النقابات العراقية تحقق النصر ...

قانون العمل الجديد قد أصبح قيد التطبيق
في إنتصار هائل لعمال العراق ونقاباتهم العمالية دخل قانون العمل العراقي الجديد حيزالتنفيذ خالل هذا الشهر شباط
 2016والذي جاء نتيجة للحملة التي أطلقتها الحركة العمالية في العراق التي إستمرت ألكرر ن ثالث سنوات بهدف
إصدار قانون عمل جديد نتوافق نع إتفاقيات ننظمة العمل الدولية.
إن المسودة النهائية للقانون التي تم إقرارها أواخر العام الماضي قد شملت نجمل اإلضافات المهمة التي أقترحتها
النقابات وهذا إنتصار الكبير لجميع العمال كون القانون شمل بتغطيته شريحة أوسع ن العمال نم لم يكونوا
نشمولي بإحكام قانون الخدنة المدنية .و هذا يعني أن العمال في القطاع العام والذي هم ليسوا بموظفي قد أتيحت
لهم الفرصة اآلن أن يتمتعوا بفرصة اإلنضمام وتأسيس نقاباتهم الخاصة.
هذا و أن القانون الجديد يسمح بالتفاوض الجماعي للنقابات  ،نتضمنا كذلك الحق للعمال نفسهم في حال غياب
المنظمات النقابية في نواقع عملهم  ،كما يوفر القانون إطارا جيدا للحريات النقابية و يوفر حماية قانونية للنقابات و
س حقوق العمال األجانب ويوفر الحماية ن التمييز في العمل حيث
أعضائها  ،ويحد كذلك ن عمالة األطفال ويح ّ
التحرش الجنسي في العمل .ناهيك ع كونه قد
يعتبر هذا القانون األول ن نوعه في البالد الذي يتناول نوضوع
ّ
أعاد تجسيد حق اإلضراب ع العمل و الذي كان قد تم ننعه ننذ عام ( .1987أبرز التحسينات على القانون باللغة
اإلنكليزية)

و قد علّقت السيدة شونا بيدر -بالو ،المديرة التنفيذية لمركز التضان العمالي ع هذا النصر العمالي الكبير بالقول:
" إن نركز التضان العمالي يستلهم النجاح ن اإلنجاز الذي حققته الحركة العمالية العراقية في وقت حرج يعاني
فيه عمال العراق ن وطأة األزنة اإلقتصادية القاسية في البالد".
و أضافت بالو " :و لعل أبلغ رسالة عبّر عنها العمال ن خالل هذا النصر هي أن وحدة العمال ن خالل نقاباتهم هي
السبيل األنرل ألن يكون لهم الكلمة الفصل فيما يتعلّق بتقرير نصيرهم .ويمرل ذلك خطوة هانة للديمقراطية في
العراق ،و أننا نأنل أن تتكررهذه الممارسة الشانلة و الشفافة نستقبال عند تشريع المزيد ن القواني التي تعزز
حقوق العمال في البالد .أن نركز التضان العمالي فخورا النه كان جزءا ن هذا اإلنجاز بدعمه لألخوة و األخوات
العراقيي طوال هذه الحملة "
و قد علّق السيد كاظم شمخي ،نستشاروزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية في العراق ع ذلك ،قائال " :أن القانون
سيسهم في نعالجة وإنعاش االقتصاد العراقي"  .لألطالع على كانل تعليقاته باللغة اإلنكليزية أنقرهنا

حملة قانون العمل
أن تمرير قانون العمل الجديد نهم أيضا النه يعكس قوة ووحدة النقابات العمالية العراقية في نواجهة الظروف
السياسية و اإلقتصادية الصعبة  .وتؤكد هذه العملية التشاركية على أهمية التعاون نع نجموعة واسعة ن الجهات
ذات العالقة ويقدم أنموذجا لعملية تشريعية ن األسفل لألعلى ن شأنها إحداث تغيير إيجابي في العراق.
