومن الجدير بالذآر ال ثسنوات في ح

منظمة األمم المتحدة للثقافة والتعليم  البريطانية و) 19الفقرة (التقرير المشترك الصادر عن منظمة 
)UNESCO ( ان تستخدم مما قد يسبب مشاآل آبيرة حيث انها يمكن  على أنها مادة عامة ومبهمة لغويا

 . عن الرأيلتقييد حرية التعبير

 ، فالح عبود عمارة)IFOU( االتحاد العراقي لنقابات النفط نائب رئيس

لقد إتهمت وزارة النفط فالح عبود عمارة بتحريض العمال على . ال تزال قضية معّلقة في المحاآم العراقية
 من قانون 435هم قد تم إعتبارها تحت المادة هذه الت. التمرد وإصدار بيانات مضادة لسياسات وزارة النفط

تعتبر توجيه إهانة الى شخص ما في اجتماع خاص أو خالل مكالمة هاتفية أو برسالة العقوبات والتي 
) 19الفقرة (التقرير المشترك الصادر عن منظمة  في بشّدةهذه المادة قد تم انتقادها . خاصة، آجريمة 

 عن آونها تقييد غير مبرر لحرية التعبير) UNESCO(البريطانية ومنظمة األمم المتحدة للثقافة والتعليم  
وفي أول جلسات محاآمته، طالب عمارة بتسجيل دعوة قانونية ضد وزير النفط ومدير عام شرآة . الرأي

موعد   أنه تم إخباره بعدم إمكانية ذلك لحين اإلنتهاء من محاآمته، وهو ال يزال بإنتظارنفط الجنوب إّلا
 . الجلسة الالحقة

 

 إبراهيم راضي عبد IFOU  المصافي وعضو المكتب التنفيذي لألتحاد العراقي لنقابات النفطةرئيس نقاب
 حداالو

في األول من نيسان تم نقل راضي مع ف .معّلقةال تزال نتيجة الدعوة القضائية التي رفعها ضد وزارة النفط 
من البصرة ومن ثم تم إستدعائهم الى بغداد للتحقيق حول خلفية دورهم  في عدد من   عمال آخرين 4

 .وهو يحاول بكل قوة إلغاء أمر النقل  راضي دعوة قضائيةرفعلقد . قف العماليةالموا

http://www.solidaritycenter.org/Files/iraq_tu_bulletin0410_arabic.pdf
http://www.article19.org/pdfs/analysis/iraq-media-policy-arabic-.pdf
http://www.article19.org/pdfs/analysis/iraq-media-policy-arabic-.pdf


 نية النقابات تحّذر من غياب شروط الصحة والسالمة المه

واإلتحاد العام للمجالس والنقابات ) FWCUI(لقد أعرب آل من إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق 
عن قلقهم حول غياب شروط الصحة والسالمة المهنية في مواقع عمل ) GFWCUI(العمالية في العراق 
في أحد ) GFWCUI(ية في العراق حيث أورد اإلتحاد العام للمجالس والنقابات العمال. العمال الصناعيين

 حاالت لإلصابات الخطيرة قد حصلت مؤخرا و نجمت عن سقوط عمال اإلنشاءات من 5تقاريره رصد 
وإن اإلهمال لتحوطات األمان قد أدى الى . إرتفاعات عالية في مواقع الشرآة العامة للصناعات الهندسية

هذا وقد ذآر إتحاد المجالس . ن الممكن تجّنبهاالكثير من الحوادث واإلصابات المختلفة والتي آان م
 آخرون بإصابات 4أن ثالث عمال لقوا مصرعهم بينما أصيب ) FWCUI(والنقابات العمالية في العراق 

بالغة في العاشر من نيسان، عندما إنهار أحد المعامل القديمة جدا لصناعة الطابوق في ناحية النهروان قرب 
 . بغداد

المشاآل الناجمة عن غياب شروط السالمة واالمان نتيجة لغياب الرقابة والتفتيش إضافة الى وتعتبر النقابات 
هذا وأن إستمرار حضر تشكيل النقابات في .   القصور في المعرفة  عن تحوطات السالمة واألمان األساسية

 لشروط السالمة مواقع عمل القطاع العام تمنع النقابات من تنظيم حمالت واسعة لنشر الوعي والمعرفة
 .واألمان في مواقع العمل

 

