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 ملخص الدراسة:

مشروع"تعزٌز حموق العمال والحرٌات النمابٌة" مشروع مشترن بٌن منظمة السالم والحرٌة فً 

ضمن نطاق تعزٌز الدٌممراطٌة وحموق االنسان والتً   NPAوالنجدة الشعبٌة النروٌجٌة   PFOKكوردستان

 العراق.-العراق واللٌم كوردستانسنوات فً  4تنفذ خالل 

فً شهر  عمالحماٌة حموق اللهذه دراسة لتحدٌد خط االساس والبحث عن ارضٌة  بأجراءالمشروع  ءبد

ولغاٌة نهاٌة شهر تشرٌن االول من نفس العام . من لبل اكادٌمٌٌن وفرٌك بحث مٌدانً باستخدام  2116تموز

ى والع وارضٌة حموق العمال والحرٌالت النمابٌة والثغرات للتعرف عل ( ،Mixed Method)المختلط المنهج 

 تعزٌز حموق العمال و تفعٌل دور النمابات العمالٌة.لوالعوابك اما تلن الحموق والحرٌات 

مجامٌع التركٌز( لجمع  ، الممابلة ، تم اختٌار عٌنة الدراسة فً  ثالثة مستوٌات مختلفة وبوسابل متعددة )استبٌان

 اربٌل(. ، كركون ، سلٌمانٌة ، البصرة ،أربٌل  ، بٌانات فً محافظات )بغدادالمعلومات وال

استبٌان على عٌنة فً تلن  استمارة 1111ولفهم الوالع العمالً والحرٌات النمابٌة  تم توزٌع  المستوى االول 

البالً لعدم واستبعاد  الصحٌحة حسب البٌاناتاستبٌان استمارة  071 عتمادوفً النهاٌة تم ا المحافظات ،

  مطابمتها للدراسة

 43لفهم اكثر للوالع العمالً وارضٌة الحموق والحرٌات العمالٌة والنمابٌة  تم الممابلة مع   المستوى الثانً

صاحب  2 ، نمابً 12،  ممثل حكوم11ً،  برمانٌٌن 2حٌث الممابالت كانت مع ) ، شخص بشكل شبه مفتوح

  2عضو مجلس محافظة  ، 1،  2ٌن ، ممثلً غرف تجارة لانون2ٌ ،اكادٌمٌٌن وخبراء  5، عمال  6، عمل

 (.لضاة 

مجامٌع تركٌز فً المحافظات الستة المذكورة اعاله بحٌث فً كل محافظة تم  6واالخٌر تم عمد  المستوى الثالث

اص عمد مجموعة تركٌز واحدة بمشاركة الجهات المعنٌة بالحموق العمالٌة والحرٌات النمابٌةومجموع االشخ

 الذٌن شاركوا فً مجامٌع التركٌز )      (شخص.

ة للعمر ببالنس ، اث% من االن24ر وو% من الذك76ة بمن حٌث دٌموغرافٌة المشاركٌن فً االستبٌان، نس

% هم فً 1سنة ،وادنى نسبة 20-11%  هم اعمارهم بٌن 51اعلى نسبة من المشاركٌن والتً وصلت الى 

% 4و  عزاب وبواكر%هم 34و  ارامل% 3المشاركٌن متزوجٌن و % من 51. فمما فوق  سنة 50عمر 

% دهون و 11%سلٌمانٌة و 21% البصرة و 21% اربٌل و 11% بغداد و21مطلمٌن. من حٌث المحافظة 

 % من كركون.0

 ، الدراسة المتوسطة % خرٌج20،  االبتدابٌة الدراسة% خرٌج  23% هم من االمٌٌن. 6التحصٌل الدراسً 

الحاصلٌٌن  % 2، ةٌالجامعالدراسة % خرٌج  15  ، % خرٌج المعاهد11، لدراسة اإلعدادٌة ا  % خرٌج15

 على شهادة الدراسات العلٌا.

اما فٌما ٌتعلك بدٌموغرافٌة االشخاص الذٌن تم ممابلتهم او الذٌن شاركوا فً مجموعات التركٌز والتً ٌبلغ 

 عمل ارباب 5 ،ات ممثلً النماب 22 ممثلً الحكومة،  11 ،   ٌن برلمانٌ 3مهنتهم )   ( شخص.  67عددهم )  

  (.ممثلً غرفة التجارة  1نشطاء مجتمع مدنً ،  4أعضاء مجلس محافظة ،   2،  اكادٌم12ً ،  عامل  7،

( 1البصرة )   ص ،اشخا(  0،  اربٌل )  صاشخا(  11فً بغداد )  ، اما من حٌث التمسٌم على المحافظات 

 ( اشخاص.11ودهون )  (شخص  16شخص،  كركون  )   ( 14سلٌمانٌة )   ، صاشخا

 النتابج
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فً هذه الدراسة تم الوصول الى مجموعة من النتابج المتعلمة باالنتهاكات التً تحصل ضد العمال فٌما ٌتعلك 

رغم وجود لوانٌن نافذة لضمان تلن الحموق للعمال لكن فً الوالع اغلب  بعمد العمل والضمان االجتماعً ،

لجان ثالثٌة  وجودوٌتبٌن اٌضا رغم  ٌسجلون فً الضمان االجتماعً، ال الٌحصلون على عمد العمل والالعم

بسبب للة اعدادهم وضعف واتحادات ارباب العمل( لتفتٌش موالع العمل  ، النمابات ، )الحكومةتمثل   مشتركة

 دورهم ضعٌف جدا.فان االمكانٌات التمنٌة والمادٌة لتلن اللجان 

ان  العمل. ورغم والشهرٌة، واجورب االنتهاكات ضد العمال فً ساعات العمل واالجازات االسبوعٌة الى جان

ساعات العمل االضافٌة دون التزال لحد االن و هبعض تلن الحموق مشرعة ضمن الموانٌن المحلٌة اال ان

معٌشً موجودة. لم ٌتم نهاٌة االسبوع  لابمة وللة اجورهم ممارنة مع الوالع الفً عطل  وجود تعوٌض وعدم

ولد تبٌن  ة. العمل على بناء المدرات المهنٌة للعمال ال من لبل اصحاب العمل وال الحكومة وال النمابات العمالً

اٌضا من نتابج الدراسة رغم ان لد وفرت بعض مستلزمات الصحة والسالمة المهنٌة لكن لحد االن نرى بان 

لنمص فً الصحة والسالمة المهنٌة فً موالع العمل .ولد تبٌن اٌضا من ٌفمدون حٌاتهم بسبب االكثٌر ممن هنان 

الى  . ٌطالبون بحمولهم من فمدان عملهم ال همفوبسسب تخوالعمال ان نتابج الدراسة بان فً بعض االحٌان 

وأٌضا الٌزال العمال ال  وٌتم اضطهاده هجانب ذلن نرى بان العامل االجنبً ٌتعرض لالنتهاكات فً حموله

 تمتعون بوعً لانونً حول حمولهم الواردة فً الموانٌن المحلٌة والدولٌة.ٌ

الدراسة وصلت الى ان العاللة بٌن العمال والنمابات العمالٌة لٌست فً المستوى المطلوب وعضوٌة العمال فً 

ابً .وللتدخل النمابات لحد االن ضعٌفة ومشاركتهم للٌلة فً اعمال وانشطة النمابات وثمتهم ضعٌفة بالعمل النم

الحزبً دور اساسً فً ضعف الثمة وتحجٌم الحرٌات النمابٌة ، علما ان هذا لٌس  راي العمال فمط بل هو راي 

بعض ممثلً النمابات الذٌن ٌعترفون بذلن الى جانب ان عدم وجود لانون معاصر للتنظٌم النمابً اثرت بشكل 

تأخر وتباطىء الحكومة فً اصدار التعلٌمات واالجراءات كبٌر على العمل النمابً والحرٌات النمابٌة. وكذلن 

لتنفٌذ بعض الموانٌن التً اثرت وتؤثر على حموق العمال والحرٌات النمابٌة ،الن بعض الموانٌن فٌها مواد 

 وحموق واردة للعمال والحرٌات النمابٌة والتاخٌر فً التنفٌذ ٌؤثر سلبا على تلن الحموق.

لتً توصلت لها الدراسة الترحنا مجموعة من الممترحات والتوصٌات للجهات المعنٌة انطاللا من تلن النتابج ا

فً الجهات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والنمابات العمالٌة والجهات ذوي العاللة باصحاب العمل ومن اجل تعزٌز 

 حموق العمال وحماٌته وتعزٌز الحرٌات النمابٌة

تماعً وفك المعاٌر الدولٌة فً العراق وتشرٌع لانون العمل فً اللٌم .الترحنا بان ٌتم تشرٌع لانون للضمان االج

كوردستان وفك المعاٌر الدولٌة.الى جانب اصدار تعلٌمات واجراءات لتنفٌذ لانون العمل الجدٌد فً العراق رلم 

 ولانون الضمان االجتماعً فً اللٌم كوردستان بما ٌتناسب مع روح المانونٌن على ان ال 2115لسنه  37

ٌموض الحموق الواردة فً تلن المانونٌن. البدء بحملة توعٌة لانونٌة للعمال لرفع وعٌهم بالحموق الواردة فً 

الموانٌن المحلٌة والدولٌة وتفعٌل دور النمابات للدفاع عن حموق العمال وضخها بدماء جدٌدة واتباع الٌات 

ات عن طرٌك الدفاع عن حموق العمال والزٌارات الدٌممراطٌة الداخلٌة وتحسٌن العاللة بٌن العمال والنماب

 المٌدانٌة المباشرة والولوف بجانبهم فً معاناتهم.

على الرغم ان اللجان الثالثٌة موجودة "لجان التفتٌش" لكن ٌحتاج الى تفعٌل دورهم وعلى الحكومة ان تموم 

ة . وضرورة وضع استمارة عمود بذلن من خالل زٌادة عدد المفتشٌن وتوفٌر مستلزماتهم اللوجستٌة والتمنٌ

موحدة وفك الموانٌن المحلٌة والدولٌة تلزم اصحاب العمل والجهات االخرى باستخدام تلن النماذج الموحدة من 

العمود . العمل الجاد من اجل تفعٌل محاكم العمل لالسراع فً انهاء الملفات الخاصة بالنتهاكات التً تحصل 

مناطك التً التوجد فٌها تلن المحاكم والتملٌل من االجراءات الروتٌنٌة لتسجٌل للعمال ، وفتح محاكم عمل فً ال

 الشكاوي والدعاوي .

ضمان الحرٌات النمابٌة عن طرٌك تشرٌع لانون ٌضمن الحرٌات النمابٌة ووفك المعاٌر الدولٌة بشكل ٌضمن 

مساحة الحرٌات النمابٌة وتشجٌع استماللٌة وتعددٌة النمابات . العمل على الحد من التدخل الحزبً وتوسٌع 

منظمات المجتمع المدنً للعمل على االهتمام بالشان العمالً والنمابً وبناء عاللات ومشارٌع مشتركة خدمة 
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لحموق العمال والحرٌات النمابٌة. وكذلن العمل على تشجٌع الباحثٌن واالكادٌمٌٌن للمٌام بدراسات وابحاث حول 

بٌة. تشجٌع وفسح المجال واتباع الٌات ضامنة لمشاركة المراة ولٌادتها فً العمل حموق العمال والحرٌات النما

 النمابً . 

العمل على رفع الوعً المجتمعً بحموق العمال والحرٌات العمالٌة  عن طرٌك وسابل االعالم واالهتمام 

 باالعالم العمالً والنمابً.

ات ضد العمال والنمابات العمالٌة وانشاء مرصد نمابً من المهم اٌضا ان ٌتم رفع العوابك امام رصد االنتهاك

لرصد االنتهاكات الحاصلة وحث النمابات الصدار تمارٌر سنوٌة دلٌمة وعلمٌة بكل االنتهاكات الحاصلة وبناء 

 لدرات النمابات فً هذا المجال.

ٌة الخاصة بحموق العمال الضغط على الدولة العرالٌة لالنضمام والمصادلة على المعاهدات واالتفالٌات الدول 

 والحرٌات النمابٌة.

 االسراع فً وضع اطار لانونً النهاء معانات ٌد العامل األجنبً

االهتمام بالحٌاة الدٌممراطٌة الداخلٌة للنمابات وبالشباب لمٌادة النمابات العمالٌة وبناء لدراتهم ورفع وعٌهم عن 

 ة لتدرٌب النمابٌٌن فً العراق واللٌم كوردستان.طرٌك فتح دورات وورش عمل ووضع دالبل تدرٌبٌة خاص

 العمل على ارجاع هوٌة العامل للمطاع العام 

االستعداد لتمدٌم تمرٌر خاص عن الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة ٌركز على االنتهاكات الحاصلة ضد العمال و 

بغٌة    UPRالدوري الشامل الحرٌات النمابٌة وتمدٌمها الى مجلس حموق االنسان ضمن عملٌة االستعراض 

اصدار بعض التوصٌات اللزام الدولة لتحسٌن حموق العمال والحرٌات النمابٌة. الى جانب السعً المستمر 

 لتوفٌر الصحة والسالمة المهنٌة للعمال.

 

 االطار المانونً لوالع االعمال و النمابات العمالٌة 

اصة بحموق العمال و حرٌة العمل النمابً،وهذا ٌمسم الى فً هذا الفصل نلمً ضوء على االبعاد المانونٌة الخ

 ثالث مستوٌات كما ٌلً:

 حموق العمال و حرٌة عمل النمابات على الصعٌد العالمً-1

على الصعٌد الدولً ٌوجد مجموعة من االتفالٌات و المعاهدات تخص حموق العمال و حرٌات العمل النمابٌة 

 :لً و االعالن العالمً لالمم المتحدة،من اهمها اتفالٌة منظمة العمل الدو

 الحموق المانونٌة للعمال و حرٌة عمل النمابات فً اطار اتفالٌة منظمة العمل الدولً-2

الضمانات االساسٌة لحموق العمال و عمل النمابات ٌعتبر من اهم فمرة من اصل اثنٌن...دولٌا صرف علٌه جهود 

 و توجد توصٌات دولٌة بهذا الخوص اٌضا. كثٌرة،وتوجد عشرات االتفالٌات بهذا الخصوص

وبداٌة هذه المحاوالت هو اصدار ألول اتفالٌة دولٌة خاصة بالعمل،و اصدار هذه االتفالٌة ٌرجع الى ما لبل 

لمنظمة العمل العالمً التً اصدرتها  فً مؤتمرها الذي انعمد فً  1تأسٌس االمم المتحدة و تسمى باتفالٌة رلم 

.االتفالٌة كانت عن  ساعات عمل العمال.وبعد ذلن اصبحت منظمة العمل 1111/11/21واشنطن فً  سنة 

 تابعة لها. 1146الدولً  اول هٌبة  بعد تاسٌس االمم المتحدة  سنة 
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توصٌة و  111اتفالٌة ،  100صدر من منظمة العمل الدولً ) 2117و الى سنة  1111من سنة 

 ظٌم  العمل و العمال.والتراح(خاصة  بحموق و حماٌة  العمال  و تن

ال تزٌد ساعات عمل العمال عن ثمانً لمنظمة العمل الدولً تنص ان : 1حسب المادة الثانٌة التفالٌة رلم 

لكن بمرور ساعات فً الٌوم وعن ثمان وأربعٌن ساعة فً األسبوع فً أي منشؤة صناعٌة عامة أو خاصة....