و قد عملت ننظمة العمل الدولية أوال نع الحكونة العراقية على نشروع قانون العمل جديد عام  ،2004إال أن الحملة
لم تحقق نستوى ن الزخم المؤثر حتى بداية عام  2012عندنا إنضّم الى االتحادات العمالية الرئيسية في العراق
حلفائهم الدوليي (اإلتحاد الدولي للصناعات وننظمة عمال الواليات المتحدة المناهضي للحرب واإلتحاد الدولي
للنقابات وغيرهم إضافة الى العديد ن ننظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص نبادرة المجتمع المدني

للتضان ( ،)ICSSIو المنتدى اإلجتماعي العراقي وننظمة " جسر إلى " اإليطالية و ننظمة تموز للتنمية
اإلجتماعية.
توضح السيدة هاشمية نحس  ،ن اإلتحاد الدولي للصناعات " أن تشريع القانون جاء نتيجة تشكيل االلتحادات
العمالية العراقية جبهة نشتركة للمطالبة بإصدار قانون العمل الجديد" .و أضافت السيدة هاشمية " :يضاف الى ذلك
الدعم و التضان ن قبل المنظمات و االتحادات الدولية كمنظمة العمل الدولية و األتحاد الدولي لنقابات و نركز
اتضان العمالي في عملية تشاركية نستمرة شاركت فيها االتحادات العمالية والحكونة والبرلمان جنبا الى جنب .أنا
العانل الرئيس لتمريره في هذا الوقت بالذات فهو الحراك الجماهيري و المظاهرات المستمرة في عموم البالد".
عدنان الصفار عضو المكتب التنفيذي لألتحاد العام لنقابات العمال في العراق ( )GFITUذكر " أن نا ساعد في
التحرك العمالي لمنتسبي شركات وزارة الصناعة و التحرك الجماهيري العام في
التسريع ن تشريع هذا القانون هو
ّ
نختلف نحافظات العراق وهو نا شكل ضغط فاعل على السلطات التشريعية إلصدار القانون .كما و كانت جهود عمال
العراق بالتضان و المساندة و الدعم ن قبل المنظمات و اإلتحادات الدولية حافزا و حيويا لألسراع بإصدار القانون،
و خاصة نركز التضان العمالي  ،و نؤتمر النقابات البريطاني ( ،)TUCو ننظمة العمل الدولية و خبرائها (،)ILO
و األتحاد الدولي للنقابات .وذكرت السيدتان سعادة حميدة عبرة عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات العمال
في العراق (  ) GFIWوالسيدة خالدة شهاب أحمد ،نستشارة شؤون المرأة العانلة في االتحاد المذكور" :قانون
العمل هو نكسب للطبقة العالملة و النقابات و اإلتحادات و يعتبر طفرة نوعية في نجال المساواة في األجر و كذلك
تحديد ساعات العمل و عدم التمييز و حقوق المرأة الذي يعتبر إنجاز عظيم" .فيما تحدث السيد سعيد نعمة ،رئيس
األتحاد العام للعانلي و النقابات العمالية في العراق  " GFWUIإن العوانل التي ساهمت في صدور القانون كريرة،
و أهمها وحدة الموقف بي األتحادات العمالية  ،و كذلك الدعم و التضان الدولي ن قبل ننظمة العمل الدولية و
األتحادات الدولية و نركز التضان العمالي و ننظمات المجتمع المدني و نفوضية حقوق اإلنسان  ،إضافة الى نطالبة
الجماهير باإلصالحات" .كما و تحدث السيدان ستار دنبوس ،رئيس األتحاد العام لعمال العراق ( ،)GFIWو عبد
نحمد صخي ،رئيس نقابة عمال النسيج في األتحاد ( ،)GFIWع أهم العوانل التي ساهمت في إصدار القانون
والتي تمرلت بالمطالبة المس تمرة للقيادة النقابية في ضرورة اإلسراع بإصدار هذا القانون ون خالل اللقاءات
واإلجتماعات التي تجري بي النقابيي والمسؤولي على نختلف نناصبهم في الدولة .والضغط العمالي ن خالل