 تسليط الضوء على وضع النساء العامالت

 المضاد  يعتبر قانون العمل السائد، FWCUI حسب ما ورد من إتحاد المجالس العمالية والنقابات في العراق
( عض المدراء  والتصرفات السلبية التي يتبعها ب العامللعمال باإلضافة الى حالة العنف وعدم اإلستقرار

  في نقاباتهم، أآبرتجاه النساء العامالت من األمور التي حّدت النساء العامالت من لعب ) النقابات وبعض 
أنه ) FWCUI(والنقابات العمالية في العراق   وقد ذآر إتحاد المجالس.في مجتمع تسوده الهيمنة الذآورية

ا سوية ورشتي عمل لدعم مشارآة النساء في النقابات وباإلشتراك مع منظمة حرية النساء في العراق قد نظم
 وقد بحثت المشارآات في الورشة اللواتي .  النقابي والتنظيمولعب دور أآثر فاعلية في عملية اإلستقطاب

أتين من عدة قطاعات صناعية، الحاجة الى بناء منظمات عمالية في العراق يكون فيها أهمية دور النساء 
قات التي تواجه النساء من  اإلنتماء الى النقابات أو لعب أدوار قيادية  ناقشن المعّوآما .مكافئا للرجال

) FWCUI( لقد دأب إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق .وشّخصن األساليب المقترحة لتجاوزها
ويذآر أن اإلدارات مستمرة باللجوء الى . حاالت التحرشات الجنسية في مواقع العملعلى رصد وتوثيق 

القوانين الصادرة بعهد صدام حسين و التي تحضر النقابات لتهديدالعمال وغلق مكاتب نقاباتهم  متى ما 
 مرآزا 2005عام ) FWCUI(لقد أسس إتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق  .طالبوا بحقوقهم

 .الله نشر الوعي عن طريق اللقاءات وعقد ورش العمللحقوق النساء في العمل ويحاول من خ

 



 نساء آردستان

 الضوء على عمل بعض  )TUC (سّلط تقرير صدر مؤخرا عن اتحاد نقابات العمال البريطانيةوقد 
لقد رافق النقابة المتحدة . واتي يعملن على دعم حقوق النساءالناشطات من نقابات العمال في آردستان الل

بزيارات الى معملين ال ) TUC‐UNISON(ل البريطانية  ماوفد إتحاد نقابات الع) KUWU(لعمال آردستان 
 وبظروف عمل ال 200$حيث آانت النساء تعملن استة أيام مقابل أجر شهري مقداره هما، فيوجود للنقابات 
وط السالمة واألمان بشكل وافي، بينما آان الرجال العاملين بنفس هذين المعملين يتقاضون تتوفر فيها شر

 . مرتبات أعلى لقاء القيام بنفس العمل

) KUWU(وهنا أستطردت نازنين طارق علي، مسؤولة شؤون النساء في النقابة المتحدة لعمال آردستان 
 عتزم أيتمكّنا من مساعدتهن في المطالبة بحقوقهن، أنلو آانت هؤالء العامالت عضوات في نقابة ل: "قائلة

ومن الجدير باإلشارة أن اتحاد . "العودة الى هذا المعمل الحقا ألطلب من العامالت اإلنضمام الى النقابة
 في يشترآان) KUWU(و النقابة المتحدة لعمال آردستان ) TUC‐UNISON(نقابات العمال البريطانية 

 . لعمالت والنساء النقابيات في آردستان العراقدعم النساء ابرامجا ل

 

 

 حمالت النقابات العراقية للنهوض بالواقع العمالي في العراق

 عادل  منصف و قانون عملمن أجل  العماليةةالحملة الوطني

حملته لرفع مستوى الوعي ) GFIW(ية الذي يقوده االتحاد العام لعمال العراق يواصل تحالف النقابات العراق
 . على مستوى القاعدة العمالية وتوسيع  التحالف الرامي للدفع تجاه إصدار قانون عمل جديد

 عددا من المؤتمرات في محافظات أربيل وآرآوك )GFIW (في شهر أيار أقام اإلتحاد العام لعّمال العراق
النضال لتحسين حثهم على لدين حيث قام الناشطون النقابيون بجمع تواقيع العمال لدعم الحملة ووصالح ا