 ساعات ٌومٌاً ولخمس اٌام فً اسبوع. 0اعة فً االسبوع  اي س 41سنوات  و تعدٌالت لهذه االتفالٌة  تم تحدٌد 

 اصدرت منظمة العمل الدولً االتفالٌة الثانٌة وتسمى باتفالٌة البطالة!  1111فً سنة 

تتخذ الدول األعضاء فً منظمة العمل الدولٌة التً تصدق علً هذه االتفالٌة وألامت نظما  ٌذكر : 3فً المادة 

ترتٌبات تكفل للعمال الذٌن  -علً أساس شروط تتفك علٌها الدول األعضاء المعنٌة-للتؤمٌن ضد البطالة 

ٌنتمون الحدي الدول األعضاء وٌعملون فً أراضً دولة عضو أخرى، الحصول علً مزاٌا تؤمٌنات تعادل 

  .المزاٌا التً ٌحصل علٌها عمال هذه الدولة األخرى

رأة و باالخص حموق االمومة،واٌضا بعد التغٌرات فً سنة االتفالٌة الثالثة للمنظمة نخص تنظٌم عمل الم

تم تغٌر و تحسٌن هذه االتفالٌة اذ تم تنظٌم و ضمان حموق االجازات.و االتفالٌة الرابعة كانت عن  1152

معولات العمل اللٌلً للمرأة ومنعها عن العمل فً المؤسسات الصناعٌة  المختلطة بٌن الجنسٌن.و االتفالٌة التً 

عن عمر العمالة  و تعوٌضات الحوادث اثناء العمل  للمراهمٌن فً" الٌل و تحت االرض)المناجم( و عمل  تلٌها

 البحرٌة" 

حك التجمع وتسوٌة المنازعات العمالٌة فً والتً تعرف ب:   04تم اصدار اتفالٌة رلم  1147وفً سنة 

كل التدابٌر العملٌة لضمان حك النمابات  الممثلة األلالٌم ؼٌر المتمتعة بالسٌادة.وٌاتً فً المادة الثالثة :تتخذ 

للعمال المعنٌٌن فً عمد اتفالات جماعٌة مع اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل.وجاء  فً المادة الثالثة  

التفالٌة :تتخذ كل التدابٌر العملٌة لضمان حك النمابات الممثلة للعمال المعنٌٌن فً عمد اتفالٌات جماعٌة مع 

 العمل او منظمات اصحاب العمل.اصحاب 

وما ٌتعلك بحرٌة عمل النمابات ،نرى بان منظمة العمل الدولً هم اول من اصدر اتفالٌة  بهذا الخصوص،وهً 

توفر لممثلً العمال فً المإسسة حماٌة فعالة من أٌة تدابٌر  و التً تنص بان : 1171لسنة 143اتفالٌة  

الفصل، وٌكون سببها صفتهم أو أنشطتهم كممثلٌن للعمال، أو ٌمكن أن تنزل بهم الضرر، بما فً ذلن 

 عضوٌتهم النمابٌة...

فً مصطلح هذه االتفالٌة، تعنً عبارة "ممثلً العمال" األشخاص الذٌن تعترؾ  واٌضا جاء فً المادة الثالثة:

 :لهم الموانٌن أو الممارسة الوطنٌة بهذه الصفة، سواء كانوا

 ثلٌن معٌنٌن أو منتخبٌن من لبل النمابات أو من لبل أعضاء هذه النمابات، أوأ( ممثلٌن نمابٌٌن، أي مم)

ب( ممثلٌن منتخبٌن، أي ممثلٌن انتخبهم عمال المإسسة بحرٌة طبما ألحكام الموانٌن واللوائح الوطنٌة أو )

نمابات دون االتفالات الجماعٌة، وال تمتد مهامهم إلً أنشطة ٌعترؾ فً البلد المعنً بؤنها من اختصاص ال

 .سواها

وتحدد مهامهم وهنا ٌتضح لنا بان النمابات العمالٌة و الممثلٌن عنهم لدٌهم حماٌة لانونٌة على الصعٌد الدولً،

ٌمكن وضع  لنفس االتفالٌة: 6حسب لوانٌٌن وتعلٌمات بلد العضو فً منظمة العمل الدولً.و جاء فً المادة 

ل الموانٌن أو اللوائح الوطنٌة أو االتفالات الجماعٌة، أو بؤٌة أحكام هذه االتفالٌة موضع التطبٌك من خال

 .صورة أخري تتفك مع الممارسة المحلٌة

اتفالٌة  61اتفالٌة ولع العراق على  100و معروف بان العراق عضو فً منظمة العمل الدولٌة،لكن من اصل 

لى المستوى الدولً توجد مالحظات على فمط.ومع االسف لم ٌتمٌد باغلب االتفالٌات التً لام بتولٌعها.لذلن ع

 العراق.
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 حموق العمال و حرٌة عمل النمابات فً االعالن  العالمً  لحموق االنسان و االتفالٌات لالمم المتحدة-6

 لالعالن  العالمً لحموق االنسان، ٌنص على حك العمل ب: 62فً مادة 
ة مرضٌة كما أن له حك الحماٌة من لكل شخص الحك فً العمل، وله حرٌة اختٌاره بشروط عادل-0  

 البطالة.
 لكل فرد دون أي تمٌٌز الحك فً أجر متساو للعمل.2-
لكل فرد ٌموم بعمل الحك فً أجر عادل مرض ٌكفل له وألسرته عٌشة الئمة بكرامة اإلنسان تضاؾ 3-

 إلٌه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماٌة االجتماعٌة.
 م إلى نمابات حماٌة لمصلحته.لكل شخص الحك فً أن ٌنشئ وٌنض-4
 

ٌذكر  حك   22ففً  الفمره االولى للمادة 1166وفً االتفالٌة الدولٌة الخاصة بالحموق المدنٌة و السٌاسٌة لسنة 
لكل فرد حك فً حرٌة تكوٌن الجمعٌات مع آخرٌن، بما فً ذلن حك و حرٌة عمل النمابات الخاصة بالعمال:

 .من أجل حماٌة مصالحه إنشاء النمابات واالنضمام إلٌها
لٌس فً هذه المادة أي حكم ٌجٌز للدول األطراؾ فً اتفالٌة منظمة   واٌضا جاء نمطة الثالثة لنفس المادة:

بشؤن الحرٌة النمابٌة وحماٌة حك التنظٌم النمابً اتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة  0491العمل الدولٌة المعمودة عام 
 .شؤنها أن تخل بالضمانات المنصوص علٌها فً تلن االتفالٌة من شؤنها، أو تطبٌك المانون بطرٌمة من

 
وفً االتفالٌة  الدولٌة الخاصة بالحموق االلتصادٌة و الثمافٌة والتً صوت علٌها البلدان االعضاء فً الجمعٌة 

 ٌذكر حك العمل: 1166العامة لالمم المتحدة سنة 
 

الذي ٌشمل ما لكل شخص من حك فً أن  تعترؾ الدول األطراؾ فً هذا العهد بالحك فً العمل،-0

تتاح له إمكانٌة كسب رزله بعمل ٌختاره أو ٌمبله بحرٌة، وتموم باتخاذ تدابٌر مناسبة لصون هذا 

 الحك

ٌجب أن تشمل التدابٌر التً تتخذها كل من الدول األطراؾ فً هذا العهد لتؤمٌن الممارسة  -2

رٌب التمنٌٌن والمهنٌٌن، واألخذ فً هذا المجال الكاملة لهذا الحك توفٌر برامج التوجٌه والتد

بسٌاسات وتمنٌات من شؤنها تحمٌك تنمٌة التصادٌة واجتماعٌة وثمافٌة مطردة وعمالة كاملة 

 .ومنتجة فً ظل شروط تضمن للفرد الحرٌات السٌاسٌة وااللتصادٌة األساسٌة

ط عمل عادلة ومرضٌة تكفل على بشرو واٌضا  ففً المادة السابعة ٌنص ان لكل شخص الحك فً التمتع

تعترؾ الدول األطراؾ فً هذا العهد بما لكل شخص من حك فً التمتع بشروط عمل عادلة  :الخصوص

 ومرضٌة تكفل على الخصوص:

 :مكافؤة توفر لجمٌع العمال، كحد أدنى - أ

ة أجر منصفا، ومكافؤة متساوٌة لدى تساوى لٌمة العمل دون أي تمٌٌز، على أن ٌضمن للمرأ "1"

خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلن التً ٌتمتع بها الرجل، وتماضٌها أجرا ٌساوى أجر 

  الرجل لدى تساوى العمل،

  عٌشا كرٌما لهم وألسرهم طبما ألحكام هذا العهد، "2"

 ظروؾ عمل تكفل السالمة والصحة، -ب

مالئمة، دون إخضاع ذلن إال  تساوى الجمٌع فً فرص الترلٌة، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى-ج

 العتباري األلدمٌة والكفاءة،

االستراحة وأولات الفراغ، والتحدٌد المعمول لساعات العمل، واالجازات الدورٌة المدفوعة األجر، -د

 .وكذلن المكافؤة عن أٌام العطل الرسمٌة

 ٌة:وكذلن فً المادة الثامنة لالتفالٌة الخاصة بحك تكوٌن النمابات تنص االتفال

  :تتعهد الدول األطراؾ فً هذا العهد بكفالة ما ٌلً .0

حك كل شخص فً تكوٌن النمابات باالشتران مع آخرٌن وفى االنضمام إلى النمابة التً  -أ
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ٌختارها، دونما لٌد سوى لواعد المنظمة المعنٌة، على لصد تعزٌز مصالحه االلتصادٌة 

ذا الحك ألٌة لٌود ؼٌر تلن التً ٌنص واالجتماعٌة وحماٌتها. وال ٌجوز إخضاع ممارسة ه

علٌها المانون وتشكل تدابٌر ضرورٌة، فً مجتمع دٌممراطً، لصٌانة األمن المومً أو النظام 

 العام أو لحماٌة حموق اآلخرٌن وحرٌاتهم،

حك النمابات فً إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفٌة لومٌة، وحك هذه االتحادات فً تكوٌن  -ب

 دولٌة أو االنضمام إلٌها،منظمات نمابٌة 

حك النمابات فً ممارسة نشاطها بحرٌة، دونما لٌود ؼٌر تلن التً ٌنص علٌها المانون  -ج

وتشكل تدابٌر ضرورٌة، فً مجتمع دٌممراطً، لصٌانة األمن المومً أو النظام العام أو لحماٌة 

 .حموق اآلخرٌن وحرٌاتهم

 .البلد المعنى حك اإلضراب، شرٌطة ممارسته وفما لموانٌن -د

ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد الموات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفً  -6

 .اإلدارات الحكومٌة لمٌود لانونٌة على ممارستهم لهذه الحموق

لٌس فً هذه المادة أي حكم ٌجٌز للدول األطراؾ فً اتفالٌة منظمة العمل الدولٌة المعمودة  -2

نمابٌة وحماٌة حك التنظٌم النمابً اتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة من شؤنها، أو بشؤن الحرٌة ال 0491

 .تطبٌك المانون بطرٌمة من شؤنها، أن تخل بالضمانات المنصوص علٌها فً تلن االتفالٌة

وفً وثابك اخرى مهمة لالمم المتحدة ٌظهر اهتمام  بحك و حرٌة عمل النمابات،ومنها  اتفالٌة المضاء على 

 :11ٌز ضد المرأة ففً المادة لتمٌجمٌع اشكال ا

تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للمضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً مٌدان العمل لكً  .0

 :تكفل لها، على أساس المساواة بٌن الرجل والمرأة، نفس الحموق وال سٌما

 الحك فً العمل بوصفه حما ثابتا لجمٌع البشر، -أ

فس فرص العمالة، بما فً ذلن تطبٌك معاٌٌر اختٌار واحدة فً شإون الحك فً التمتع بن -ب

 االستخدام،

الحك فً حرٌة اختٌار المهنة ونوع العمل، والحك فً الترلٌة واألمن على العمل وفى جمٌع  -ج

مزاٌا وشروط الخدمة، والحك فً تلمى التدرٌب وإعادة التدرٌب المهنً، بما فً ذلن التلمذة الحرفٌة 

 ب المهنً المتمدم والتدرٌب المتكرر،والتدرٌ

الحك فً المساواة فً األجر، بما فً ذلن االستحمالات، والحك فً المساواة فً المعاملة فٌما  -د

 ٌتعلك بالعمل ذي المٌمة المساوٌة، وكذلن المساواة فً المعاملة فً تمٌٌم نوعٌة العمل،

ماعد والبطالة والمرض والعجز والشٌخوخة الحك فً الضمان االجتماعً، وال سٌما فً حاالت الت -ه

 وؼٌر ذلن من حاالت عدم األهلٌة للعمل، وكذلن الحك فً إجازة مدفوعة األجر،

 .الحك فً الولاٌة الصحٌة وسالمة ظروؾ العمل، بما فً ذلن حماٌة وظٌفة اإلنجاب -و

فعلً فً العمل، تتخذ توخٌا لمنع التمٌٌز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحمها ال .2

 . الدول األطراؾ

وما ٌتعلك بالعمال المهاجرٌن و االجانب،فان االتفالٌات الدولٌة اهتمت بحماٌة حموق كل العمال المهاجرٌن و 

 :15وجاء فً مادة  45/150لرار 1111عابالتهم،اذ لررت الهٌبة العامة لالمم المتحدة  سنة 

أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكٌة فردٌة أو ال ٌحرم العامل المهاجر أو أي فرد من 

باالشتران مع الؽٌر. وإذا صودرت كلٌا أو جزئٌا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات فرد من أسرته، بممتضى 

 .التشرٌع النافذ فً دولة العمل، فإنه ٌحك للشخص المعنً أن ٌتلمى تعوٌضا عادال وكافٌا

 :21لكن جاء فً المادة 

 .ال ٌجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعالدي 1-
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ال ٌجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن اإللامة أو تصرٌح العمل أو طرده لمجرد  2-

ا لذلن اإلذن أو عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عمد عمل إ ّ ال إذا كان الوفاء بذلن االلتزام ٌشكل شرط

ٌتمتع العمال المهاجرون بمعاملة ال تمل مراعاة عن المعاملة  1- هذه االتفالٌة  ٌذكر: 25وفً مادة .التصرٌح

 :التً تنطبك على رعاٌا دولة العمل من حٌث األجر ومن حٌث ما ٌلً

أٌام العطلة المدفوعة شروط العمل األخرى، أي أجر العمل اإلضافً، وساعات العمل، والراحة األسبوعٌة، و -أ

األجر، والسالمة، والصحة، وإنهاء عاللة االستخدام، وؼٌر ذلن من شروط العمل التً ٌؽطٌها هذا المصطلح 

 .بموجب المانون الوطنً والممارسة الوطنٌة

شروط االستخدام األخرى، أي السن الدنٌا لالستخدام، والتمٌدات المفروضة على العمل فً المنزل، وأٌة  -ب 

 .سؤلة أخرى، ٌعتبرها المانون الوطنً والممارسة الوطنٌة شرطا من شروط االستخدامم

لٌس من المشروع االنتماص فً عمود العمل الخاصة من مبدأ المساواة فً المعاملة المشارة إلٌه فً  2-

 .من هذه المادة 0الفمرة 

العمال المهاجرون من أٌة حموق تنشؤ عن تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لضمان أ ّ ال ٌحرم  3-

هذا المبدأ بسبب أٌة مخالفة فً إلامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، ال ٌعفى أرباب العمل من أٌة 

 .التزامات لانونٌة أو تعالدٌة وال تمٌّد التزاماتهم بؤي شكل بسبب أي مخالفة من هذا المبٌل

من االتفالٌات الدولٌة  الخاصة بالحموق المدنٌة و السٌاسٌة  لسنة   وهنا اٌضا لام العراق بالتولٌع على كل

و اتفالٌة المضاء  1166و االتفالٌة الدولٌة  الخاصة  بالحموق االلتصادٌة و االجتماعٌة و الثمافٌة  لسنة  1166

وق جمٌع العمال االتفالٌة الدولٌة لحماٌة حمعلى جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة"سٌداو" .ولكن لم ٌولع على  

2113المهاجرٌن وأفراد أسرهم،هذا االتفالٌة دخلت حٌز التنفٌذ سنة   

 
 