المسيرات والتجمعات الجماهيرية نضافا الى ذلك دعم المنظمات النقابية العربية والدولية والقيام بحمالت داعمة
لعمال العراق ن أجل إصدار هذا القانون  ،نشيري الى دور ننظمة العمل الدولية وتأكيداتها السنوية وضغطها غير
المباشر على وزارة العمل في نتابعة حقوق العمال ن خالل لجنة الخبراء لمتابعة اإلتفاقيات والتوصيات الصادرة
ن هذه المنظمة .وأضاف دن بوس وصخي إن ن العوانل األخرى هي رغبة المسؤولي وقناعتهم في أهمية إصدار
قانون عمل جديد والورش المتكررة التي عقدها نركز التضان العمالي وتفهم لجنة العمل البرلمانية ألهمية إصدار
هذا القانون والظرف السياسي الذي يمر به العراق ساعد كريرا على إهتمانها باإلسراع في إصدار هذا القانون .ون
جانبه ذكر السيد حس جمعة  ،رئيس إتحاد نقابات النفط في العراق  " IFOUأن القانون هو الذي ينظم العالقة بيننا
و بي رب العمل ويضم عدم التجاوز على حقوقنا ن قبل اإلدارات و أصحاب العمل و هو ضمان لمستقبل األجيال.
و سيؤدي الى أن تحترم إرا دة العمال ن قبل أصحاب العمل ،و بالتالي يكون الحق للعانل بالمطالبة بحقوقه وفق
القانون" .وأضاف السيد عبد هللا جبار المالكي ،نسؤول اإلعالم في األتحاد المذكور" :إن إصدار و تنفيذ القانون
الجديد هو نكسب كبير للشغيلة عمونا و الطبقة الكادحة العراقية في ان يكون أساس العمل الناهض و حماية أكيدة
لكل العانلي و أساس نتي للديمقراطية ".وتابع المالكي حديره " حقق هذا القانون قفزة نوعية كبيرة لصالح كل
العانلي في العراق".

فيما يلي ،نسلّط الضوء على كيفية قيام العمال و نقاباتهم بتوسيع نطاق حملتهم لتشمل البرلمان و الحكونة ،و ن
خالل تلك العملية قانوا بربط كافة الجهات ذات العالقة نع المنظمات العمالية الدولية كمنظمة العمل الدولية واألتحاد
الدولي للنقابات.
كما و يمكنكم اإلطالع على التسلسل الزنني لحملة قانون العمل خطوة بخطوة

قانون العمل يشمل على إنتيازات و نكتسبات نهمة للمرأة العانلة
لقد تض ّم قانون العمل على العديد ن المكاسب الها ّنة للمرأة العانلة وهي الحالة األولى ن نوعها في العراق التي
بالتحرش الجنسي و حدد
التحرش الجنسي في نواقع العمل .ويتناول القانون بشكل واضح نا المقصود
يمنع فيها
ّ
ّ
العقوبات المترتبة على ن يرتكب ذلك .علما أن الناشاطات النقابيات قم بقيادة نقاباته للنضال ن أجل إدراج هذه
الحمايات.
ويتناول القانون أيضا نسألة المساواة بي الجنسي  ،و وتحديد فيما يتع ّلق باألجور والتعيي و ظروف العمل .ويشترط
القانون على أصحاب العمل توفير دور حضانة لألطفال في نواقع العمل ،وزيادة فترة إجازة األنونة ندفوعة األجر
الى  14أسبوعا  ،نع إنكانية التمت ّع اإلختياري بإجازة بدون أجر لمدة تصل الى عام واحد .و قد ألزم القانون أصحاب
العمل بإعادة النساء العانالت الى نفس وظائفه بعد إنتهاء اإلجازة ،أو بوظائف نكافئة .كما وجاءت أحكام قانون
العمل الجديد الخاصة بمعالجة نسألة المساواة بي الجنسي نتيجة للمشاركة الفاعلة ن قبل النساء الناشطات
النقابيات في كافة جوانب الحملة بما في ذلك كتابة التعديالت و المشاركة في المؤتمرات و اإلجتماعات نع أعضاء
البرلمان و نمرلي وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية و المطالبة المستمرة بإصدار القانون.
