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مقدمة
في ظل الظروف االقتصادية التي يعاني منها العراق نتيجة غياب الرؤيا
االقتصادية الواضحة والفساد المستشري والتي اثرت بشكل كبير على حياة
العمال من خالل الزيادة الكبيرة في اعداد العاطلين عن العمل وتوقف شبه تام
للحياة في ظل تأخير تشكيل حكومة جديدة والذي استمر ألكثر من ستة اشهر
بعد ان اجبرت التظاهرات الشعبية في معظم مناطق العراق والتي انطلقت في
تشرين االول من العام الماضي الحكومة السابقة على االستقالة وأيضا بعد ازدياد
االمر تعقيدا في ظل تفشي وباء كورونا في العراق والعالم والذي هدد حياتنا
وبقائنا والذي صاحبته اجراءات حكومية خجولة ال ترتقي الى مستوى الحدث
وكذلك في ظل هبوط اسعار النفط وخصوصا ان االقتصاد العراقي هو اقتصاد
ريعي يعتمد في معظمه فقط على واردات النفط وليبرز هنا دور العاملين في
القطاع العام وخاصة في المؤسسات الخدمية والصحية من خالل بذل كافة
الجهود للتصدي لهذا الوباء اللعين وكذلك تقديم افضل الخدمات االساسية من
ماء وكهرباء ومستلزمات صحية وبعض الخدمات االخرى وقد سجل المرصد
العراقي لحقوق العمال والموظفين مجموعة من االنتهاكات من خالل الرصد
االعالمي وتقارير االتحادات والنقابات وفريق المراقبين المنتشرين في عموم
المحافظات والبالغ عددهم  ١1مراقب الى جانب مجموعة تم تدريبها سابقا في
اكثر من ورشة عمل مع منظمة السالم والحرية نوجزها بما يلي :

 -١اصدرت وزارة العمل والشؤون االجتمـاعية كتابهـا المرقـم  1٠11في
 ٠٢٠٢-4-٠2والذي اوضحت فيه ان االتحاد العام لنقابات العام في العراق
هو االتحاد الوحيد الذي يقود الحركة النقابية العمالية في العراق وقد اوضح
مؤتمر االتحادات والنقابات العمالية في العراق بموجب كتابـه المرقم  5في
 ٠٢٠٢-5-4والذي يعد مخالفة واضحة للحريات النقابية التي اقرها قانون
العمل العراقي رقم  13لسنة  ٠٢١5وقانون  13لسنة  ٠٢١3وكذلك طالب
المؤتمر بكتابه اعاله بضرورة اسراع الحكومة بتشريع قانون المنظمات
النقابية للعمال والموظفين في العراق والذي تم رفع مسودته الى مجلس
الوزراء من قبل اللجنة المشكلة بموجب االمر الديواني رقم  ١1لسنة
٠٢١1
وهنا نشدد بأن على وزارة العمل والشؤون االجتماعية الوقوف على مسافة
واحدة مع جميع االتحادات والنقابـات وكذلك على الحكومة االسراع بتشريع
قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق

 – ٠أصدر مجلس الوزراء االمر الديواني المرقم  55لسنة  ٠٢٠٢والخاص
بتشكيل خلية ازمة للحد من انتشار فايروس كورونا ولم يقم مجلس الوزراء
بإشراك أي من النقابات العمالية أو اتحادات أصحاب العمل في تلك اللجنة
بالرغم من أهمية وجود تلك المنظمات وعالقتها بسوق العمل والوضع
االقتصادي المتراجع بسبب االزمة وكذلك قضايا السالمة والصحة المهنية في
مواقع العمل المتعلقة بالمخاطر البيولوجية وفايروس كورونا المستجد على
وجه الخصوص.