 وقد إجتمع وفد من النقابة مع لجنة العمل والضمان اإلجتماعي. األجور وظروف العمل من خالل نقاباتهم
 عمال العراق عم بالفائدة على جميعفي مجلس نّواب آردستان لكسب دعمه إلصدار قانون عمل جديد ي

آما إلتقوا بعدد من القادة السياسيين البارزين في  ويضمن حرية التجّمع والتنظيم وحق المفاوضة الجماعية
.بغداد للتعريف بالحملة

هو اآلن جزء من النقابة المتحدة لعمال و) KGWSU(هذا وأن األتحاد العام لنقابات عمال آردستان 
في الحملة الوطنية إلصدار ) GFIW(يقوم بالتنسيق مع االتحاد العام لعمال العراق   )KUWU(آردستان 

من أجل الحقوق الشرعية األساسية للعمال في شمال العراق  يناضلقانون عمل جديد، وبنفس الوقت فأنه  
 يعتبر وافيا للغرض، فاألتحاد يعمل وبالتنسيق مع ائد والذي ال قانون العمل الس الثغرات فيومواجهة

الحكومة أقليم آردستان لتعديل قانون العمل المحّلي وقوانين الضمان اإلجتماعي ورفع الحد األدنى واألعلى 

http://www.tuc.org.uk/international/tuc-17949-f0.cfm
http://www.iraqitradeunions.org/cgi-bin/campaign1.cgi
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-18093-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-18093-f0.cfm


عاقة جسدية من إمرتبات التقاعد التي يستحقها العمال وإضافة مخصصات تقاعدية للعمال الذين لديهم لل
مباشر مع قاعدته العمالية في مواقع العمل لرفع درجة بشكل مستمر و هذا وأن اإلتحاد يتواصل .العملجراء 

قوانين العمل والضمان اإلجتماعي وتشجيع العمال على اإلنضمام الى النقابة حاجة الى تحسين عن الالوعي 
 .  الحملة هذهآجزء من

 

 كانك المساعدة بإم–الحمالت العالمية للتضامن مع عّمال العراق 

قدامى المحاربين األمريكيين منظمة   USLAW لحربعّمال أمريكا المناهضين لمنظمة يجتمع أعضاء من 
  )Global Exchangeاحد برامج منظمة التبادل العالمي (وبرنامج شيفرون ) IVAW (المناهضين للحرب

وهم يقومون بإعداد رسالة . لتنسيق في حملتهم داخل الواليات المتحدة لحشد الدعم لحقوق عمال العراقل
وفيها  ،مريكي وتوجيهها الى آل من الحكومة األمريكية والعراقيةوتوقيعها من قبل أعضاء الكونغرس األ

يتم التعبير عن الضرورة الملّحة على الحكومة العراقية لإلسراع بتبّني قانون عمل يحمي حقوق  العمال 
م وآجزء من هذا الجهد ، فه. األساسية) ILO(المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية   العراقيين

 النقابات العمالية العراقية، اه الى الهجمات التي حصلت مؤخرا علىنتبعون الى تسليط الضوء وجذب اإليس
ها الحكومة العراقية على سفر النقابيين العراقيين الى الخارج ونقل فرضتومثال على ذلك هو التقييدات التي 

اإلجرامية الموجهة ضد أعضاء إتحاد القادة النقابيين من مواقع عملهم بسبب نشاطهم النقابي و األحكام 
المالية لتغطية وهم اآلن دائبون على حشد الدعم للحملة وجمع المبالغ ). IFOU(نقابات النفط في العراق 
.  عن النقابيين، وذلك من خالل المؤتمرات النقابية التي ستقام صيف هذا العام القانونيالنفقات الالزمة للدفاع

قدامى المحاربين األمريكيين المناهضين منظمة ة مشارآتهم بالمؤتمر الوطني لّلوا فرصغوهم أيضا سييست
 في آندا لحشد الدعم  Labor start  والملتقى اإلجتماعي األمريكي ومؤتمر ليبر ستارت)IVAW (للحرب
 لتسليط الضوء على محنة العمال و  واسعةوبنفس الوقت فأنهم سيطلقون حملة إعالمية.  لحملتهمالدولي

   : كترونيلللمزيد من المعلومات يرجى زيارة اإلتصال بالعنوان األ. نقابات العمالية العراقيةال
org.uslaboragainstthewar@internationalsolidarity  

 