 الحموق المانونٌة للعمال و حرٌة عمل النمابات  على مستوى االللٌم-6

من اهم الوثابك  تلن االتفالٌات و المواثٌك  لبعض المنظمات االللٌمة  التً  ابرمت  لهذا الغرض،اتفالٌة  

العربٌة  احدى المنظمات التابعة  للجامعة العربٌة ،المنظمة شبٌه بمنظمة  العمل الدولٌة  وهً  منظمة العمل

هٌبة خاصة  و العضوٌة فٌها لثالث جهات) لمندوبٌن الدول ،مندوبٌن العمال،ومندوبٌن اصحاب العمل( الدول 

و لحد االن  1165الثانً سنة كانون  12العربٌة اعضاء فً هذه المنظمة .منظمة العمل العربٌة  تأسست فً 

 توصٌات  لغرض تنظٌم عمل و سالمة العمال و حموق  النمابات....الخ 11اتفالٌة  و  11اصدرت 

 منها. 16اتفالٌة  ولع على  11العراق  عضو فً  هذه المنظمة  االللٌمة ،ومن اصل 

اصة  بالمرأة العاملة  وجاء فً المادة الخ 5احدى تلن االتفالٌات  التً لم ٌولع علٌها العراق هً  اتفالٌة رلم 

ٌجب العمل على مساواة المرأة بالرجل فً كافة تشرٌعات العمل، كما ٌجب ان تشتمل  االولى لتلن االتفالٌة :

هذه التشرٌعات على االحكام المنظمة لعمل المرأة، وذلن فً كافة المطاعات بصفة عامة، وعلى االخص فً 

 .لطاع الزراعة
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ٌجب العمل على ضمان مساواة المرأة والرجل فً كافة شروط ور تنص االتفالٌة بان:و بخصوص االج

 .وظروؾ العمل، وضمان منح المرأة العاملة االجر المماثل ألجر الرجل، وذلن عن العمل المماثل

ٌجب  : 5واتفالٌة  اخرى  لم ٌولع علٌها العراق هً اتفالٌة  بشأن السالمة و الصحة المهنٌة  وجاء فً المادة 

 :-العمل على توفٌر السالمة والصحة المهنٌة وتحمٌك ظروؾ انسانٌة للعمل اآلمن، عن طرٌك

 .حماٌة العامل من اخطار العمل واآلالت، وحماٌته من االضرار الصحٌة –أ 

 .وضع االشتراطات الالزمة لتحسٌن بٌئة ووسائل العمل –ب 

، وبٌن االشخاص المكلفٌن به من النواحً الصحٌة مراعاة تحمٌك التالئم بٌن نوع العمل وظروفه –جـ 

 .والفنٌة

توعٌة وتدرٌب العاملٌن على وسائل السالمة وتوفٌر ادوات الولاٌة الشخصٌة وتدرٌب العمال على  –د 

 .استخدامها

ً او اجتماعٌاً، نتٌجة عمله والعمل على معالجتها  –هـ  تدارن ما لد ٌنشؤ من اضرار تصٌب العامل صحٌا

 .ة ما ٌتخلؾ عنهاومعالج

 .حماٌة وسائل االنتاج من انشاءات وآالت ومواد وؼٌر ذلن –و 

 .وٌحدد تشرٌع كل دولة االحكام الالزمة لتنظٌم هذه االحتٌاطات

احدى تلن االتفالٌات  المهمة  والتً  صادلتها  منظمة العمل العربٌة و ٌجب على العراق  ان ٌلتزم بنصوصها 

 بشأن الحرٌات والحموق النمابٌة" 1177لعام  0تفالٌة العربٌة رلم اال"و موادها هً اتفالٌة

لكل من العمال واصحاب االعمال، اٌاً كان المطاع الذي ٌعملون فٌه، ان ٌكونوا دون اذن  جاء فً مادته االولى:

م مسبك، فٌما بٌنهم منظمات او ٌنضموا الٌها لترعى مصالحهم وتدافع عن حمولهم وتعمل على تحسٌن حالته

المادٌة واالجتماعٌة وتمثلهم امام الجهات المختلفة وتسهم فً رفع الكفاٌة االنتاجٌة وفً تحمٌك الخطط التً 

 .تهدؾ الى التمدم االلتصادي واالجتماعً

و جاء فً المادة الثالثة التفالٌة: تمتصر اجراءات تكوٌن منظمة العمال او منظمة احصاب االعمال، على 

لدى الجهة المختصة وٌحدد المانون الجهة المختصة وطرٌمة االٌداع بما ال ٌتضمن اٌة اٌداع اوراق تكوٌنها 

 .معولات

تمارس منظمات العمال ومنظمات اصحاب االعمال نشاطها بمجرد  و المادة الرابعة تنص بانه ٌحك للنمابات:

 .اٌداع اوراق تكوٌنها

لكن منذ ثمانٌات المرن الماضً  شكل اكبر  1170جدٌر بالذكر بان العراق صادق على هذه االتفالٌات فً سنة 

 معولات امام حرٌة عمل  النمابات  ولم ٌلتزم عملٌاً باالتفالٌات الذي ولعها سابماً.

 على المستوى الداخلً   حموق العمال و حرٌة العمل النمابً 2 

ن  علة وجه الخصوص تم لضٌة حموق العمال  و حرٌة عمل النمابات فً العراق بصورة عامة و اللٌم كوردستا

تنظٌمها  بمجموعة من الموانٌن و المبادئ،و اولها  تلن البنود فً الدستور العرالً  الدابم ،اذ هنالن اكثر من 

العمل حٌك لكل العرالٌٌن بما ٌضمن   اوالً :ـ 66المادة مادة دستورٌة متعلمه بحموق العمال،مثل  ما جاء فً 

 .لهم حٌاةً كرٌمةً 
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ظم المانون، العاللة بٌن العمال واصحاب العمل على اسٍس التصادٌة، مع مراعاة لواعد العدالة ثانٌاً :ـ ٌن

 .االجتماعٌة

 .ثالثاً :ـ تكفل الدولة حك تؤسٌس النمابات واالتحادات المهنٌة، أو االنضمام إلٌها، وٌنظم ذلن بمانون

املة والبضائع ورإوس االموال العرالٌة بٌن تكفل الدولة حرٌة االنتمال لألٌدي الع :69واٌضا ٌذكر فً مادته 

 .االلالٌم والمحافظات، وٌنظم ذلن بمانون

أوالً :ـ تكفل الدولة للفرد ولألسرة ـ  لكن جاء فً المادة الثالثٌن فً فمرته الثانٌة من الدستور العرالً الدائم:

للعٌش فً حٌاٍة حرٍة كرٌمة، ـ الضمان االجتماعً والصحً، والممومات األساسٌة   وبخاصة الطفل والمرأة

 . تإمن لهم الدخل المناسب، والسكن المالئم

ثانٌاً :ـ تكفل الدولة الضمان االجتماعً والصحً للعرالٌٌن فً حال الشٌخوخة أو المرض أو العجز عن العمل 

والمناهج  أو التشرد أو الٌتم أو البطالة، وتعمل على ولاٌتهم من الجهل والخوؾ والفالة، وتوفر لهم السكن

  .الخاصة لتؤهٌلهم والعناٌة بهم ، وٌنظم ذلن بمانون

اما بخصوص حرٌة عمل النمابات العمالٌة! نرى بان الدستور العرالً فً فصل خاص للحرٌات ٌذكر بوضوح  

بان: حرٌة تؤسٌس الجمعٌات واالحزاب السٌاسٌة، او االنضمام الٌها، مكفولةٌ،  24فً مادته االولى فمرة 

 .لن بمانونوٌنظم ذ

جاء فً الفصل الثانً الخاص بالحموق االلتصادٌة و االجتماعٌة  تنص على   فً مسودة دستور كوردستان

 لكل شخص الحك فً الضمان االجتماعً وعلى وجه الخصوص فً حاالت األمومة ما ٌلً:

 خوخة والتشرد.والشٌ والمرض والبطالة واالصابة والعجز وفمدان مصدر المعٌشة لظروؾ خارجة عن ارادته

و مدون فً الفمرة  .ال ٌجبر الشخص على المٌام بعمل أو وظٌفة ال ٌرتضٌها  لنفس المادة ٌذكر: 9فمرة 

للعامل الحك فً أجر متساٍو على العمل المتساوي وتنظم بمانون العاللة بٌن العمال وأرباب العمل  الخامسة:

 .ٌةعلى أسس التصادٌة مع مراعاة لواعد العدالة االجتماع

 و المادة 04 الخاصه ب"الكرامة والحٌاة والحرٌة" وبالتحدٌد فً الفمرة 01 لهذه المادة:

ـــــ لكل شخص الحك فً حرٌة التجمع وتشكٌل الجمعٌات والروابط واالتحادات، وتسعى سلطات االللٌم 0 

واالضراب السلمً  لتعزٌز دور منظمات المجتمع المدنً واستماللٌتها، كما ان لكل شخص الحك فً التظاهر

 .وفك المانون

ـــــ تحظر الجمعٌات التً تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام هذا الدستور والموانٌن أو تتخذ مولفاً مضاداً 6

 .للتعاٌش السلمً والتمارب بٌن المكونات المومٌة أو الدٌنٌة لشعب كردستان ـــــ العراق

 21فً العراق  ٌوجد لانون جدٌد خاص بالعمل  وذلن لانون رلم وكل ما ٌتعلك بتنظٌم لوانٌن العمل،االن 

،وبشكل عامة فان نصوصه المانونٌة  متزامنة مع المعاٌٌر الدولٌة  الخاصة  بالعمل  و الشرائح 6102لسنة 

 العمالٌة  مثل:

رة ؼٌر حموق العمال االجانب، عمالة المرأة و الطفل.واٌضا فً ذلن المانون ٌعترؾ بتعدد النمابات بصو

مباشرة حٌن ٌذكر التمثٌل العمالً.لكن مع ذلن  بصورة عامة المانون لم ٌدرج حٌز التطبٌك على ارض الوالع 
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.و ما ٌخص الضمان االجتماعً للعمال  اٌضا  ٌطبك 0411لسنة  01،لحد االن ٌعمل بنصوص لانون رلم 

وانٌن ؼٌر مالئمة  مع المعاٌر المعدلة.ونصوص تلن الم 0414لسنة  24لانون الضمان االجتماعً  رلم 

 الدولٌة  الخاصة  بالضمان و التعالدٌة .

،لهذا 0414لسنة  01و كوردستان اٌضا تموم بتطبٌك المانون المدٌم  للعمال اي لانون العمل العرالً رلم 

 فمن الضروري فً كوردستان تشرٌع لانون جدٌد بحٌث ٌتوافك مع المعاٌٌر الدولٌة .

االللٌم  وعن طرٌك وزارة العمل و الشإون االجتماعٌة  ٌشرط على شركات المطاع  ومع ذلن  ان حكومة

والتى تخص بترخٌص اجازة عمل للشركات وعمل العمال المحلٌٌن هذا لً  2الخاص  اصدار تعلٌمات رلم 

ون .لكن اٌضا ال تطبك هذا التعلٌمات الوزارٌة على ارض الوالع،والشركات  بشكل او بآخر ٌتهرب6112سنة 

 من هذه المسإلٌة.

و بؽض النظر من كل ما ذكر.. الجل تضعٌؾ عمل النمابات العمالٌة  و تفرٌك  طبمات العمالٌة  لامت الحكومة 

 بتؽٌٌر العنوان الوضٌفً  لعمال المطاع العام الى موظفٌٌن.  021بمرار   0411العرالٌة سنة 

 6119كانون الثانً  61فً  02اصدر لرار رلم  وبعد رحٌل حكومة البعث  بالتحدٌد فً فترة مجلس الحكم 

و وفك هذا المرار  ٌعترؾ فمط بان النمابة العامة للعمال هً الجهة الوحٌدة التً تمثل العمال .لكن المشكله 

 هنا ان النمابات شكلت على اساس تمثٌل االحزاب الساسٌة فٌها.

 

 المنهجٌة ومعلومات الدراسة:

فً هذه الدراسة استخدمت ف ناهج ووسابل مختلفة للوصول الى اهداف دراساتهمٌمكن للباحثٌن ان ٌستخدموا م

كاحدى وسابل المالبمة لعمل هذه الدراسة وتم االستفادة من المنهج الكمً ( Mixed Methodمنهج المختلط )

ضع اة لتلن المووفهم العوابك والتحدٌات المانونٌ والكٌفً معا لفهم والع حٌاة وحموق العمال و الحرٌات النمابٌة،

العراق.ففً البداٌة تم عرض الهم االتفالٌات والموانٌن المتعلمة بحموق العمال -فً العراق واللٌم كوردستان

 والحرٌات النمابٌة على المستوى الدولً واالللٌمً والمحلً.

 جمع المعلومات. تم اختٌار عٌنة الدراسة فً ثالث مستوٌات مختلفة،االستبٌان ،الممابالت،ومجامٌع التركٌز تم

استمارة  1111فً المستوى االول ولفهم والع العمال  والحرٌات النمابٌة وفهم الثغرات المانونٌة،تم توزٌع    

استبٌان بشكل لصدي.حٌث تم توزٌع االستبٌانات بحسب المحافظات ففً بغداد واربٌل والبصرة وسلٌمانٌة تم 

استبٌان النهم الل كثافة سكانٌة.  111ون كل محافظة استبٌان لكل محافظة،وفً دهون وكرك 211توزٌع 

والباحثٌن التً تم توكٌلهم لعمل االستبٌان لد زاروا موالع العمل فً المحافظات المستهدفة.  لكن بسبب ان فً 

الوالع العملً تطبٌك مفهوم العامل ماٌزال اشكالٌا الى حد ما لذلن تم استبعاد بعض االستمارات كونها تم ملبها 

استمارة لذلن فان العٌنة الصحٌحة  131شخاص موظفٌن فً الدولة او الٌطبك علٌهم مفهوم العامل ولد بلغت ال

شخص. وفً اختٌار العٌنة اٌضا تم مراعات كل من موالع العمل والمهنة والجنس والعمر والتحصٌل  071هً 

المعلومات من لبل  جمعا تم وبعده 1/1/2116ولغاٌة  1/0/2116الدراسً. تم العمل على االستبٌان من 

 من لبل فرٌك الدراسة.تحلٌلها ثم  شخص مختص ومن
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 ممابلة شبه مفتوحة. 43فً المستوى الثانً ولفهم اكثر لوالع الحموق العمالٌة والحرٌات النمابٌة تم اجراء   

سة والتً هم ) لهم عاللة مباشرة مع هذه الدراذٌن االشخاص الذي تم ممابلتهم تم اختٌارهم بشكل لصدي وال

برلمانً، ممثلً الحكومة، ممثلً النمابات،اصحاب عمل،عمال،اكادٌمٌٌن، خبراء لانون(.فً المحافظات 

المستهدفة للدراسة )بغداد،اربٌل،البصرة،سلٌمانٌة،دهون،كركون(.تم اجراء الممابالت فً االماكن التً تم 

 ، وكتابتهاجمعها تسجٌل اغلب الممابالت و بعدها تم تحدٌدها من لبل االشخاص التً تم ممابلتهم وبموافمتهم تم 

كل االحادٌث التً جلبت انتباه الباحثٌن وكانت ضرورٌة للبحث  . دلٌمة 21والمدة المستغرلة تمرٌبا لكل ممابلة 

وكانت مكررة فً اغلب الممابالت تم استخدامهم.وفً تحلٌل االحصابٌات والمعلومات تم استخدام تمنٌة التحلٌل 

 (.Thematic Analysisضوعً )  المو

 مجامٌع(6فً المستوى الثالث واالخٌر ولفهم اعمك لموضوع الدراسة و الوصول الى اهداف الدراسة تم عمد )

)بغداد،اربٌل،البصرة،سلٌمانٌة،دهون،كركون(،بوالع مجموعة تركٌز "فوكس كروب" فً المحافظات المستهدفة 

