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 الختامي لمؤتمر الحقوق والحريات النقابية في العراق التقرير

 2016ر يا  أ 25-24المنعقد في بغداد للفترة  

ادات النقابية العمالية العراقية    عقدت االتحبإرادة عمالية صلبة وأمل مفعم بمستقبل أفضل للعراق .. 

) االتحاد العام لنقابات عمال العراق ، االتحاد العام لنقابات عمال كوردستان ، إتحاد المجالس 

والنقابات العمالية في العراق ، االتحاد العام لنقابات العاملين في العراق ، إتحاد نقابات النفط في 

حريات النقابية شاركت فيه الكوادر النقابية من جميع مؤتمرا موسعا حول الحقوق والالعراق( 

بمشاركة  2016ر يا  أ 25-24عمل وذلك في بغداد للفترة المحافظات العراقية ومن مختلف قطاعات ال

ومؤسسات  العمل والشؤون االجتماعية ة العمل والشؤون االجتماعية ولجنتيوفود رسمية من وزار

ومركز التضامن العمالي  والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان في مجلس النواب المجتمع المدني

القانونيين والمختصين في الخبراء ووبعض منظمات المجتمع المدني واالتحاد الدولي للصناعات 

 قضايا العمل والعمال.

ناقش المؤتمرون على مدى يومين المواضيع المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية في العراق وتقديم 

لموضوع وحول العديد من أوراق العمل الخاصة باالتحادات العمالية المشاركة حول هذا ا ومناقشة

نعكاس ذلك على الحقوق العمالية والنقابية. وتم عقد الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق وا

حلقات نقاشية ضمن أعمال المؤتمر حول مستقبل العمل النقابي في العراق في حال تشريع ثالث 

ون الحقوق والحريات النقابية ، دور الحريات النقابية في تعزيز الحريات العامة والسلم المجتمعي قان

 كما وتخلل، دور المرأة العاملة في النقابات في حال تشريع قانون للحقوق والحريات النقابية. 

لتزامات بية وااصة بالحقوق والحريات النقاالمؤتمر كذلك تقديم عرضا عن معايير العمل الدولية الخ

لى المالحظات النهائية حول مقترح مشروع الحقوق والحريات رى االستماع إالعراق تجاهها وج

 المقررات والتوصياتبالمؤتمر  وخرجالنقابية الذي أعدته االتحادات العراقية المشاركة في المؤتمر. 

 التالية:

 والمعاهدات الدولية األخرى المتعلقة تفاقيات العمل العربية والدولية احترام ضرورة ا

بالحقوق والحريات النقابية من قبل الحكومة في التشريع والتطبيق بما يكفل حق العمال 

 . في تشكيل منظماتهم وإدارتها بحرية تامةوالموظفين 

 بأقصى سرعة ممكنة  1948 لسنة  87قرار االتفاقية رقم إمطالبة الجهات التشريعية ب

تطبيق االتفاقيات المصادق عليها وكذلك و ساسا للتشريعاعتمادها أوتنفيذ بنودها و

التي تساهم في ، غير المصادق عليها ،وتفاقيات العمل الدولية األخرىالمصادقة على ا

 .والموظفين  تحسين شروط وظروف العمل وحماية العمال

 عد تلك الحريات نسان وتنقابية كونها جزء هام من حقوق اإلحترام الحريات الالتأكيد على ا

 واحدة من أهم األمور التي ترسخ السلم االجتماعي. 

 ساس في تقويتها ة العاملة وحركتها النقابية ركن أيؤكد المؤتمرون على إن وحدة الطبق

 مكانتها وفق مبادئ الحقوق والحريات النقابية. وتعزيز

 حدة الموقف في تشكيل فريق عمالي مشترك من االتحادات والنقابات العمالية لتعزيز و

القضايا الجوهرية المتعلقة بعمال العراق ومنظماتهم النقابية بما يكفل التمثيل المشترك 

 الواسع لهم أمام مختلف الجهات الوطنية والدولية. 
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 في  العمالية مطالبة وزارة العمل والشؤون االجتماعية بضمان إشراك جميع االتحادات

لمشاركة في اللجان  وا اضايا العمال، داخل البالد وخارجهاألنشطة والفعاليات ذات الصلة بق

 . مبادئ الحوار االجتماعي الثالثية وفق

 والتباين في طرق ووسائل العمل بين االتحادات  ختالفات في وجهات النظرعدم جعل اال  

ل تكثيف لى صراعات وتنافس غير مشروع ، ب، خالفات أساسية بينها وتحويلها إالعمالية 

 لى مقاربات مشتركة لحل مشكالت الطبقة العاملة في العراق. التشاور المشترك للوصول إ

 للمنظمات النقابية والوقوف بوجه في الشأن الداخلي  والحكومية رفض التدخالت السياسية

ضعاف الحركة النقابية، والتأكيد على سياسية ألي طرف يعمل على تشتيت وإي أجندة أ

 و هيمنة.امة تنظيمها النقابي، دون وصاية أقإ االتحادات وحريتها فياستقاللية 

 المناهض للصراعات الطائفية والدينية والقومية،  ومنظماتهم النقابية موقف العمال تعزيز

وترسيخ مفهوم المواطنة  تلك الصراعات نهاءإعلى الحركة العمالية  واإلقرار بقدرة

 .والوحدة الوطنية

  كل كامل من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية بش قانون العمل الجديدالعمل على إنفاذ

نتهاك لمنع ووقف ا) محاكم العمل ( دور القضاء وتفعيل عبر لجان تفتيش العمل الخاصة 

 حقوق العمال المقرة قانونا ولحل أية نزاعات بين أطراف اإلنتاج.

  العاملون في شمول القطاع غير المنظم بالحمايات القانونية ومنع التعسف الذي يتعرض له

 هذا القطاع وشمولهم بالضمانات االجتماعية.

  وفق معايير العمل الدولية تشريع قانون للتقاعد والضمان االجتماعي للعمالاإلسراع في ،

المساواة مع باقي العاملين في مؤسسات الدولة العراقية ويضمن حقوقهم  بما يضمن

 ومصالحهم.

  لتنظيم النقابي دوائر الدولة والقطاع العام بحق االعمال والموظفين في  شمولالتأكيد على

 القائمة تقوية منظماتهمتفاقيات العمل العربية والدولية والعمل على وفق ما نصت عليه ا

توفير الحمايات القانونية حق وحرية التنظيم النقابي ولغاء القوانين التي تتعارض مع وإ

ة والقطاع العام ومنع معاقبتهم ي دوائر الدولوالموظفين النقابيين العاملين ف للعمل النقابي 

 . نتماءهم أو نشاطهم النقابيال

 يتالئم معللعمال والموظفين على حد سواء بما  والراتب التقاعدي رفع الحد األدنى لألجر 

 . لضمان حياة كريمة لهم ولعوائلهم تكاليف المعيشة

 ت منع التحرش واالبتزاز ضمان المساواة التامة بين المرأة والرجل، وتفعيل تشريعا

 .وتمكينها من تبوء مراكز قيادية في االتحادات والنقابات الجنسي

 واإلقليمية، وتنظيم  العالمية تعزيز التعاون والتضامن مع مختلف االتحادات العمالية

 نشطة والفعاليات المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرات ودعم الحركة النقابية العراقية.األ

 

 

 

 