 - 1اعتصم العشرات من العمال بتاريخ  ،٠٢٠٢-5-١3في منطقة الكحالء
بمحافظة ميسان احتجاجا على تسريحهم من العمل حيث ذكرت السومرية نيوز
بأن العشرات من العاملين بالشركة الصينية "بترو جاينا" اقاموا خيام اعتصام
امام مقر الشركة في قضاء الكحالء للمطالبة بإعادتهم الى العمل بعد تسريحهم
من العمل وقد ذكر المصدر الخاص بمرصدنا ان هؤالء يعملون مع مقاولين
ثانويين
 – 4سجل راصدينا مجموعة من الشركات النفطية األجنبية العاملة في العراق
تقوم بتسريح العمال العراقيين  .وفي هذا االتجاه ذكرت وكالة أنباء موازين
نيوز
ان النائب األول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي ذكر في بيان تلقته
/موازين اليوم ان اغلب الشركات االجنبية العاملة في الحقول النفطية في
المحافظة قد استغلت هذا الظرف الصعب ،وقامت بتسريح عدد كبير من
العمالة البصرية بدون اي عذر او مسوغ قانوني" ،مبينا ان"هذه الشركات
التزال عقودها سارية المفعول ومستمرة بالعمل ،حيث استغلت فترة حظر
"التجوال وأنهت عمل موظفيها العاملين في الحقول النفطية
وأضاف التميمي انه "من باب المسؤولية وجهنا بتشكيل لجنة من قبل .
ديوان المحافظة وعضوية األجهزة األمنية من ذوي االختصاص لزيارة
الشركات النفطية ،حيث ستلزم اللجنة تلك الشركات بقانون العمل العراقي،
".وبتدقيق المخالفات التي ارتكبتها خالل هذه الفترة
وذكر ان عددا من العمال المحليين في شركتي أيجز البريطانية واأللب
الدنماركية العاملتين ضمن موقع البرجسية النفطي غرب محافظة البصرة
وشركات اجنبية اخرى شكو من تسريح عدد كبير منهم وإنهاء عقودهم رغم
تأكيد محافظ البصرة باستمرار صرف رواتبهم خالل فترة الحظر.

وادناه نص التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة في من قبل محافظ البصره
بهذا الخصوص والذي حصل مرصدنا على نسخه منه
ت
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- 5اصدرت وزارة الكهرباء العراقية كتابها المرقم  ١54٠1في -4-١1
 ٠٢٠٢والذي تضمن توصيات هيئة الرأي المرفوعة الى السيد وزير
الكهرباء وفي محاولة منها لحل االزمة المالية بتقليل رواتب العقود العاملين
لديها حيث يعد انتهاكا للحد االدنى لألجر في العراق والبالغ  15٢الف دينار.
 -5تأخير في صرف رواتب المعلمين في محافظة دهوك ومنتسبي الصحة وعمال
النظافة في اقليم كردستان والذي ادى الى القيام باالحتجاجات تم على اثرها اعتقال بعض
من المحتجين حيث ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر بتاريخ
 ٠٢٠٢/5/١2ان موظفي حكومة اقليم كردستان ومنهم المعلمين لم تصرف رواتبهم
منذ شهر شباط  ٠٢٠٢وقد تم اعتقال العشرات منهم لمنع تظاهرة كان مخطط لها في
محافظة دهوك للمطالبة بصرف رواتبهم حيث تم اعتقال المعلم (بدل برواري) والذي ذكر
لمرصدنا انه اعتقل لمدة اسبوعين وقد تم االفراج عنه بعد عيد الفطر علما ان موظفي
االقليم لم يستلموا سوى راتب شهر واحد في سنه  ٠٢٠٢ولم يستلموا باقي الشهور الى
االن حيث ذكر احد المعلمين ان على حكومة اقليم كردستان ايجاد اليه وبالسرعة الممكنة
لحل مشكلة رواتب الموظفين المتوقفة