المشاركات فً المجامٌع التركٌز تم اختٌارهم لصدٌا اٌضا كونهم تركٌز واحدة فً كل محافظة. المشاركٌن و

( مشارن ومشاركة وكتالً) برلمانٌٌن،ممثلً 67)  على عاللة مباشرة بموضوع الدراسة.وكانت عددهم 

الحكومة،ممثلً النمابات، نشطاء وممثلً مجتمع مدنً،عمال، اصحاب عمل ، اكادٌمٌٌن،خبراء 

دلٌمة.بعد موافمة المشاركٌن والمشاركات  121صص لكل مجموعة تركٌز بلغت لانونٌٌن(.مجموع الولت المخ

 بعدها المعلومات واالحصابٌات وفك تمنٌة التحلٌل الموضوعً .  تحدٌدهمحٌث تم  تم تسجٌل اغلب المحادثات.
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 النتائج و التحلٌل

 جنس :لا

عامل اغلبهم  060ٌتبٌن من اصل  1رلم  شكل فً المسح المٌدانً .وكما ٌتبٌن من ةاحد المواضٌع المطروح

 %.24عامله اي  212% من عٌنة البحث . والمشاركات فً البحث عددهن  76اي  656من الذكور وعددهم 

 

 0شكل رلم 

 

 العمر:

المجموعة . امٌعمج 6احدى اسبلة المسح المٌدانً كانت عن العمر وبعد ذلن صنف العمال حسب االعمار الى 

% . 2شخص ونسبتهم  10سنه ،وعدد افراد هذا الكروب ٌتكون من  10اعمارهم تحت  نهم العمال الذٌ ىاالول

فً المسح  عامل وٌشكلون االغلبٌه 226وعددهم سنة 20_11من  العمال الذٌن اعمارهم ةالثانٌ المجموعة

عامل 261سنه وعددهم 30_21وح اعمارهم من هم العمال الذٌن تترا ةالثالث المجموعة .% 51المٌدانً اي 

عامل 116سنه وعددهم 40_31الذٌن تتراوح اعمارهم من  ةالرابع مجموعة ال.% من عٌنة البحث 31اي 

% من عٌنة البحث 3عامل ونسبتهم 25سنه وعددهم 50_41اعمارهم من  ةالخامس مجموعة%. ا13ونسبتهم 

ٌشكل  وهذه المجموعةعامل  11سنه وعددهم  51عمارهم فوق ٌتكون من العمال الذٌن ا ةالسادس مجموعة. ال

 فً عٌنة البحث. ةالل كمٌ

 

 6شكل رلم 



15 

 

 

 :ةاالجتماعٌ ةالحال

كان حول الحاله االجتماعٌه للمشاركٌن. ولالجابه على هذا و طرحه فً عملٌة المسح المٌدانً سؤال اخر تم 

شخص تبٌن ان اغلبهم متزوجون  041اصل  السؤال تم وضع اربعة خٌارات)متزوج،اعزب،مطلك،ارمل(ومن

% من عٌنة البحث . وكانت 34عامل هم الغٌر متزوجٌن ونسبتهم 206% .51عامل ونسبتهم  416وعددهم 

 % من عٌنة البحث .3اي  21واالرامل عددهم % من عٌنة البحث.4عامل ونسبتهم 37نسبة المطلمٌن 

 2شكل رلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان السكن:

حث فً ستة محافظات محدده ،وصنف عنوان السكن للمشاركٌن حسب محافظاتهم اجري هذا الب

بان عمال محافظة 4شكلنموذج وٌتبٌن فً هر فً نتابج المسح بٌل،بصره،كركون،سلٌمانٌه،دهون(وٌظ)بغداد،ار

افظة البصره عددهم %. اما مح11عامل ونسبتهم 163ددهم % .ومحافظة اربٌل ع21اي  102بغداد عددهم 

. % فً نموذج البحث0عامل اي  73% فً نموذج المسح. اما فً كركون عددهم 21ٌضا نسبتهم وا 101

عامل فً دهون ونسبتهم  07حث. % فً نموذج الب21ونسبتهم  105ددهم والعمال فً محافظة السلٌمانٌه ع

11.% 

416; 59%

206; 34%

37; 4% 21; 3%

الحاله االجتماعٌه

متزوج اعزب مطلك ارملة



16 

 

 9شكل رلم 

 

 المستوى التعلٌمً:

وجهت للمشاركٌن فً المسح وطلبوا منهم ان ٌحددوا اخر مرحلة تعلٌمٌه وصلوا الٌها وكانت احد االسبله التً 

وفً هذا االطار تم وضع سبعة خٌارات الجل تحدٌد المستوى التعٌلٌمً وهً كما 

وا على هذا السؤال ٌتبٌن من الذٌن أجاب 010الً(. من مجموع :)امً،ابتدابً،متوسطه،اعدادٌه،كلٌه،تعلٌم عٌلً

اي  100% من عٌنة المسح. والذٌن مستواهم التعلٌمً ابتدابً عددهم 6مً فمط وتشكل نسبتهم عامل ا 46

بان مستواهم التعلٌمً متوسطه وهذا العدد ٌشكل اكبر نسبة فً عملٌة المسح عامل اشاروا  %221. 23

% 15ه تشكل عامل بان مستواهم التعلٌمً هو االعدادٌه وهذه النسب 122%. واٌضا اجابه 20المٌدانً وهً 

عامل اشاروا بان مستواهم التعلٌمً  111%. 11عامل من خرٌجً الدبلوم ونسبتهم  21من نموذج المسح 

عامل  12والل نسبة من العمال بان مستواهم التعلٌمً وصل الى التعلٌم العالً وعددهم %. 15جامعً ونسبتهم 

  % من نموذج المسح.2وتشكل نسبتهم 

 2شكل رلم 

92, 6%

011, 23%

664, 28%

066, 15%

46, 11%

004, 15%

06, 2%
             

 امً

 ابتدابً

 متوسطة

 اعدادٌة

 معهد

 كلٌة

 تعلٌم عالً

 

 االول محورال
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 :عمود العمل 

ضمن حموق وردستان،عمود العمل هً احدى االمور الربٌسٌة التً تتحسب االطر المانونٌة فً العراق و اللٌم ك

وهنالن ٌشٌر الى وجوب  1107( لسنة 71( لمانون العمل العرالً رلم )31,21مادتٌن)الالعمال.ونرى فً 

 اصحاب العمل. عمود بٌن العامل وابرام ال

وفً مواده  2115( لسنة 37مانون الجدٌد رلم )ال،اذ فً من لبل البرلمان العرالً تعدٌل لانون العمل بعد 

فً اللٌم  1107( لسنة 71ٌعمل بمانون ) انه ما ٌزالذكر ال( ٌذكر فٌها نفس تلن حموق.الجدٌر ب31,30,37)

 برلمان العرالً.لكل رسمً تلن التعدٌالت المانونٌة لوهذا الن البرلمان الكوردستانً لم ٌصدق بشكوردستان 

( ٌبٌن وجود االنتهاكات ضد 6رلم) شكلبعٌدا عن االطر المانونٌة،حسب النتابج المأخوذة من العٌنات،فً 

فمط ابرم لهم  271 عامل 051ر لسوء حالتهم.اذ من اصل ٌشحمولهم،االرلام و االحصابٌات ت انتهانالعمال و 

% منهم  لرأ بنود و فمرات 76% لم ٌحصلوا على عمود.و60.و نسبة عٌنة الدراسة% من 32اي  عمود العمل

 عمود عملهم. ءوا% منهم لم ٌمر24عمودهم  اي 

 2شكل رلم 

 

مل عا 212وا العمود غٌرهم.اي عدد الذي لرأالذكر بمالحظة ذلن الفارق بٌن الذٌن لرأوا عمودهم ووهنا جدٌر ب

اٌضا.لكن عمل محددٌن ٌعمدون لعمالهم وٌسمحون بمرأته ب و هم اكثر من غٌرهم وهذا ٌدل على وجود اصحا

 سباب مختلفة  ال ٌعطون نسخة من العمد لعمالهم.مع ذلن اصحاب العمل و ال

اللغة  ( ٌنص بان:16وفً مادة) 2115( المعدلة سنة 37ن  رلم )وناٌضا بخصوص العمود،حسب نص لاو

ب ٌة الى جاند،وتعتمد الكورلمعتمدة فً جمٌع عاللات العمل والعمود والسجالت و الوثابكهً اللغة اٌة العرب

بلغة اجنبٌة حتى  الحتجاج فً مواجهة العامل باي مستند محرر بلغةن،والٌجوز االلغة العربٌة فً اللٌم كوردستا

 وان كان موثما بتولٌعه.

تب باللغة الكوردٌة وهذا فً اللٌم كوردستان. وفً الممابل ما ٌصل % من تلن العمود ك27ظهر بان والنتابج ت

% العمود مكتوبة باللغة االنكلٌزٌة 7% كتب باللغة العربٌة وذلن فً وسط وجنوبً العراق.ونسبة 66الى نسبة 

 فً العراق و اللٌم كوردستان.

( تظهر 7فً كرافٌن رلم )حصولهم علٌها،عمل عن سبب عدم وسبل هؤالء العمال الذٌن لٌس لدٌهم عمود 

مال الع % هم36ٌة ابرام العمود.ونسبة % الٌعرفون شٌبا عن كٌف42مل اي نسبة عا 211اجوبتهم اذ ٌبٌن بان 
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عامل، وٌمولون بان اصحاب العمل لم ٌزودهم بالعمود.هذا فً ولت  103عمل وعددهم الذٌن لٌس لدٌهم عمود 

  لم ٌطالبوا بعمود عمل. لذٌنا عامل اجابو بانهم هم 113% وعددهم 22نسبة 

 1شكل رلم 

 

وفً اطار تلن الممابالت التً اجرٌت فً جلسات فوكس جروب وكان الهدف  لفهم اعمك لوالع العمال و حرٌة 

مع  اموضوع عمود العمال احدى المحاور الذي تم منالشتهكان عمل النمابات العمالٌة.فً تلن الجلسات 

 مال.الشخاص و الجهات المعنٌة بالعا

اظهر من حٌدث المشاركٌن عدم حصول العمال على عمود العمل ٌرجع الى اسباب عدة.هذا وفً نفس الولت  

معلومات حمٌمٌة حول هذا  عن اعطابناامتنعوا عمال لدٌهم عمود.والاصرت الجهات الحكومٌة  بان اغلب 

ٌتم ابرام اعٌة فً اللٌم كوردستان:شؤن االجتمالمً( نابب مدٌر عام فً وزارة العمل و ظ)نالسٌد  الوضوع.لال

رسمٌة لٌس لدٌه عمد.والذٌن ٌعملون ممٌم للٌم بصورة الااخل داي عامل فً ،الٌوجد الجانبا العمالكل العمود ل

العمال غٌر ثابتٌن و ٌغٌرون مكان  معٌن اٌضا لدٌهم عمود عمل.لكن هؤالءلمدة ستة الى سبعة سنوات فً مكان 

 .عادة عمود العمل برم معهمٌالذٌن ال فمط  و نوع عملهم باستمرار هم

ابرام  العمل ال ٌتم عمال فً البسبب عدم اسمرار  هوبناء على هذا، عمود العمال موضوع مستمر،فً هذه الحال

من لبل اصحاب العمل. و السبب الثانً لعدم حصول العمال على عمد عمل هو تندنً وعً لهم عمد عمل 

 العمال انفسهم.

كوردستان بسبب للة  و عامل وبخصوص هذا الموضوع ٌمول:مع االسف فً العراق و اللٌم)عمر سعٌد( ه

حٌان ٌنتهن الاذ فً اغلب ا..معلى عمد ٌضمن حمه اهتمامهم لموضوع العمود ال ٌحصلونوعدم  ثمافة العمال

 لهم تلن الحموق. ،وال نسطٌع ان نستعٌدن فً العملولت ٌستمروالو فً نفس ، حموق العامل

 ض االحٌان عدم وجود عمد عمل ٌصب فً صالح اصحاب العمل، الن اصحاب العمل ال ٌمومون بابرامو بع

وٌسطٌع صاحب العمل طرده فً اي  تاذا انتهك عامل حتى ٌثمون  ان العامل ال ٌستطٌع المطالبة بحمولهعمد ل

 ولت شاء.

 انسبب هوالرغبون بابرام عمود و عمال ٌمول: كثٌرا ٌحدث،ارباب العمل ال ٌ)كٌفً رجب(مسؤول فً نمابة ال

ٌطرده،وال ٌوجد  ألي سبب كان اذا لم ٌعجب بالعامل صاحب العمل ٌرالب و ٌالحظ العامل لشهر او شهرٌن و

 لانون محدد بهذا الخصوص.
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ارباب العمل منها  و المتضرر الوحٌد!فمن الممكن بأن ٌتضررالعامل ه ٌانا،عدم وجود عمد عمل ال ٌكونلكن اح

بوجود عمد عمل  )العامل و وصاحب العمل(ارغام كل االطراف هذا السبب ٌحتم على الجهات الحكومٌة اٌضاً،ل

 بٌنهم.

ًَ  ا ولم ٌفرضواٌطلبو وٌمول احد ارباب العمل:حتى االن لم ابرم عمد عمل الي عامل و السبب بأنهم لم عل

ٌة ارغام العامل بعدم ترن العمل عمال الن مشكلتً االساسٌة هو كٌفلذلن.وانا من جهتً اتمنى عمل عمد ل

 عمل.الجور او ٌترن فً االٌطلب منً زٌادة واتمنها مهنة ما تعلم ال الن اي عامل متى اوهذلدي،

عامل و ثانٌا ٌضمن حموق صاحب العمل وفً حال خلك العمد اوال ٌضمن حموق اللهذا فً كل االحوال وجود 

 فصل بٌنهم امام المانون و المحاكم.لوثٌمة لد كمل و صاحب العمل ٌستخدم العماي مشكلة بٌن العا

 :الثانً المحور

 الضمان االجتماعً:

 مانونٌن:العامل.وهذا الحك ثبت فً كال لالضمان االجتماعً حك اساسً ل

  1171(لسنة31لانون رلم)-1

ضمان لل لحصول العامعلى ٌركز بأهتمام  مانونلن ال.ذ2112( المعدلة فً سنة 4لٌم رلم)لاللانون حكومة ا-2

 االجتماعً.لكن لم ٌطبك فعلٌا على ارض الوالع.