وقد ذآر .  المتظاهرين في البصرةاإلعتداءات على عمال المواني) ITF(شجب اإلتحاد الدولي للنقل  •
 .بأن هذا النقل هو مؤشر واضح لمحاولة تحجيم وإلغاء النقابة تحادالبيان الصادر عن اإل

 هاقرارفي ) ICEM( اللجنة التنفيذية في اإلتحاد الدولي لعمال الطاقة والمناجم والتعدين إستنكرت •
يين  أوامر الحكومة العراقية األخيرة  بمنع سفر النقاب2010 أيار، 27الصادر في في قرارها 

 الحكومة آل ممارسات تشجب بدورهاإلتحاد لأن اللجنة التنفيذية  : " العراقيين، وقد جاء في القرار
 في مواصلة سعيهم في العراقا وأخواننا  أخواتنبسالة نحيي آما. أزاء النقابات العماليةالعراقية 

وفي ظل خلفية تستند الى  آل هذه الهجمات والدفاع عن العمال على الرغم من  وتمثيلتنظيمل
 "إستمرار وتصعيد العنف في المجتمع على نطاق واسع

http://uslaboragainstwar.org/
mailto:internationalsolidarity@uslaboragainstthewar.org
http://www.itfglobal.org/itf-arab-world/news-online.cfm/newsdetail/4595/region/4/section/0/order/1
http://www.icem.org/en/24-North-Africa-Middle-East-/3809-ICEM-Executive-Condemns-Repressive-Union-Actions-by-Iraq
http://www.icem.org/files/PDF/1006.iraqresolution.ec.pdf


 على أحد المعامل بإستنكار الهجوم اإلرهابي العراقيين أخوتهم   حول العالمعماليةلشارآت النقابات ا •
 عامل وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وذلك عندما 40مما أدى الى وفاة أآثر من جنوب بغداد 

ة بابل بوقت إنتهاء الدوام و في الوقت د مصانع النسيج في محافظأطلق إنتحاري متفجراته مقابل أح
لقد شجبت النقابات .   آان العمال يهّمون لإلنصراف الى منازلهم بعد يوم شاق من العملالذي

العراقية العنف المتنامي وأوعزته الى الصراعات السياسية داخل الحكومة العراقية، آما طالبت 
 .راقيين في مواقع عملهمن للعمال العابتوفير األم

عن اإلنتهاآاك لحقوق العمال في   إستبيانه السنوي)ITUC(أصدر اإلتحاد الدولي لنقابات العمال  •
 الكيفية التي تم بها تقييم  الخاص بالعراقفي الفصل، وقد وصف التقرير 2009 للعام العالم

وذآر أيضا بأن القوانين العمل " بموجب القوانين الموروثة من صدام حسين  " اإلنتخابات العمالية
 ". بحاجة واضحة وملّحة للتغيير"العراقية 

 مستجّدات أخرى

العام لنقابات عمال رأيسيان لنقابات العمال في آردستان العراق، وهما اتحاد أعلن األتحادان ال
 ي والذ IKWSU الذي مقره أربيل، و االتحاد العراقي لعمال وحرفيي آردستان KGWSU آردستان

و أن التشكيل .  الماضيمقّره في السليمانّية عن توحدهما واندماجهما الرسمي في مطلع شهر أيار
ن ياسين عزيز علي و سيرأسه بالتناوب آل م"  KUWU النقابة المتحدة لعمال آردستان" الجديد 

 .هنكاوعبد اهللا خان 

  حول التوّحد) TUC( يرجى اإلطالع على تقرير التحاد نقابات العمال البريطاني 

________________________________________________ 

حقوق النقابات العمالية في طلبكم لمعلومات إضافية إلى يرجى إرسال تعليقاتكم أو 
 )org.solidaritycenter@Iraqturights( العراق 

مرآز لمشروع  هو  النشرة األخبارية لحقوق العمال والنقابات العمالية في العراق
زيد عن برامج مرآز التضامن العمالي لدعم حقوق ولمعرفة الم. التضامن العمالي

  : نقابات العمال في العراق عالميًا يرجى زيارة  الموقع األلكتروني  
org.solidaritycenter.www

 :عنوان مرآز التضامن العمالي

Solidarity Center       •        888 16th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20006      •        +1202-974-8383 
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http://www.tuc.org.uk/international/tuc-17961-f0.cfm
mailto:Iraqturights@solidaritycenter.org
http://www.solidaritycenter.org/