و ذكرت السيدة إلهام عبد المعبود نجيد ،رئيسة نقابة اإلتصاالت التابعة لألتحاد العام لنقابات العانلي في العراق
( ،)GFWUIفرع البصرة " :كان للمراة دور فاعل واساسي في حملة صياغة القانون ن خالل حضورها الى
المؤتمرات والورش والندوات.كما قد ابدت اهتمانا كبيرا لقانون العمل رغم نشاغلها كموظفة وام وبعد المسافات

لغرض الوصول الى االناك التي تقام فيها الورش والمؤتمرات لغرض الوصول الى قانون يضم لها كافة الحقوق
والحريات االساسية وخاصة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة".
وقد عبّرت النسوة اللواتي ك ّ قد لعب دورا بارزا في الحملة ع آرائه حول أهم القضايا المتحققة للنساء العانالت
ن خالل القانون الجديد ،كما يلي:
تؤكد السيدة صبا قاسم يوسف نسؤولة شؤون المرأة في إتحاد نقابات النفط في العراق ( )IFOUإن " القانون يحد
 ،ببنود واضحة  ،ن حاالت الفصل التعسفي والكيفي بحق العمال وغيره ن البنود التي تخدم المرأة العانلة و تضم
حقوقها ،وبذلك سوف يزداد انضمام المرأة للعمل لما له ن تسهيالت في عملها".
إلهام عبد المعبود نجيد ،رئيسة نقابة اإلتصاالت التابعة لألتحاد العام للعانلي و النقابات العمالية في العراق
( ،)GFWUIفرع البصرة" :اذا تم العمل بهذا القانون بصورة صحيحة فسوف يزيد عدد العانالت في سوق العمل
اذا تم تغطية حقوق المراة بشكل شانل وخاصة اجازة االنونة والتي تتضم اجازة نا قبل الوضع ونا بعده وتخفيض
ساعات العمل اليونية للحانل وتحديد االعمال التي اليجوز للمراة العمل فيها واجازة العدة  ،وتوفير بيئة عمل نالئمة
لعمل المراة وتوفير دار رعاية لالطفال داخل نوقع العمل كذلك يجب ان تكون العناية بالطفل نتكانلة ن خالل
الضمانات االجتماعية".
أنا السيدة علياء حسي ناهود ،نسؤولة شؤون المرأة العانلة في األتحاد العام لنقابات عمال العراق ()GFITU
فقالت" :سيساهم القانون في زيادة عدد النساء العانالت ن خالل تطبيق بعض االتفاقيات الدولية التي تعالج قضية
المرأة العانلة وتحسي ظروف عملها وضمان حقوقها التي تضمنها القانون الجديد الذي سيكون له دور فاعل في
زيادة عدد العانالت وضمان تمكي النساء ن الوصول إلى سوق العمل بشكل إيجابي  ،ونعانلة عادلة في نواقع
العمل  ،ونساواته في االستخدام والمهنة ".

أهمية الحوار اإلجتماعي
لقد كان للتعاون المرمر بي كل ن وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية ولجنة العمل البرلمانية و المفوضية العليا
لحقوق اإلنسان و النقابات العراقية األثر األكبر في إصدار قانون العمل .و في نجمل ثنائه على دور الحوار اإلجتماعي
في الدفع ألصدار قانون العمل ،قال السيد نحمد شياع السوداني ،وزير العمل و الشؤون اإلجتماعية في العراق أن
القانون يمرّل خطوة نهمة على طريق إصالح عملية إصدار التشريعات ،و تحديد األسس الواضحة لعالقات فعّالة و
عادلة بي الشركاء اإلجتماعيي ن عمال و أصحاب عمل و حكونة .و قد أثنى على الدور الفعّال للشركاء اإلجتماعيي
في س قانون يتماشى نع المعايير العمالية الدولية.