ضمان العلى  اسؤال:هل حصلوالعلى  عامل الذٌن أجابوا 041تابج،من اصل ( ٌظهر الن0) شكل رلم

على  ا% لم ٌحصلو78عامل اي  650% منهم.و 22مان اي عامل فعلٌا لدٌهم ض 103االجتماعً؟ هنا فمط

 ضمان االجتماعً.ال

 1شكل رلم 

 

( ٌظهر فٌه من 1)شكل رلم اما بخصوص عدم وجود ضمان اجتماعً.وجه سؤال الى العمال عن السبب،ففً 

ضمان اللالوا:لٌس لدٌنا اي معلومات عن كٌفٌة  عمل  321على السؤال عامل من الذٌن أجابوا 610مجموع 

حصولنا على لنا عم % منهم اجابوا:نحن لم نطلب من اصحاب25عامل اي  155% منهم.و 53االجماعً اي 

حصولهم على ضمان اجتماعً على لم ٌطلبوا  بأنهم% من العمال 11ولت اجاب الضمان اجتماعً.وفً نفس 

 هم% طلبوا من ارباب عملهم اعطابهم ضمان لكن11ملزمون بدفع رسوم مالٌة.واٌضا سٌكونون ولتها فً  همالن

 الرسوم المالٌة المتوجبة علٌهم. اان ٌدفعو ارفضو
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ولفهم اكثر لموضوع الضمان االجتماعً للعمال،وفً اطار الممابالت و جلسات فوكس كروب كان المحور 

االساسً عن الضمان و هنان حصلتا على نفس النتابج المحصلة فً المسح المٌدانً.لكن المشاركٌن فً 

على الضمان  عدم حصول العمالمٌة كان لدٌهم رؤٌا مختلفة عن حكوالخص من الجهات الالنماشات و ب

شؤن االجتماعٌة،بخصوص العارف حٌتو( وهو مدٌر عالم فً وزارة العمل و د.االجتماعً.على سبٌل المثال:)

 عدم حصول العمال على الضمان.. لال:

هم ال ٌعروف بان الضمان هو لحصولهم انسبب عدم حصول العمال للضمان االجتماعً وهو وعً العامل، 

لٌعملوا فً ،او ٌذهبون ٌن فترة و اخرىب  العامل غٌر ثابت على عمله وٌغٌرهان على التماعدٌة.و المشكلة 

بٌشمركة او الفً صفوف لوات  ونٌعمل تهم السابمة.و اغلب العمال اماالعام و حٌنها ٌسحبون مكافبة خدم المطاع

و  جتماعًن االجتماعً اي شخص لدٌه ضمان اراتب حكومً اخر،وحسب لانون التماعدٌة و الضما ملدٌه

 التماعدٌة. ة ضمنفً النهاٌٌدمج توماتكٌا راتب حكومً 

نتابج البحث بان  توفٌر الضمان االجتماعً،هنا اظهراما موضوع تغٌر مكان و نوع العمل و عاللة ذلن بعدم ت

عامل،  071مثال:من اصل الالعمال فً العراق و اللٌم كوردستان ٌغٌرون عملهم بأستمرار.وعلى سبٌل 

رون الى مدة عملهم من سنة ٌ% منهم ٌش22ونسبةاو الل. بأن مدة عملهم لسنة واحدةون رٌش% منهم 32ٌنسبة

% 1ثالث الى اربع سنوات.واٌضا % ٌشٌر ل1سنتٌن الى ثالث.ب % ٌشٌر لفترة عمل تمدر12.ونسبةالى سنتٌن

لست فً عملهم  الذٌن استمروا % هم العمال3خمس سنوات.ومن العمال مستمرون فً عملهم الكثر  من

 % هم العمال الدابمون على عملهم الكثر من ست سنوات.12سنوات.

سلٌمانٌة: الضمان االجتماعً ٌمول )شٌروان مجٌد( مدٌر دابرة الضمان االجتماعً فً الواٌضا بخصوص 

ا ،لذا ٌسبب مشاكل لنو اصحاب العمل ال ٌعرفون تفاصٌلهالضمان االجتماعً موضوع جدٌد و اغلب العمال 

 حصول على الضمان االجتماعً.لوعً العامل ٌحفزه لو الوعً مشكلة ثانٌة..الن نحن اٌضا. 
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النمابة لدٌها اعضاء فً لجنة ان ذكر الجدٌر بالونمابة العمال فً كركون، وبخصوص هذا الموضوع،ممثل

ولٌة لعدم حصوله على الضمان المندوب  ٌحمل العامل المسؤتفتٌش لموالع واماكن العمل. وهذا ال

العمال لٌس لدٌهم وعً وثمافة بخصوص الضمان االجتماعً،نحن عندما نموم بزٌارات اعً..وٌمول:االجتم

نرى  نان..لكنبحمولهم تلمطالبة الالضمان االجتماعً ونحفزهم ب ة نتحدث مع العمال ونشرح لهم ماهومٌدانٌ

 نهاٌة سٌحصلون على التماعدٌة.البأنهم ال ٌثمون بانهم فً 

ال ٌوفرون ت تطرلوا لسبب اخر لموضوع الضمان االجتماعً وهو ان اصحاب العمل المشاركٌن فً الجلسا

بٌل المثال: ممثل اصحاب العمل ٌزٌد من مصارٌفهم المالٌة.على س ذلن ان اعً للعمال  وٌرونان االجتمالضم

الجتماعً حمٌمة نحن كاصحاب العمل النستطٌع توفٌر الضمان االفً مدٌنة كركون ٌذكر هذا الحالة وٌمول:فً 

،وفً فمط لخمسٌن عاملضمان اجتماعً عامل ولتها استطٌع توفٌر  111ٌعمل لدي كان لجمٌع العمال،مثال:اذا 

 ٌض اجور العمال وفً هذه الحاله سوف  ٌتضررخفتٌتحتم علً  الضمان لجمٌع العمال..!فحٌنها حال توفٌر

 من هذا.العمال 

 لمرأة و الطفل فً برلمانون االجتماعٌة للجنة الشؤ)پهری( وهً ممررة فً الناببة  وفً نفس الولت 

ولٌة اصحاب العمل لتوفٌر الضمان االجتماعً و التهرب منها و كوردستان،ركزت فً الجلسة على مسؤ

اٌضا على العامل ان ٌدفع و  اان ٌدفعهملزم ب صاحب العملان و رسومات المالٌة الفً هنالن فرق  لالت:

ضمان االجماعً ال من  اصحاب العمل تهرباحد اسباب  االجتماعً.وهذا الجل توفٌر الضمانالرسومات 

 للعاملٌن.لذا ٌجب العمل من اجل تملٌص ذلن الفارق.

هم ان اصحاب العمل هم ا  من لبل ممثلٌن عن المؤسسات الحكومٌة اٌضاً،وحسب رأٌالنمطة تم طرحه وهذه

نوزاد رفعت( مدٌر الضمان االجتماعً فً دهون:احد عمال.اذ لال )لمسؤولٌن لعدم توفٌر الضمان االجتماعً لال

ة هم ال ٌعطون معلومات صحٌحاناالسباب لعدم حصول العامل على الضمان االجتماعً هو اصحاب العمل،اذ 

 51فً اي مولع عمل! لمشارٌع.على سبٌل المثال:اذا كان هنالنزور موالع العمل فً اللجان التفمدٌة التً ت

 فمط. 7لدي  عامال ٌمول صاحب العمل

السف ٌوجد اعداد كبٌرة من العمال فً العراق و لفلضمان االجتماعً لرغم وجود لانون الوهكذا ٌتضح، و ب

ذا مرتبط بمستوى وعً و هفان من ناحٌة و جتماعً. واسبابها متعددة، للٌم كوردستان لٌس لدٌهم ضمان اا

ن الحك،وعدم دراٌتهم بفوابد الضمان،او عدم تماعً وطلب ذلالضمان االج ٌفٌة حصولهم علىل بكامثمافة الع

ط باصحاب العمل، وهذا ومن ناحٌة ثانٌة هذا الموضوع مرتبانهم ٌستطٌعون االستفادة من الضمان الحما. ثمتهم

المانونٌة.وٌمكن ان ٌكون السبب للة وعٌهم  بمواد و بنود  بتوفٌر الضمان االجتماعً بصورته بعدم ارغامهم

حال عدم التزامهم  ٌتخذ ضدهم اي اجرابات لانونٌة فً انهم على ثمة بانه لنماعً.او لانون الضمان االجت

 المانون.تنفٌذ هذا فً به.وهنا ٌتضح تمصٌر الحكومة 

تفمد والع و عن طرٌك لجان تالجهات الحكومٌة ان سبب اخر لعدم توفٌر الضمان االجتماعً للعمال!  هنالن و

 رنةللٌل و محدود جدا مما لكن تبٌن من حدٌثهم ان عدد هذه اللجانعمل،حٌاة العمال و حمولهم فً موالع ال
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وعن هذا الموضوع تكلم عمال.البأعداد موالع العمل،وبسبب ذلن ال ٌستطٌعون  المتابعة المستمرة لموالع عمل 

 شؤون االجتماعٌة و لال:المدٌر عام فً وزارة العمل و 

فراد و اللجان التفتٌشٌة.وطلبنا طلبنا من الجهات الرسمٌة زٌادة لالفنحن مولع العمل الل مما كنا نتولعه،زٌارة 

اشخاص  ةاالن..الن كل لجنة تفتٌشٌة تتكون من ثالث ااي لبل االزمة المالٌة التً نعانٌه 2113هذا ٌرجع لسنة 

ضو "مفتش من وزارة العمل،عضو من نمابة العمال،عضو من الغرفة التجارٌة"وفً كثٌر من االحٌان ٌتغٌب ع

تواجه نمابة العمال هذه المشكلة . وكذلن ب ذلن الى نمص للموظفٌن فً مؤسستهم غرفة التجارٌة وٌرجع سبال

وردستان ماكن.لهذا نحن لٌس لدٌنا مشكلة فً وجود لجنة تفتٌشٌة بل فً عدد افراد اللجنة.ففً كل كالفً بعض ا

 م.لدٌهم اي مشكلة او تمصٌر فً عملهمفتش فمط،وهم لٌس  23ٌوجد 

عملهم.وٌتضح هذا من حدٌث فً صادفهم عمل اللجان التفتٌشٌة هو الموالع التً تواٌضا احدى االسباب لضعف 

 ربٌس نمابة العمال العرالً اذ ٌمول:

مفتش عندما ٌزور اي مولع عمل ان ٌطلب من صاحب العمل سجل العمال لدٌه.لكن اؼلبهم لٌس المن حك 

 م من العمل.ونحن نبلؽم بضرورة هذهورهم و انصرافههمً  لضلدٌهم سجل باسماء العمال او سجل ٌو

حٌنها ٌجب نمٌد و  سبل المانونٌة بهذا الخصوص ال نلجؤ الى هالحال فً هذه.االسجالت،لكنهم ال ٌتمٌدون به

 لمحاكم .باؼلبهم 

حل هذا ب تكاتف كل الجهات لوٌجاسباب متعددة لعدم توفٌر الضمان الغلب العمال.لنا تضح وبهذا الشكل ت

  .الموانٌن الخاصة لحلهاالمشكلة و تطبٌك 

 :الثالث المحور

 االجور و ساعات العمل:

فً اطار المانون و لد ثبت حك العمال موضوع اخر للبحث متعلك باجور العمل كحك اساسً للعمال،و 

العرالً لسنة انون مال( من 63وفً مادة )1107لسنة ( 71( من لانون رلم )46مثال جاء فً مادة)كو .دستورال

مستوى المعٌشً الشكل لجان خاصة الجل تحدٌد الل اجور العمل و بشكل ٌتوافك مع الحكومة ت 2115

 ( دٌنارعرالً.251,111السنة حدد مبلغ ) لعمال،ولهذهل

فً دٌنار العرالً،الً ٌتماضونها بالتمبلغ المحدود لهم كاجور عمل والعمال وللوالجل معرفة المستوى المعٌشً 

شكل مبٌنة فً  عامل  717و اجوبة المٌدانً تم طرح  سؤال"المبلغ الماخوذ عن ساعات العمل شهرٌا"  المسح

عدد الدٌنار عٌرالً.وهذا  711الى  411عامل ٌتراوح اجورهم بٌن  300و عددهم اغلب العمال اذ ( 11)رلم 

الى  111ٌتراوح اجورهم بٌن % من المجموع العمال المستهدفٌن فً المسح المٌدانً.والعمال الذٌن 41ٌمثل 

الى  711عامل ٌتراوح اجورهم من  113% مشارن فً المسح.و 34اي  271دٌنار عٌرالً عددهم  411

اجورهم الشهرٌة اكثر من ملٌون دٌنار   % 3عامل اي  26%.14و نسبتهم  ملٌون دٌنار عرالً شهرٌا

 عرالً.
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اجوركم  ونسؤال التالً على العمال"هل تستلمالمحدد، تم طرح اما بخصوص استالم االجور فً موعدها ال 

 اغلبٌة و  لالوالعامل وهذا العدد ٌمثل ا 610 امل اجابع 030الشهرٌة فً موعدها المحدد؟" هنا من اصل 

عامل  130ٌدانً،اما المستدفٌن فً المسح الم% من 03وهذا العدد ٌمثل عدها المحدد.:نعم نستلم اجورنا فً مو

 كال ال نستلمها فً ولتها المحدد. لالوا %17اي 

االن و المبلغ المتفك علٌه مسبما مع اصحاب العمل،فً  الجر الشهري الذي ٌستلمونهاما بخصوص الفرق فً ا

% منهم  ٌستلمون نفس االجر المتفك علٌه مسبما وعددهم 01عامل،   757المسح  ٌتضح من اجوبة 

.اما الذٌن ٌستلمون ٌستلمون الل من المبلغ المتفك علٌه سابما شخص 01% من العمال و عددهم 11عامل.617

 عامل تحدٌدا. 51% اي 0سلفا نسبتهم  ااكثر من اجورهم المتفك علٌه

العمل لسنة ( فً لانون 55مادة) ها فً لوانٌن العمل،و حسبالتً تم تنظٌم ساعات العمل احدى المواضٌع 

( 37مانون العرالً رلم )ال( من 67فمرة االولى من مادة )الوالذي ٌعمل به فً كوردستان و اٌضا فً  1107

ساعة فً اسبوع. وبخصوص  40ساعات ٌومٌا و 0،وجاء فٌها:الٌجوز ان ٌعمل العامل اكثر من 2115لسنة 

( 37و اٌضا لانون رلم) 61فمرة االولى من مادةال( فً 71سبوعٌة فً كال المانونٌن:لانون رلم )الجازات االا

و فً سبوع وال ٌخصم من اجره.الاجازة فً اكل من المانونٌن ٌعطً الحك الخذ ٌوم  71من مادة فمرة االولى 

مانونٌن العرالً و اللٌم كوردستان ٌعطً حك الخذ اجازة اسبوعٌة و االستفادة من العطل النفس الولت  فً كال 

فمرة االولى و الثانٌة:ٌحك ال( مذكور فً 61( فً اللٌم كوردستان و فً مادته)71بحسب لانون رلم )الرسمٌة،

ل الذٌن ٌوجد خطورة فً مكان العماٌوم سنوٌا وبدون ان ٌنمص من اجره شٌبا.و  21عامل اخذ اجازة لمدة لل

عدل  75فً مادته  (37رلم)العرالً مانون الٌوم اجازة فً سنة.اما فً  31ثر ٌحك لهم اخذ كعملهم او مشمة ا

 نة.ٌوما فً س 21الى  21مدة االجازة من 
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ل حسب اوالجل  اظهار مدى تطبٌك الموانٌن الخاصة بالعمل.وفً المسح تبٌن من الضروري تصنٌف العم

عامل اجابوا بان نوع عملهم شهري  033نوع عملن؟ من مجوع  :ماهوالسؤال التالً .و تم طرحنوعٌة عملهم 

 عددهم  واسبوعً .عملهم % منهم اجابوا بان نوع 20اي  233غلبٌة.ال% وهم ا51و نسبتهم  414و عددهم 

%.وللٌون ٌعملون 5عامل و نسبتم  31للٌة منهم ٌعملون بشكل تجزبة و عددهم ال%. و ا13نسبتهم   111

 %.4و نسبتهم  37ساعات  وعددهم الب

 00شكل رلم 

 

ة،و سنوٌاللبل االخذ باعتبار االطار المانونً الذي ٌحدد ساعات العمل و االستراحات االسبوعٌة و االجازات 

للعامل! تم طرح  العتبار و تعطىؤخذ بالكً نعرف والعٌا هل تلن الحموق ت عامل .لكنلالمانون ٌمر هذا الحك ل

ساعة ٌومٌا؟ و اجوبة العمال تظهر  24 السؤال التالً على العمال المشاركون فً المسح:عدد ساعات عملن فً

 ساعة ونسبتهم  0الى  1ح من راوتتساعة  24اعات عملهم فً بان س عامل اجاب 541(12)شكل رلمفً 

ٌوم و نسبتهم الساعة فً  0عامل اجابو بان ساعات عملهم اكثر من  320% وهم االغلبٌة.فً ممابل 62

30.% 

 06شكل رلم 
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ما ٌخص موضوع اجور العمل،وجه السؤال للمشاركٌن فً المسح المٌدانً حول العمل خارج اولات فً  و