 – 3تأخر صرف رواتب المعينين الجدد في وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
ضمن درجات الحذف واالستحداث لسنة  ٠٢١5والذين باشروا بالوزارة في
اواخر عام  ٠٢١2والبالغ عددهم  ١4٢٢منتسب حيث لم يتم صرف رواتبهم
حتى ساعة اعداد هذا التقرير .
 - 1تأخر رواتب العقود واألجراء اليوميين في وزاره الكهرباء  /مديرية توزيع كهرباء المنطقة
الجنوبية حيث اقيمت وقفتين احتجاجية االولى امام مديرية توزيع كهرباء الجنوب والثانية امام
مديرية توزيع كهرباء ذي قار وقد اعلن السيد عبد الكريم عبد السادة رئيس اتحاد نقابات
العاملين في العراق لمرصدنا ان العقود واألجراء اليوميين البالغ عددهم  1341بعض منهم
اجور وتم تحويلهم الى عقود والذين تصل خدمة بعضهم ما بين  ١٢سنوات الى  ١4سنة وقد
طالبوا بتحوليهم على المالك الدائم ولم يستجاب لمطالبهم لهذا اعلنوا بتاريخ ٠٢٠٢ /5 /١1
االحتجاج
و االضراب بكافة المحافظات الجنوبية علما ان االحتجاجات الزالت قائما لغاية كتابة هذا التقرير
وقد تلخصت مطالب المحتجين بالتثبيت على المالك الدائم وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اربعة
اشهر والغاء امر نقل السيد وائل حبيب االسدي عضو اللجنة المركزية لعمال االجور والعقود
والذي تم نقله الى محطة خور الزبير على اثر هذه االحتجاجات وكذلك تعويض االجور والعقود
الذين توفوا جراء العمل وعددهم  ٠١١وتحويلهم للتقاعد وكذلك صرف تعويض للذين تعرضوا
الى اصابات جراء العمل

 -2تظاهر العشرات من محاضري ديالى في  ٠٢٠٢/5/١٠امام مبنى المحافظة للمطالبة
بتحويلهم الى عقود ونقال عن وكالة الرأي الدولية فقد ذكر مدير اعالم حكومة ديالى المحلية ياسر
بدر ان العشرات من محاضري مدارس ديالى المجانيين انطلقوا في تظاهرة سلمية امام مبنى
المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بتحويلهم الى عقود و اضاف بدر ان مطالبهم تم استالمها
ورفعها للجهات الرسمية  .يذكر ان اكثر من  1٢الف محاضر مجاني موجودين في مدارس ديالى
 – ١٢اقيمت في محافظة المثنى وقفة احتجاجية بتاريخ  ٠٢٠٢/5/١1لعقود ومحاضري
مديرية تربية المثنى للمطالبة بصرف رواتب العقود وكذلك تحويل المحاضرين الى عقود
حيث ذكر احد مدرسي العقود لراصدينا بأنهم كانوا يعملون بصفة محاضرين مجانيين منذ
 ٠٢١1وتم تحويلهم الى عقود في نهاية عام  ٠٢١2استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم
 1١5في  ٠٢١2ولم تصرف رواتبهم لغاية شهر ايار  ٠٢٠٢فيما يطالب المحاضرون
والذين قامت محافظة المثنى بتشغيلهم من بداية عام  ٠٢٠٢والبالغ عددهم 5٢٢٢
محاضر بتحويلهم الى عقود وقد قمنا خالل الخمس اشهر الماضية بعدة وقفات ولقاءات
مع محافظ المثنى ووزير التربية والنائب االول لرئيس البرلمان العراقي السيد حسن
الكعبي

 -١١تاخر رواتب موظفي الكهرباء في مديريات انتاج ونقل وتوزيع كهرباء
الجنوب حيث اقيمت بتاريخ  ٠٢٠٢/5/١3وقفات احتجاجية امام مبنى دائرة
الكهرباء في البصره وامام مديرية توزيع كهرباء ذي قار بسبب تاخر رواتبهم
الكثر من  45يوم حيث ذكر احد الموظفين في مديرية توزيع ذي قار لراصدينا
ان هذا التاخير مستمر للشهر الرابع على التوالي في ما ذكر احد العاملين في
مديرية انتاج الجنوب بانه وعلى الرغم باالستمرار بالعمل طول فتره الجائحة
لتامين الطاقة الكهربائية ألبناء شعبنا فأننا نعاني من تأخر صرف رواتبنا .