و قال السيد نحمد السوداني  " :أن نا تحقق كان نتيجة للحوار اإلجتماعي وان المصادقة على القانون الجديد يعد
خطوة نهمة على طريق االصالحات التشريعية لقيام عالقات تتسم باالنصاف والفاعلية وتتماشى كليا نع قواعد
الشراكة والحوار والتركيبة الرالثية ( العمال  ،واصحاب العمل  ،والحكونات) نشيرا الى ان القانون الجديد يحمل
بي طياته نضاني لبرانج اجتماعية رصينة فضال ع كونه ينظم العالقة بي العانل ورب العمل في القطاع الخاص
ن حيث ساعات العمل واالجر والتاني الصحي والحقوق المهنية أسوة بموظفي الدولة ".
أنا السيد دهام العزاوي ،عضو المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق  ،فأكد على أن إصدار قانون العمل هو :
" انتصارا لحقوق العمال العراقيي لما تضمنه ن التزانات بضمان حقوق العمال في القطاع الخاص وفقا للمعايير
الدولية .و يعد تطورا نلحوظا في ننظونة التشريعات العراقية كما يعد نؤشرا على تطور العالقة بي العراق وننظمة
العمل الدولية" .ن جانبه أكد السيد كرار الموسوي  ،أني سر لجنة العمل و الشؤون اإلجتماعية في نجلس النواب
العراقي على إن " التاريخ سيسجل تلك الوقفة التي وقفها نركز التضان العمالي الدولي العراق نع تشريع قانون
العمل العراقي الجديد" .و أضاف بأن "المؤتمر األخير الذي نظمه نركز التضان ادى الى جمع الرؤى والخروج
بصيغة تتوافق نع اراء كل االطراف وكذلك نعايير ننظمة العمل الدولية بالشكل المقبول وخالصة ذلك الجهد الحريث
وافق نجلس النواب على تعديالت القانون و ان اهم نا قام به نركز التضان هو جعل النائب عانال يدافع ع حقه
والعانل نائبا يشرع لالخري تلك الشفافية التي لم تك لها سوابق كريرة في هذا البلد".
و قد حضر المؤتمر نمرلون ع لجنة العمل البرلمانية ونكتب رئيس نجلس النواب العراقي إضافة الى نمرلي لجان
المرأة و القانونية في البرلمان ووزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق
إضافة الى كافة النقابات العمالية العراقية.
و أكّد السيد عدنان الصفار ،عضو المكتب التنفيذي لألتحاد العام لنقابات عمال العراق على الدور المهم الذي قانت
به لجنة العمل البرلمانية ،بقوله " :وقد أبدت اللجنة تفهم واضح لضرورة إصدار القانون في هذه المرحلة".