ن من ؟ وتبٌعلى اجورهم وكان السؤال كما ٌلً:هل تعمل اكثر من ولتن المحدد عملهم الرسمٌه واخذ الزٌاده

ن عملٌة %م45اجابوا نعم نعمل خارج اولات عملنا ونسبتهم  363شخص 012اجوبة المشاركٌن من اصل 

كال النعمل اكثر ب % اجابوا55شخص اي بنسبة  441عددهمكان  نكن اغلب المشاركٌن الذٌالمسح المٌدانً. ل

%من العمال الذٌن ٌعملون خارج ولتهم الحدد ٌتماضون زٌاده على اجورهم ممابل 71لتنا المحدد.من و

نحن مخٌرٌن فً العمل خارج الولت المحدد.  % من عملٌة المسح المٌدانً لالوا66ذلن.ونالحظ هنا نسبة 

 .دون رغبتهم ٌمومون بالعمل الزابدلشكل ٌتبٌن وجود عمال وبهذا ا

 موم بالعمل االضافً مخٌرا؟""هل ت 02شكل رلم 

 

ظهر بانه ٌوجد مجموعه المانون، نتابج هذا البحث ت االرهلد وهً حك اساسً للعمال وصوص االجازات اما بخ

البحث. وجوابا على % من عٌنة 33اخذ االجازات . وهذه المجموعه نسبتهم بمحدده من العمال الٌسمح لهم 
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% 54نسبة .لكن اجابوا ب"نعم " % 46تبٌن نسبة بدال عن االجازه؟السؤال التالً :هل ٌستمطعون من الراتب 

 اخذ االجازه الٌستمطع من رواتبهم.من المسح اجابوا فً حالة 

جد ضمان حموق العمال الجورهم وساعات عملهم باطار لانونً، مع ذلن تومن رغم الوالنتابج تظهر اٌضا،ب

ن اولاتهم المحدده،و ال ٌأخذون زٌاده على اجورهم، ون اكثر مٌوجد مجموعه من العمال ٌعملانتهاكات.اذ 

 ٌوجد مجموعه من العمال الٌسمح لهم باخذ االجازات وفً حال اخذها ٌستمطع من رواتبهم. واٌضا

 :الرابعالمحور 

 السالمه وبٌئة العمل:

وصحٌه للعمال، موضوع اخر للبحث استنادا بوثابك الموانٌن الداخلٌه والدولٌه ٌجب ان تكون بٌبة العمل امنه 

وهذه احد الحموق االساسٌه للعمال ولمعرفة والع اماكن العمل وكل المستلزمات المتعلمه بحماٌة حٌاة 

ن مجموعه من االسبله. واحداها"هل المستلزمات المهنٌه متوفره فً عملن؟" وجوابا على هذا م تالعامل،وجه

انً . فً االغلبٌه من عملٌة المسح المٌد% اي ٌشكلون 76"نعم".اي بنسبة اجابوا  646عامل ، 052اصل

 :لم نحصل على مستلزمات واحتٌاجات السالمه المهنٌه .% اجابوا24عامل ونسبتهم 216ممابل ال

 09شكل رلم 

 

وفً اطار نفس الموضوع، وجه سؤال اخر الٌهم "هل بٌبة عملن سلٌمه من حٌث الصحه والنظافه؟" اجابه من 

% من عملٌة المسح المٌدانً. 77.. اي بنسبة "نعم" اماكن عملنا سلٌمهلوا عامل منهم لا653عامل 040اصل 

 "كال " اماكن عملنا لٌست سلٌمه وصحٌه. % من عٌنة المسح لالوا23بل نسبة واٌضا فً المما

هل اصبت ٌهم اسبله اكثر مثل "واٌضا فٌما ٌتعلك بسالمة مكان العمل ولفهم اعمك لهذا الموضوع، وجهت ال

% 11"نعم" وٌشكلون  عامل لالوا025من اصل 156على هذا ؟" وجوابا اثناء العمل اواعاله جسدٌهباي اٌذاء 
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لم اصب باي اذا او : "كال" % لالوا01االغلبٌه اي بنسبة عامل وٌشكلون 661من عملٌة المسح .فً الممابل 

ط تم تعوٌضهم من لبل % منهم فم31اعاله جسدٌه اثناء العمل. واالشخاص الذٌن اصٌبوا.. فً اماكن العمل 

 اصحاب عملهم.

 02شكل رلم 

 

فً اطار ممابالت فوكس كروب كانت سالمة بٌبة العمل احدى مواضٌع النماشات وتبٌنت هنان بعض الحمابك . 

بحسب لوانٌن العمل فً العراق واللٌم كردستان ٌنص:من واجبات )ارباب العمل( ضمان مكان العمل من 

نٌه توجد الٌطبك،من ناحٌة توفٌر السالمه المه تنفٌذ هذا المانون كمثابلهكن لمهنٌه لناحٌه الصحٌه والسالمه اال

العمال ٌحملون اصحاب العمل والحكومه المسؤلٌه لهذه المشكله. عمر سعٌد وهو  معولات.وبهذا الخصوص فان

 احد العمال ٌمول:

انٌن الخاصه بالعمال وسالمتهم ردستان الٌوجد سٌاده للمانون بصوره عامه. والمووفً العراق والٌلم ك

التطبك، والسبب هو ان اؼلب اصحاب العمل اما مسإلٌن او لدٌهم الدعم من المسإلٌن، ولهذا السبب النرى 

 تمدٌم اصحاب العمل للعداله او المحاكمه بسبب انتهاكاتهم لحموق العمال.

لٌه من واجبات والعمل المسؤٌحمل اصحاب  ولموضوع السالمه وبٌبة العمل مهدي رسول وهو احد العمال

 السالمه المهنٌه واٌضا مستلزاماتتوفٌرٌجب ان تجبر اصحاب العمل على لحكومه و وزارة العمل تحدٌدا ا

 تموم بتوعٌة العمال حول موضوع السالمه المهنٌة ،وٌمول:

وسبب تلن مع االسؾ الٌوجد اهتمام بالسالمه المهنٌه للعامل،نحن لدٌنا عشرات الحاالت من االصابات 

:ٌجب على وزارة العمل فتح اصحاب العمل الٌوفرون مستلزمات السالمه المهنٌه. ثانٌاان اوال:االصابات 

 وعٌه.دورات ت
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موالع العمل من ناحٌة السالمة المهنٌة و لمرالبة التهم تجاه عملٌة رأي الجهات الحكومٌة حول مسؤولٌ و

لتفمدٌة.وبهذا الخصوص لال مدٌر عام فً وزارة العمل و ا فً نمطتٌن:اوال،النمص فً اللجان اصوهلخالصحٌة 

 :(عارف حٌتود.)ون االجتماعٌة الشؤ

حتى األن لم تدخل هذه اللجان فً اي توجد لجنة و تسمى لجنة السالمة المهنٌة و الصحٌة،لكن فً كل مدٌنة  

ضمن مٌالن وزارة  الى مٌالن وزارة العمل.. ولبل ذلن كانوا دورة! وهذا من الولت الذي تم نملهم

لسم السالمة المهنٌة و تٌن. واالتفالٌة كانت تنص بنمل الصحة.وهذا التحوٌل جاء باتفالٌة بٌن كلتا الوزار

ال ٌوجد اي انه ٌت الشرؾ علٌهم رأبا لصحة من و الى وزارة العمل و الشإون االجتماعٌة.لكن عندما كلفتا

العاملة االن فمط ٌمومون بزٌارات لموالع العمل و ٌمومون  كوادر فً ذالن المسم المنمول الٌنا! و الكوادر

 .مات و توصٌات الصحاب العمل ٌبؤعطاء تعل

مدٌر ولٌة تمع على عاتك العمال و اصحاب العمل.وبهذا الخصوص ٌمول  )نظمً موسى( نابب الثانٌا،المسؤ

 ماعٌة:تون االجالعام فً وزارة العمل و الشؤ

ا.و وال ٌتمٌد به الزمات السالمة المهنٌة و الصحٌة لكن العامل ال ٌستخدمهتوفر كل مستاالحٌان تفً بعض 

 المستلزمات. ر تلنفً توفٌ احٌانا ٌكون التمصٌر من جهة صاحب العمل

 مستلزمات السالمة المهنٌة تم توفرها بشكل جٌد فً موالع العمل.وان و ٌتضح اٌضا فً عملٌة المسح المٌدانً،

جسدي. لكن  ا ألذىل تعرضوااٌضا موالع العمل بمستوى جٌد، وٌوجد اللٌة من العمحٌة ناحٌة البٌبة الص من

شٌر الى نمص فً مستلزمات السالمة المحصلة فً ممابالت فوكس كروب، ت حسب تلن المعلومات ممابلالفً 

اعلنت النمابة  عمال.وما ٌدعم تلن الحمٌمة! تلن االحصابٌات المعلنة لنمابة العمال.و مثاال:لالمهنٌة و الصحٌة ل

اشهر من بداٌة سنة  لسبعةوهذا  شخص 21احصاء لوفٌات العمال اثناء عملهم فً مدٌنة اربٌل وعددهم 

عامل بناء اثناء عملهم فً مدٌنة السلٌمانٌة وهذا االحصاء  0 واٌضا حسب احصابٌات النمابة  تشٌر لوفاة.2116

 االحصابٌات و المعلومات فً  اماكن مختلفة و لم هذه .وجدٌر بالشارة هنا،تم اخذ2116لستة اشهر لبداٌة سنة 

المحصلة جراء شكل خطورة اكثر على حٌاة العامل.ولهذا نرى  معلومات ٌتم التركٌز على موالع العمل التً ت

 ممابالت فوكس كروب.ع تلن المعلومات المحصلة اثناء تفك مالمسح المٌدانً ال ت

 المحور الخامس:

 ل:العاللة مع اصحاب العم

الحك بمعاملتهم باحترام و العمال لدٌهم فان حسب الوثابك  الدولٌة  و الداخلٌة  و االطر المانونٌة و الدستورٌة، 

رفع من مستواهم المهنً.و لفهم هذا الموضوع و معرفة والع حٌاة العمل من الالعنف و  و حماٌتهم من بمساواة

ا:"اثناء عملن كٌف تعامل من لبل صاحب العمل؟" كما فً هطرح عدة اسبلة على العمال و احد هذه الناحٌة! تم

%.و 67عامل ب)تعامل جٌد( وهذا الرلم ٌشكل االغلبٌة ونسبتهم  562،اجاب  035( من اصل 16) شكل رلم

%  اجابوا بان تعامل رب العمل معهم )بمتوسط( اي لٌس بجٌد و ال بسا. واللٌة فً 10عامل و نسبتهم  141

 بان معاملة اصحاب عملهم )سٌا( معهم.% اجابوا 15و نسبتهم  ٌشكل  121دهم المسح المٌدانً و عد
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 02شكل رلم 

 

الذي عمال الذٌن ٌعاملون بسوء من لبل اصحاب عملهم عن نوع االذى لومع ذلن، تم توجٌه سؤال اخر ل

بأنهم لم  % اجابوا01( عامل و نسبتهم 721ال )اجابوا على السؤمن الذٌن  011ٌتعرضون الٌه؟ من مجموع 

 ا% انهم تعرضو5( عامل و نسبتهم 43ٌتعرضوا الي نوع من االذى من اصحاب عملهم.لكن فً الممابل لال)

من لبل % من عٌنة المسح المٌدانً  بانهم تعرضوا الذى معنوي 4( عامل و نسبتهم 34ضرب.واٌضا)لل

مال وتم رصده اثناء المسح كسً كان احدى انتهاكات اصحاب العمل تجاه العاصحاب عملهم.االعتداء الس

 نساء العامالت.ال( منهم من 11ذكر بان )ال%، و جدٌر ب2ونسبتهم  ( عامل تعرضو له14اذ )المٌدانً 

 01شكل رلم 
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.واٌضا الجل معرفة الى اي مستوى تؤثر المعاملة السٌبة لترن لتوضح اكثر لعاللة العامل و صاحب العمل

عامل منهم  451عامل  700و تركت عملن؟(وهنا من اصل لن ) هل سبك سؤال التالً الل  لعملهم.وجه العما

عملهم السابك و  ا% منهم تركو43% منهم من عٌنة المسح،واٌضا نسبة 57عملهم  اي بنسبة  اتركو

،فما سابما عملن ا على السؤال التالً:اذا تركت% من العمال الذٌن تركوا عملهم اجابو54عامل. 337عددهم

ملهم لم ٌكن البما و حمولهم كان بان معاملة ارباب ع ا% منهم اجابو21و السبب تدنً اجرهم كان كان السبب؟.

% منهم تم طردهم من لبل 7عمل لمشمة و صعوبة عملهم.لسبب تركهم ل لالوا بان% منهم 10نتهن.ونسبة ت

 اصحاب عملهم.

 01شكل رلم 

 

تأثٌراتها فً والتً ٌعانً العراق منها،ونلمس مٌة و الدٌنٌة و المذهبٌة ت الفوارق المواما بخصوص اشكاال

ه.وتم توجٌه الحٌاة الٌومٌة.لهذا اخذنا ذلن بعٌن االعتبار لمعرفة تأثٌرها على العاللة بٌن العامل و رب عمل

و لومٌته اٌنتمون الى نفس العمال الذٌن  بهؤالءاكثر بان صاحب العمل ٌهتم  ال التالً الٌهم."هل تشعرالسؤ

ا نعم % منهم لالو21بفرق فً المعاملة.لكن % لالوا )كال( ال نشعر 01نسبةلبهم ببا على هذا،اغ؟"وجواتهنادٌ

ٌهم بهذا المضوع ،ان اصحاب % من المشاركٌن رأ04ٌن اٌضا نسبة .وفً المسح تببفرق فً المعاملة نشعر

حموق  ونعمل ٌنتهكنعم اصحاب ال % منهم لالوا16ٌن و االجانب.لكن بٌن العمال المحلٌ واعملهم ال ٌفرل

 العمال االجانب.

 04شكل رلم 
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عملٌة البأهمٌتهم فً  تاجٌة.و لتفٌل هذا العنصر و جعلهم ٌشعرونعملٌة االنالالعمال عنصر مهم  وفعال فً 

التالً على  عتبار وهذا حك لانونً لهم.وهنا تم طرح السؤالفمن المهم اخذ رأٌهم بأللذا االنتاجٌة.

% منهم  47 (   اجاب017العمل؟"وهنا من مجموع)روف ٌن الجل تحسٌن والع و ظالمشاركٌن"هل اخذ برأ

 فرهوعمال والذي ٌجب ان ٌلحك اخر لهنالن ٌنا.و% منهم اجابوا )نعم( ٌأخذ برأ53ب)كال(.وفً الممابل 

دورات خاصة للعمال.والجل  العمل و الجهات المعنٌة،هو تطوٌر المستوى المهنً،وهذا عن طرٌكاصحاب 

لكم حول دورات تدرٌبٌة بفتح صاحب العمل  لام لن االهتمام و التطوٌر تم طرح السؤال التالً"هلر ذاظها

اي تح لهم % منهم لم تف01% منهم اجاب ب)نعم( و 21لٌات العمل وتطوٌر المهارات؟"جوابا على هذا فمط آ

 دورات تدرٌبٌة.