 – ١٠بسبب تأخر في صرف رواتب شركة غاز البصرة اقيمت بتاريخ ٠٢٠٢-5-١1
وقفة احتجاجية ضد إدارة شركة غاز البصرة وشل وقد صرح السيد حسن جمعة االسدي
رئيس اتحاد عمال النفط والبتروكيمياويات لمرصدنا ان هذه الوقفة االحتجاجية جاءت
نتيجة عدم صرف رواتب العمال والموظفين المعارين من شركة غاز الجنوب والذين يبلغ
عددهم  5٢٢٢منتسب الى شركة غاز البصرة في حين صرفت رواتب األجانب من شركة
شل ومتسوبيشي بكل انسيابية وهذه المشكلة لم تكن وليده اليوم بل منذ بداية عام ٠٢٠٢
لحد هذا اليوم في ظل ظروف البلد من تظاهرات جماهيرية وإغالق الطرق وبعدها وباء
كرونا والعمال والموظفين وخاصة المناوبين ملتزمين بالدوام وتوفير الغاز الطبيعي
المسال للطبخ والكهرباء ومعامل البتروكيماويات رغم خطورة الوباء والعدوى علما انه
في نهاية كل شهر تبدء المشاكل بين إدارة غاز الجنوب وغاز البصرة حول صرف الراتب
والخاسر الوحيد هم منتسبي غاز البصرة

 -١1اصدرت الحكومة قرارها بتعويض البطالة من خالل منحهم (منحة الطوارئ) البالغة()1٢
ألف دينار عراقي أي ما يعادل الف دينار يوميا ً عن تضررهم بسبب إجراءات الحظر الصحي
المفروض على البالد وال زالت لحد كتابة هذا التقرير معلقة وغير مصروفة علما ان المبلغ هو
تحت خط الفقر اي ال يسد احتياج المواطن ليوم واحد له ولعائلته في حاله احتساب السكن والماء
والكهرباء. .

المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين
نبذة تعريفية
منذ تأسسسسس المرصسسسد العراقي لحقوق العمال والموظفين في مطلع العام الحالي على يد
مجموعة من ناشسسسسسطين نقابيين ومدافعي وناشسسسسسطي في المجتمع المدني الذين يؤمنون
بسسالحريسسات النقسسابيسسة والعسسدالسسة االجتمسساعيسسة ولمسسا يتعرض لسسه العمسسال والموظفين من ظلم
وانتهاكات من الدولة وأرباب العمل وأيضسا ما يشهده الوضع السياسي والنقابي بسبب
غياب القوانين العادلة التي تحمـسسسسي العمال ونقاباتهم والذي ادى الـسسسسى تراجع الحريات
النقسابيسة حيسث يهسدف المرصسسسسسسسد الى رصسسسسسسسد وتوثيق االنتهساكسات وتقييم حقوق العمال
والموظفين والحريسسات النقسسابيسسة وإعسسداد التقسسارير والسسدراسسسسسسسسات وتقسسديمهسسا الى الجهسسات
المعنية حول ما يتوصسسسسل إليه ،مشسسسسفوعا ً بالمقترحات والتوصسسسسيات األسسسسساسسسسسية .بهدف
تعزيز حقوق العمال والحريات النقابية في جمهورية العراق .باإلضافة الى تقديم الدعم
المعنوي والنفسسسي لهم من خالل تقديم االسسستشسسارات والدراسسسات من اجل توفير البيئة
المناسبة والعمل على تعزيز مفاهيم الديمقراطية وبناء السالم لضمان حقوق هذه الفئة
المهشمة.
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