التضان الدولي
أكّدت النقابات العراقية أن الحركة العمالية العالمية كانت عانال أساسيا في نجاح صدور قانون العمل  .وفيما يلي
بعض التصريحات لممرلوا تلك المنظمات التي قانت بدعم الحملة:
ننظمة عمال الواليات المتحدة المناهضي للحرب ( )USLAWذكرت " لقد ساهم التضان العمالي الدولي نساهمة
فاعلة و نهمة في تحقيق هذا اإلنجاز الباهر ،خاصة وأنه تحقق في ظل شبح الحرب األهلية .كما و أن ننظمة عمال
الواليات المتحدة المناهضي للحرب ( )USLAWقد لعبت دورا هانا في نساعدة الحركة العمالية العراقية في تشكيل
حرم صدام حسي التنظيم النقابي و
نستوى ن الوحدة الضرورية للتحقيق هذا الهدف .للمرة األولى ننذ أن ّ
المفاوضات الجماعية لعمال القطاع العام ،أعاد القانون الجديد إقرار تلك الحقوق للجميع فيما عدا نوظفي الدولة
الذي تكفل حقوقهم و ظروف عملهم ن خالل قواني و تشريعات أخرى" .وتناول جيف فوكت ن األتحاد الدولي
للنقابات ( )ITUCذلك الحدث وقال " :أن األتحاد الدولي للنقابات ( )ITUCيفخر بأنه قد عمل نع النقابات العمالية
العراقية المرتبطة بنا  ،و غيرها ن النقابات و ذلك بهدف تطوير نقترحات لتعديل قانون العمل .أن األصرار الذي
إتصفت به النقابات العراقية و الدعم الذي قدنه نركز التضان العمالي لها قد خلق زخما نؤثرا للتغيير في ضل
ظروف سياسية صعبة للغاية" .فيما قال نصطفى طليلي ن األتحاد العربي لنقابات العمال " لقد تحققت هذه الخطوة
البالغة االهمية نؤخرا في العراق بفضل النضاالت المتواصلة للنقابيي العراقيي وكذلك بفضل دعم باقي األسر النقابية
العالمية لهم خاصة ذلك الدعم المتواصل الذي اظهره خالل هذه السنوات األخيرة نركز التضان العمالي نحو قضية
الطبقة العانلة العراقية وحقوقها" .أنا السيد كمال أوزكان فصرح بهذا الخصوص بما يلي "يعتبر قانون العمل الجديد
نساهمة قيّمة لتحسي نستوى المعيشة للشعب العراقي ،و خطوة نهمة الى تحقيق المزيد ن العدالة في العراق .أن

النضال الطويل للنقابات العراقية و الدعم ن قبل الحركة العمالية الدولية ن أجل تحقيق هذا الهدف هو بالتأكيد نرال
لما يمك أن يحققه التضان ليس فقط للعمال ،و إنما لعموم المجتمع"
على صعيد نتصل قالت نارتينا بيكناتي ن ننظمة " جسر إلى " اإليطالية  " UPPعملت ننظمة جسر إلى ننذ
عام  2003على دعوة قادة النقابات العمالية العراقية الى المنتديات المجتمعية العالمية حول العالم ،و قد كان
الناشطون الدوليون دونا ننبهرون بالدور الرئيسي لعمال العراق في تعزيز الديمقراطية و التنمية في بلدهم ،و
أيضا في نواجهة الفساد و الطائفية  .و أخيرا فقد أصبح لهم اآلن تشريعا يقر بشرعية هذه الحركة و نضالها ن
أجل الخير ليعم ويشمل الجميع" .أنا نبادرة التضان للمجتمع المدني العراقي  ICSSIفذكرت " أن حماية
النقابيي العماليي و تعزيز حقوق العمال هي الجزء الحيوي ن برنانج عمل نبادرة التضان للمجتمع المدني
العراقي  ،فمنذ نؤتمرنا األول في أيطاليا عام  2009و لحد يوننا هذا لم تتوقف المبادرة ع إعتبار المخاطر و
التهديدات التي يواجهها الناشطون النقابيون العماليون في كل يوم أن تكون جزءا ال يتجزأ ن الجو المحفوف
بالخطر الذي يعاني ننه عموم المدافعون ع حقوق اإلنسان في العراق .إال أن إصدار قانون العمل الجديد يعتبر
خطوة نهمة في األتجاه الصحيح لتحسي ظروف العمل و تطوير الحركة الناشطة لعمال العراق ،و لتوسيع نطاق
الحمايات لعموم المدافعي ع حقوق اإلنسان في العراق.