 61شكل رلم 

 

 المحور السادس:
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 احصائٌات العمل:

لحموق.و لتلن اٌظهر حماٌة ان موانٌن الدولٌة،واساس فً وضع اي لانون ٌجب الق اساس لجمٌع لحمواطلب ان 

طرق لكٌفٌة المطابة ٌح للوضتوضع  التً من الممكن ان ٌنتهن حمولهم.ولدالعمال هم تلن الشرٌحة االجتماعٌة 

فً مادته  2115لسنة 37ً رلم المانون العرالبالعمل. ما لكال المانونٌن الخاصٌن.وفمن هذه الموانٌن بحمولهم

حكمة العمل ٌجب تشكٌل م 131و  137فً مادته  1107لسنة  71. ولانون اللٌم كوردستان رلم 166و165

العمل و مستحمات التماعدٌة و الضمان االجتماعً.والظهار كٌفٌة مطالبة عمال  بكل مدٌنة وهذا لحل لضاٌا

خذ بحمولهم فً حال انتهكت!،وهذا كان احدى المحاور التً الات لت،وما هً االجراءلحمولهم فً حال اذا انتهك

"اذا تم انتهان حمولن من لبل صاحب تم الحدٌث عنها فً جلسات فوكس كروب.وجوابا على السؤال المطرح:

)نعم( نطالب بحمولنا ونسبتهم ٌشكل  ( لالوا514( عامل،)770جموع )حموق؟" من مبهذه الالعمل هل تطالب 

بحمولنا.و للذٌن اجابوا بنعم وجه الٌهم )كال( ال نطالب  ( عامل  لالوا274م وعددهم )% منه35%.اما 65

االغلبٌة بنسبة  للحصول على حمولن؟"وجوابا على هذا  رق تستخدمكما ٌلً:"اي من الط سؤال اخر وكان

لوا طالب % منهم  لا25لطرق االجتماعٌة الخذ حمولهم.اللجوء ل ااختارو %  من عٌنة المسح المٌدانً 47

% من 14% من العمال لالوا:عن طرٌك المحاكم نأخذ بحمولنا.واٌضا 14.اما بحمولنا عن طرٌك الحكومة

 الجهة المدافعة عنهم.ا نمابة العمال النه االعمال اختارو

هؤالء العمال الذٌن ال  ل:"لماذا ال تطالب بحمولن؟" واجابمطالبة بحمولهم،تم سؤال العماالسبب عدم لو 

% من عٌنة البحث ٌمولون:خوفا من فمدان عملً 43ن اذا تم انتهان ضدهم،و ٌظهر هنا اغلبهم و نسبتهم ٌطالبو

معاملته اكثر و ٌطردون  ساتنازل عن بعض حمولً.و سبب اخر هو العمال ٌخافون من صاحب عملهم ٌسوء

كدٌن من عدم استرجاع :"متأ% منهم لالوا22ح المٌدانً.واٌضا % من عٌنة المس35من العمل وهؤالء نسبتهم 

 حمولنا.

 60شكل رلم 
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لكن اتضح من ات  و اخذ حموق العمال.االنتهاك لضاٌاوفً نفس الولت من المهم وجود محاكم العمل الجل حل 

 جلسات فوكس كروب بعدم فعالٌة محاكم العمل،وذلن حسب لانون العمل الللٌم كوردستانحدٌث المشاركٌن فً 

ٌوجب بتشكٌل محكمة خاصة وٌعٌن حاكم لها من لبل وزارة 1107لسنة   71لً رلموهو المانون المدٌم العرا

مة العمل و ٌعٌن حاكم ٌنص بتشكٌل محك 2115سنة المعدلة  37المانون العرالً الجدٌد رلم  العدل.ولكن حسب

ضا من االتحاد و هٌبة لها،و ٌعٌنون من لبل وزٌر العدل و ممثلٌن عن النمابات الذٌن ٌمثلون اغلبٌة العمال،واٌ

تبٌن من حدٌث اغلبٌة ٌمالحظة هنا الاصحاب االعمال "تلن االتحادات الذٌن ٌمثلون اغلبٌتهم".لكن جدٌر ب

 مثال ٌمولال.وعلى سبٌل حتى االن تلن المحاكم لدٌهم مشكلة فً تفعٌل،فً بعض المدن المشاركٌن

 :الحاكم)عبدالرحمن صالح حسٌن( بخصوص مدٌنة كركون 

ن بخطوات ث النصوص المانونٌة،لكن المشكلة تكمالعمل لٌس هنان اي مشكلة من حٌ بخصوص محاكم

صدر اي لم تتفعٌلٌها و الٌات رفع الشكاوي من لبل العمال الٌها.مثال احد المعولات هو وزارة العمل الى االن 

هم   ها اذتٌطرق و سبل رفع شكاوي العمال ؼٌر واعٌن بخصوصلرار  بشكٌل هٌئات المحاكم.واٌضا من حٌث 

 ٌحصلون على حمولهم. ة ضد اصحاب العمل  وال ٌعرفون كٌؾلدٌهم الحك برفع دعو بان ال ٌعرفون

 واٌضا بخصوص محاكم العمل ٌمول المستشار المانونً )احمد خلٌل ابراهم( من بغداد:

االجانب.اما  سجل دعاوي للٌلة فً محاكم العمل من لبل العمال،اؼلب تلن الدعاوي مرفوعة من لبل العمالت

ن العمال ال ٌعرفون ٌحلون مشاكلهم بطرق اجتماعٌة )عشائرٌة ( ٌمكن المول بافانهم العمال العرالٌن 

 مضاء.لصاحب العمل! بكل بساطة ٌترن العامل العمل وبدون لجوء ل وحدث مشكلة بٌن العامل حمولهم،فمتى ت

للحصول على  "اي من الطرق تستخدمالسؤال مع نتابج المسح المٌدانً،وتحدٌدا مع تتفك تلن االحادٌث  و

عن طرٌك المحاكم..فً ولت اغلبتهم اجابوا بانهم عن طرٌك مصالحات  ااذ هنان االللٌة لالوحمولن؟" 

 اجتماعٌة لفصل مشاكلهم.وهذا دلٌل بان المحاكم غٌر فعالة لحل االنتهاكات ضد العمال.

ٌة.وهنا ٌمول بتصفٌة المضالمحاكم نفسها لالات اجراء هًمحاكم العمل،مام فعالٌة وسبب اخر لتلن المعولات ا

صادف العمال فً حال صرة اذ ٌتحدث عن تلن المعولات التً تبال)كاظم علً( ربٌس نمابة العمال فً مدٌنة 

 اللجوء الى المحاكم وٌمول:

 ًالرئٌسسجل شكاوي ضدهم ٌوجد فرعهم ه المحاكم هو ان اؼلب الشركات التً تواجالمشاكل التً تاحدى 

 دبؽدااذ فً ولت ٌموم العمال بتسجل شكوى ضد اي شركة تنمل الدعوة الى محكمة العمل بفً مدٌنة بؽداد.

تطٌع العامل السفر لمتابعة لضٌته.وهذا ٌكون عائك امام بحجة وجود الشركة االساسٌة هنان.ولهذا ال ٌس

 اللجوء الى المحاكم اذا انتهن اي من حموله. العامل فً

و انشطة المحاكم فً مدٌنة نفس الموضوع ٌمول المحامً)كارمند دمحم(وهو خبٌر فً لوانٌن العمل وما ٌخص 

روتٌن الممل فً حال تسجٌل دعوة من لبل اللن تحدث عن سوء والع محاكم العمل و ذالسلٌمانٌة.هنا ٌ

   العمال،ٌمول:
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و تلن الجهات المعنٌة بهذا نحصر فمط  بتعامل اصحاب العمل معهم او الموانٌن امشاكل العمال ال ت

 جهه من لبل اصحاب العمل او اي تضمن حمولهم اذا انتهكل المشكلة عدم وجود محاكم فعالة تالخصوص،ب

لهدؾ تسجٌل دعوة.. ولتها ٌلزم العامل  اً ٌجب على العامل العمل بهءات التاخرى.اذ ننظر الى تلن االجرا

ٌصعب على  هاو ٌطلب منه جلب ادلة و اثباتات كثٌر.كحكالساس فً ا ٌطلبه بصرؾ اضعاؾ المبلػ الذي

 عمال.للضمن رجوع الحموق التً تتلن االماكن  تالمحاكم لٌسان .نستطٌع المول امهٌالعامل تمد

فعالٌة محاكم العمل  لعدم سباب متعددة ٌوجد ات فوكس كروب،دانً و لماءاوبحسب نتابج المسح المٌ وهكذا

الحكومٌة لتفعٌل و تمكٌن ضد العمال.واهم تلن االسباب هو عدم جدٌة الجهات  حل االنتهاكاتوعدم استطاعتهم 

مانونٌة،واٌضا تدنً مستوى وعً العمال بخصوص الدعوة التسجٌل اكم العمل،كثرة الروتٌنات و سبل هٌبة مح

 2115محاكم العمل.و هذا فً ولت،حسب لانون العمل المعدلة فً سنة ولهم بتسجٌل دعوة و اللجوء الى حم

 فً محاكم العمل الجل اصدار االحكام بسرعة. السبل الجل تسهٌل حل المضاٌامجموعة من  تحدد

 المحور السابع:

 دور الحكومة و النمابات:

جهات لٌتم المدافعة عن حموق العمال وٌمومون باٌصال مطالبهم ل لهاالجهة المانونٌة،ومن خال نمابة العمال هً

طار أنظم بفً اللٌم كوردستان و العراق اٌضا متلن بعد عالمً،وٌة عملها تو تشكٌل النمابات و حرالمعنٌة.

و اٌضا لانون  بحرٌة عمل النمابات الخاص1107( لسنة 25العرالً رلم) مانوناللانونً.على سبٌل المثال 

 بتشكٌل النمابات و الجمعٌات و المنظمات فً اللٌم كوردستان.ففً هذا الخاص1113( لسنة 10م رلم)للٌالا

صلة من المسح المحور نتكلم بمنظورٌن عن النمابات العرالٌة و اللٌم كوردستان:اوالً،استنادا بمعلومات المح

صادف تلن عمل النمابات و المعولات التً ت .ثانٌا،مدى حرٌةاابات و العمل فٌهلعمال لعمل النمرؤٌا االمٌدانً و

 مثلٌن عن النمابات العمالٌة.لن الحدٌث اثناء جلسات فوكس كروب مع م،و اجري ذالحرٌة 

ا فً بعض تأثٌر دور النمابات بعدد اعضابه لكل العمال.وٌمكن ربطنمابات العمالٌة حك العضوٌة الضمنت 

( 124% منهم عضو فً نمابة العمال اي)15(عامل فمط 021( من اصل )22)شكل رلم ،اذ ٌتبٌن فً االحٌان

مؤتمرات النمابٌة وال المشاركٌن فً البحث الٌشاركون فً % من العمال ال01عامل عددا.وفً الممابل نسبة 

 .اٌزورون النمابات بهدف معرفة نشاطاته

 66شكل رلم 
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ة عمدافجهة  النمابة هًبغض النظر عن للة عدد عضوٌة العمال فً النمابات،اغلبهم "اي العمال" ال ٌعتبرون 

لنمابات مدافعا عن حموق العمال؟" هنا ٌتبٌن من عن حمولهم.وذلن ٌتبٌن من اجوبة السؤال التالً:"هل تعتبر ا

(عامل و نسبتهم 321%.اما اغلبهم وعدده )37بوا ب)نعم( و نسبتهم اجا( منهم 214( عامل فمط )011اصل )

جابوا ب)كال(.والذٌن ٌرون بان النمابات الى حد ما  جهة مدافعة لحمولهم ا% من عٌنة المسح المٌدانً 41

كما  وهوبوا ب)كال( اجا% من عٌنة المسح.وتم توجٌه سؤال اخر للذٌن 23تهم ( عامل و نسب105عددهم )

% 53ٌلً:"لماذا ال تعتبر النمابات جهة مدافعة عن حموق العمال؟" وٌتبٌن فً كرافٌن )#( اغلب العمال بنسبة 

سوء ادارة : بسبب % من عٌنة المسح لالوا22نسبتهم  منظمات حزبٌة.و مجموعة منهم والنمابات  بان ٌعتبرون

% 17مل النمابات ٌرى جهة المدافعة لحمولهم.اما المعولات امام حرٌة عال اٌستطٌعوا ان ٌكونو النمابات،فهم ال

 هم% ٌرون بان0مدافعة عن حمولهم.وعدد للٌل من العمال ونسبتهم لالسبب لعدم لٌام النمابات ل من العمال بأنها

عضوٌة العمال رغم  للة اللون من اجل مصالحهم الشخصٌة.لكن بلٌادات غٌر مهنٌٌن وال ٌثك بهم العمال و ٌعم

من الضروري تنظٌم العمال خارج النمابات ان % منهم  ٌرون 51فً النمابات و نظرتهم السلبٌة تجاه النمابات، 

 % من العمال ال ٌرون ذلن ضرورٌا.41مدافعة عن حمولهم. اما الالحالٌة،اي هم ٌمومون بتشكٌل منظمة الجل 

 62رلم  شكل
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العاللة ة العمال فً النمابات العمالٌة وحدٌث عن عضوٌالاحدى المحاور الربٌسٌة فً ممابالت فوكس كان 

نتابج ممابالت فوكس كروب اذ كال عملٌة المسح المٌدانً تطابك مع نفس النتابج المحصلة من و ان .بٌنهم

ولت نفسه ٌمول الال ٌثمون بالنمابات.وفً فان لعمال بٌن بان عضوٌة العمال فً النمابة للٌلة واٌضا انتٌجتٌن تال

حك لهم اٌضا.وجاء ذلن ال تلانونٌا و النمابة وفرالمسؤولون عن النمابات بان حك عضوٌة اي عامل محفوضة 

 عمال كوردستان )صالح عبدالكرٌم( اذ لال:هذا الكالم فً حدٌث نابب ربٌس نمابة 

 01ً ضمنها المانون اساسا.كل عامل اذا تعدا عمره خاصة بنا والتٌمات النحن كنمابة، نعمل وفك تلن التعل

 عضوٌة وكل عامل ٌستطٌع الطلب لٌكون عضو فً النمابة.لنضمام لالسنة لدٌه الحك ل

 على نفس الموضوع ٌمول)صالح عبدالكرٌم(: 

فاذا كانت .. اللجوء للنمابةفً ٌفكرون فمط او ٌصابون بؤذى حٌنها العمال نتهن حموق مع االسؾ،عندما ت

نستطٌع تمدٌم ون عضوا فٌها و حٌنها بزٌارة النمابة و ٌكون ونٌمومفانهم ! تصادؾ العمال سابما اي مشاكل

 الزم لهم.الالدعم 

/فرع كركون. اشار بان فً محافظة كركون ن)بهروز دمحم جبار(ربٌس نمابة العمال فً محافظة كوردستا

 مستوى و عدد العضوٌة متدنً جدا. وٌمول:

 % فمط منهم اعضاء.2العمال،تحدٌدا نمابة العمال لٌسوا كلهم اعضاء فً 

 لموضوع عضوٌة العمال فً النمابات ٌمول )مصطفى( وهو من نمابة صناعة فً مدٌنة كركون.ٌمول:

 اعضاء فً اي نمابة. وال ٌستطٌع احد اجبارهم لكً ٌكونواالعضوٌة فً النمابات اختٌاري و لٌس اجباري،

ثمة العمال بالنمابات.و من و ٌظهر نوع  من عدم نمابات العمالٌة ؤٌد للة عضوٌة العمال فً السبك ٌفً ما 

بالنمابة اساساً وخاصتا دورهم فً المدافعة عن حموق العمال.اذ  احدى االسباب لملة العضوٌة مرتبط الممكن
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لمدافعة عنهم! هو النهم ٌعتبرون بان جهة االٌظهر اٌضا فً المسح المٌدانً، لماذا ال ٌعتبر العمال بان النمابات 

 م لنمابات العمال:العاربٌس ال.كمثال ٌمول )سعٌد حسن( و ٌعملون لصالح االحزاب النمابات منظمات حزبٌة

االحزاب لدٌهم تؤثٌر على النمابات العمالٌة.وٌوجد احزاب لدٌهم نمابات عمالٌة خاصة بهم،او اثناء اجراء 

. وٌسئل م...لذا اكبر مشاكلنا تدخل االحزاب فً عمل النماباتهاعضائ حزاب بفرضبات النمابٌة ٌموم االنتخاالا

 تدخل  االحزاب فً عمل النمابات! هل  ٌوجد لانون ٌذكر فٌه

وهنا  اماكن لكسب مصالح حزبٌة توالنشطاء ٌاكدون اٌضا على حزبٌة النمابات و ٌرون بان النمابات اصبح  

 :نًمد طٌمول )هوشٌار مالو( وهو  ناش

مكاسب اكن تنظٌمٌة.بشكل ٌتم هنان الحفاظ على على الحموق اصبحت ام لحفاظكون جهة لالنمابات بدل ان ت

 االحزاب.. االن اخرجت النمابات من مسماها الوضٌفً و المهنً.