ن جانبه ذكر السيد نظام قاحوش نسؤول نكتب الدول العربية للنشاطات العمالية في ننظمة العمل الدولية ()ILO
"ان حملة قانون العمل التي يدعمها نركز التضان العمالي ،قد حصلت على زخم عظيم على كل ن المستويي
المحلي و الدولي ،و القت قبوال واسعا ن قبل الحركة النقابية العمالية العراقية كعانل أساسي للمساعدة في إصدار
قانون العمل الجديد .تأنل ننظمة العمل الدولية تطبيقا كانال للقانون بما يتماشى نع اإلتفاقيات الدولية و المعايير
العمالية".

الخطوات القادنة
بالرغم ن كون إصدار القانون هو إنجاز نهم حتما ،إال أن هناك الكرير ن العمل المطلوب لضمان الحماية الكانلة
لعمال العراق .حيث أن النقابات العراقية أكدت أنها ستعمل جنبا الى جنب نع وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية
لضمان تطبيق بنود القانون الجديد بشكل كانل.
و قال السيد نحمد شياع السوداني ،وزيرالعمل والشؤون اإلجتماعية " :ن أهم الخطوات المقبلة لمواصلة ضمان
حقوق العمال هي إعداد و إصدار تعليمات تس ّهل تنفيذ أحكام قانون العمل" .أنا السيد دهام العزاوي ن المفوضية
العليا لحقوق اإلنسان في العراق فقال " :ان المفوضية ترى ان التحدي االكبر هو في تطبيق القانون وعلى نحو
يسمح بتنمية قطاع العمل الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية االقتصادية ودعم عجز الموازنة العانة وتقليل
البطالة وتخفيف ال طلب المستمر للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفوارق االجتماعية بي العانلي في القطاع العام
والخاص وتحقيق المساواة بي الجنسي في العمل واالرتقاء بمفهوم العدالة االجتماعية النتشال نئات االف العمال
ن واقع الفقر ونقص التعليم وقلة الخدنات الصحية التي يعانونها".
ن جانبها فإن النقابات العراقية عازنة على تبنّي حملة للضغط على الحكونة العراقية للمصادقة على نعايير ننظمة
العمل الدولية التي تدعم حق وحرية التنظيم النقابي (اإلتفاقية رقم  .)87و أكدت النقابات العراقية و المنظمات
المتحالفة نعها بأنه ن خالل توسع نطاق شمول المفاوضات الجماعية و اإلعتراف بمبدأ التعددية النقابية فأن قانون
العمل قد فتح الباب للحكونة العراقية للمصادقة على اإلتفاقية رقم .87
كما تتض ّم الخطوات القاد نة إصدار قانون جديد للتنظيم النقابي و الذي بقيت نسودته نجمدة ننذ الدورة السابقة
لمجلس النواب ،إضافة الى اإلستمرار بالعمل نع لجنة العمل البرلمانية على المسودة الجديدة لقانون الضمان
اإلجتماعي التي يتم نراجعتها حاليا ن قبل نجلس الوزراء .علما بأن أعضاء لجنة العمل البرلمانية قد تعهدوا
بالتشاور نع النقابات العراقية للتأكد ن تناغم قانون الضمان اإلجتماعي نع إتفاقيات ننظمة العمل الدولية.
و أضاف العزاوي " :ان تطبيق قانون العمل رقم  ، 37اليمك ان يكتمل حسب رؤية المفوضية دون انجاز الخطوة
الرانية ن خطوات كفالة حقو ق العمال في العراق اال وهي تشريع قانون التقاعد والضمان االجتماعي  ،فالضمان
االجتماعي بات شرطا ً الزنا ً لتحقيق التنمية البشرية عبر النمو اإلقتصادي واإلجتماعي  ،والبيئي  ،وهو ليس حقا ً
أساسيا ً في الئحة حقوق اإلنسان فحسب ،وأنما يتصدر أولويات القضايا الدستورية التي تكفل للمواط العراقي حياة
كريمة الئقة".