 نمابة عمال البناء/فرع السلٌمانٌة:تمصٌراتها،ٌمول )عثمان زندانً( ربٌس و بخصوص النمابات و 

 سباب التالٌة:الٌولد ثمة من لبل العمال تجاه النمابات و الجمعٌات، وذلن لاالن لم  حتى

ٌشكل اي تؤثر فعلً.و الحكومة ال تستمع وال عمال و عملهم ال لستطٌع النمابات ارجاع الحموق لحتى االن لم ت

 بمستوى انشطتهم و توحٌد العمل المشترن بٌن النمابات. النمابات،و لسم مرتبطب طاللبً مت

 :العمال،ٌمول )هنكاو عبدهللا( خصوص دور النمابات و متابعة لضاٌاا بام

، اذ فً تختلؾ من مكان آلخر عالٌتهمف.فمطلوبالالمتابعة لٌس بشكل  ان تكون بالتاكٌد نحن نتابع،لكن ٌمكن

 ؼٌر فعالٌن.لكن لدٌنا متابع.اخرى ماكن هم فعالٌن وفً اماكن البعض ا

رٌة عمل بح هاسباب اخرى مرتبط بذكرالمشاركٌن لام نمابات لعدم فعالٌتم،الفً سباب داخلٌة من وجود ارغم الب

لجنة الشؤون االجتماعٌة فً صادفهم.وعلى سبٌل المثال ٌمول )بشري حمٌد( ربٌس ت النمابات و المعولات التً

رتبط ٌه ٌوجد معولٌن،اوال:مابً و حسب رأصادف عمل النمو ٌذكر تلن المعولات التً تبصرة.المحافظة 

 ناحٌة العملٌة.وٌمول:الناحٌة المانونٌة و الثانً: مرتبط بالب

مطاع الولت الحاضر فمط ٌهتم باللن المانون فً ذ 0411( لسنة 26مل النمابات رلم )المانون المنظم لع

مطاع العام.ومعوق اخر هو ان اؼلب الالخاص و ٌهمل المطاع العام وذلن فً ولت اؼلب العمال ٌعملون ب

 عمل العمال.بزٌارة موالع لعمل ال ٌعاونون النمابات وال ٌسمحون لهم اصحاب ا

المشاركون فً المسح  ٌشار الى تلن المشاكل التً تصادف عمل النمابات،ٌرىوفً اللٌم كوردستان اٌضا 

تموٌل النمابات احد تلن و الجمعٌات صعب جدا،واٌضا موضوع  المٌدانً بان الروتٌن لتسجٌل)تأسٌس( النمابات

 لمشاكل.وهنا ٌمول)هوشٌار مالو(:ا
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موضوع تسجٌل)تؤسٌس(النمابات و الجمعٌات روتٌتنً و صعب جدا، واٌضا مشكلة التموٌل احدى تلن 

،وحتى ٌولدون مهاستؽالل .. ولنمابات و الجمعٌات.وهم ٌعانون من اشكالٌات استماللهم و عدم التدخللالمشاكل 

 ٌة.منظمات الدولفً العاللة مع ال لهم معولات

حظ وو تمثٌل المرأة فً عمل النمابات كان موضوع اخر فً اطار الممابالت و النماشات،وتم الحدٌث عنها. و ل

بعض الو هنان! على مستوى اللٌم كوردستان ال ٌوجد رؤٌا واضحة لمشاركة المرأة فً عمل النمابات العمالٌة.

وسط و الجنوب ٌؤكدون بتمثٌل المرأة المن  مطلوب.و الشاركٌنال المستوىٌؤكدون بان مشاركة النسوة لٌس ب

 عمل النمابً.ومثاال ٌمول)بهروز دمحم جبار(ربٌس نمابة العمال/فرع كركون:السفً 

عمل النمابً ضعٌؾ وذلن بسبب عدة اسباب منها)دٌنٌة،اجتماعٌة،امنٌة( االن نسبة تمثٌل التمثٌل المرأة فً 

 %.0المرأة تمرٌبا 

ملة تمثٌل لسبب ال هو ٌرى بانعمال البناء فً السلٌمانٌة.مان زندانً( ربٌس نمابة مول )عثي ٌخالفا لذلن الرأ

 .فً نمابات اخرى لدٌهم حضور جٌد باناساسا.لكن ٌمول طبٌعة عمل النمابات ٌعود الى عمل النمابً الالمرأة فً 

 اذ ٌمول:

االعمال.لكن فً تلن  ع و طبٌعة% بالرجال.وهذا ٌرجع لنو44طبٌعة العمل فً النمابات فً هذا البلد مرتبط 

 فً ذلن ولت اسسناو نسبتهم كبٌرة.و هنا المرأة لدٌهم حضور واضحفاعماهم  خدمٌة تكون ً النمابات الت

 مطاع الخاص.العامالت فً للنمابة 

عمل النمابً جٌد منذ الوبصورة عامة المشاركٌن من وسط وجنوب العراق ٌشٌرون بان حضور النسوة فً 

الت فً محافظة البصرة)صفا ممول ربٌسة نمابة العان ودورهن فعال فً العمل النمابً،تخاصة به تاسٌس نمابة

 معولات لكن  اخٌرا استطعنا النجاح فً محاوالتنا لتاسٌس النمابة.و تمول:نا تبداٌة صادفالامٌن( فً 

استطعنا الناع الجمٌع  كثٌرة..لكن فً النهاٌة اداةنا عرالٌل و معتاسسنا النمابة صادف فً البداٌة عندما

 النماش علٌها. المشاكل تستطعنو  المضاٌاد بعض ووجنمابة خاصة بالمرأة لبضرورة تاسٌس 

 واٌضا بخصوص مشاركة المرأة فً العمل النمابً ٌمول ربٌس نمابة عمال النفط)حسن جمعة(:

 ت التنظٌمٌة االخرى(.موجودة فً لٌادة النمابات والمستوٌا دور المرأة فعال و نشط،المرأة المٌادٌة

 احد النمابٌٌن فً العراق:واٌضا ٌمول )عدنان صفار( وهو 

وصول لتلن المناصب و لدٌهن مكانة للدٌهن الحك ل و مهم و اساسً،هن ٌعملن فً مناصب علٌا دور المرأة 

 عمل النمابً.العمل النمابً.و نحن مستمرون بمحاوالتنا لتنمٌة لدراتهن فً مجال الفً 

تنفٌذ الموانٌن للحكومة هو ساسً اال ة عمل النمابات مهم.الدورمحافظة على حموق العمال و حرٌلومة لدور الحك

و جهات المعنٌة.المؤسسات و ال حٌاة عن طرٌكالالخاصة بالعمل و العمال.ومن الضرورة ان ٌتابع والع 

مشاركٌن فً سبلة على الالا حٌاتهم وجهنا بعض ورة اهتمام الجهات الحكومٌة لوالعالعمال لضر الظهار رؤٌا



31 

 

%  وهم 73( عامل اي بنسبة 755المسح المٌدانً.بخصوص متابعة الحكومة لوالع حٌاة العمال من اصل)

لتعلٌمات ابع والع حٌاة العمال.جوابا على السؤال:"هل تعتمد بان الموانٌن و ان الحكومة لم تتاالغلٌة ٌعتمدون با

النمابٌة؟"المشاركٌن فً المسح كان فظ علة حموق العمال و الحرٌة نفذ بشكل ٌحاالتً صدرت بشان العمال ت

م االغلبٌة ( و ه345% منهم و عددهم)44نسبة  ابواجا( شخص من الذٌن 702لدٌهم اراء مختلفة.من اصل )

( 113عددهم) تطبك تلن الموانٌن و التعلٌمات،والذٌن ٌمولن بان الموانٌن و التعلٌمات طبمٌمولون )كال( لم ت

% من عٌنة المسح.وبخصوص عدم تطبٌك الموانٌن و التعلٌمات المتعلمة بالعمال وكم ٌظهر 15ل ونسبتهم عام

%  ٌرجعون السبب 21% ٌمولون السبب هو تمصٌر من الحكومة.ونسبة 52( االغلب و نسبتهم 24) شكل فً 

هم السبب لعدم معرفتهم  العمالان % ٌمولون 21بك ما سالى تمصٌر و عدم فعالٌة النمابات. ونسبة مماربة ل

حاب مصالح اصٌمول  مشاركٌن فً المسح المٌدانًمن % 7االساسٌة.اما موانٌن و التعلٌمات و بحمولهم الب

 السبب. العمل هً

 69شكل رلم 

 

 :النتائج

الحصٌلة العامة لجمٌع المعلومات والتفسٌرات فً المحاور المتعددة ضمن هذه الدراسة ٌوضح لنا بان الوضع 

م لحموق العمال والحرٌات النمابٌة فً العراق واللٌم كوردستان فً وضع غٌر جٌد. فٌما ٌتعلك بحموق العا

رغم النوالص والثغرات فً الموانٌن المتعلمة وعدم االلتزام بالمعاٌر الدولٌة فً العدٌد منها اال ان تلن  العمال ،

فالعمال   .الكوردستانٌة لم تطبك فً الوالعالحموق الواردة والمنصوص علٌها فً بعض الموانٌن العرالٌة و

ٌتعرضون الى انتهاكات خطٌرة منها ماٌتعلك بعدم وجود عمود العمل والضمان االجتماعً والتً تشمل اغلب 

العمال فً العراق واالللٌم ، رغم وجود لوانٌن وكذلن محاوالت الجهات المعنٌة ألنهاء تلن االنتهاكات. لكن لحد 

المشكلة حٌث تعتبر تلن المضٌتٌن عماد حموق العمال. وجزء من تلن المشكلة متعلك بلجان االن لم تحل تلن 

التفتٌش وللة المفتشٌن والٌات العمل بٌن النمابات العمالٌة ووزارة العمل والشؤون االجتماعٌة. حٌث تبٌن ان 

ال تتناسب مع الحد األدنى العمال ٌعانون اٌضا من لله اجور العمل والتً ال تتناسب مع عدد ساعات العمل و
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للمستوى المعٌشً وللة او عدم وجود عطل نهاٌة االسبوع او االجازات الشهرٌة الى جانب ذلن لم ٌتم االهتمام 

ببناء لدرات العمال وتطوٌر امكانٌاتهم ال من لبل صاحب العمل او الحكومة وال من لبل النمابات العمالٌة 

بعض المحاوالت لتحسٌن ظروف الصحة والسالمة المهنٌة للعمال لكن  على الرغم من وجود .بالشكل المطلوب

هنان العدٌد من العمال ٌواجهون ظروف خطٌرة فً العمل وٌفمدون حٌاتهم او احدى اجزاء جسمهم من جراء 

وفً جانب اخر الدفاع عن حموق العمال ٌحتاج اوال الى  .ضعف االهتمام بالصحة و السالمة فً اماكن العمل

العمال بحمولهم علما ان اغلب العمال ال ٌعرفون اي تفاصٌل عن حمولهم فً الموانٌن النافذة وال ٌستفادون دراٌة 

 .من حمولهم حتى ان وجدت فً الموانٌن النافذة

عاللة العمال مع النمابات العمالٌة كجهة مدافعة عن حموق العمال عاللة ضعٌفة واغلب العمال الذٌن تم 

عضاء فً النمابات العمالٌة وال ٌشاركون فً انشطتها وال ٌثمون بالنمابات كجهة مدافعة الوصول إلٌهم لٌسوا ا

السٌاسً والٌة ادارة النمابات واختٌار ممثلً العمال من اسباب نفور –عن حمولهم. وٌعتبرون التدخل الحزبً 

دٌد من النمابٌٌن أنفسهم وعدم الثمة بٌن العمال والنمابات وتملٌص مساحة حرٌة العمل النمابً. وحتى ان الع

من جهة اخرى  .ٌعتبرون التدخل الحزبً والسٌاسً معوق اساسً امام العمل النمابً للدفاع عن حموق العمال

عدم وجود لوانٌن معاصرة لتنظٌم العمل النمابً وفك المعاٌر الدولٌة وتأخر الدولة العرالٌة فً االنضمام الى 

لعمل النمابً مما ٌشكل عابما امام العمل النمابً وخاصة فٌما ٌتعلك بحك االتفالٌات الدولٌة الضامنة لحرٌة ا

التعددٌة النمابٌة. الى جانب تأخر وتباطا الحكومة فً اصدار التعلٌمات واالجراءات لتنفٌذ الموانٌن، وان فً 

نٌن حٌث ال بعض االحٌان وعلى الرغم من بعد الموانٌن ضامنة لحموق العمال لكن بسبب عدم تنفٌذ تلن الموا

 .ٌغٌر شًء من الوالع العمالً والحرٌة النمابٌة

 

 

 

 :التوصٌات والممترحات

الدفاع عن حموق العمال والحرٌات النمابٌة ٌحتاج الى جهود الجمٌع وتكاتف المعنٌٌن بهذه المضٌة و على اعلى 

 :نمترح ماٌلً المستوٌات لتطوٌر العمل النمابً ولضٌة العمال وحمولهم ووفك لنتابج هذه الدراسة

االسراع فً تعدٌل لانون الضمان االجتماعً فً العراق ولانون العمل فً اللٌم كوردستان وفك المعاٌر -1

الدولٌة. الى جانب االسراع فً اصدار التعلٌمات لتنفٌذ لانون الضمان االجتماعً فً اللٌم كوردستان و لانون 

 .نونٌنالعمل الجدٌد فً العراق بشكل ٌتوافك مع روح الما

 .اطالق حملة توعٌة لتثمٌف العمال بالموانٌن الخاصة بحموق العمال والحرٌات النمابٌة-2

تفعٌل دور النمابات لتكون الممثل الحمٌمً للعمال من اجل الدفاع عن حمولهم و تعزٌز العاللة بٌن العمال -3

 .ونماباتهم وبناء الثمة بٌن الجانبٌن

الحكومة و زٌادة اعداد المفتشٌن وبناء لدراتهم وتوفٌر المستلزمات التمنٌة  تفعٌل دور لجان التفتٌش من لبل-4

لهم واصدار تعلٌمات جدٌدة بما ٌتناسب مع الموانٌن الجدٌدة ووضع نموذج عمد عمل متفك علٌه وفك الموانٌن 

 .المحلٌة والمعاٌر الدولٌة إللزام ارباب العمل بتنفٌذها

ع فً فتح المحاكم فً المناطك التً ال توجد فٌها محاكم لحد االن وتسهٌل تفعٌل دور محاكم العمل و االسرا-5

 .امر واجراءات المحاكم بشكل ٌناسب ظروف العمال وامكانٌاتهم
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تشرٌع لانون منصف وعادل للعمل النمابً ٌمر باستماللٌة و تعددٌة النمابات وفك المعاٌر الدولٌة بشكل ٌضمن -6

دخل الحزبً والسٌاسً وانهاء العرالٌل امام تأسٌس النمابات واالتحادات الحرٌات النمابٌة والحد من الت

 .والجمعٌات المهتمة بالشأن العمالً

تشجٌع عمل منظمات المجتمع المدنً لالهتمام اكثر بحموق العمال واحتٌاجاتهم ضمن مشارٌعهم وعمل -7

 .العمل النمابً الشراكة بٌن المنظمات والنمابات بهدف الدفاع عن حموق العمال وتطوٌر

 .عمل دراسات وبحوث تفصٌلٌة حول والع حموق العمال والحرٌات النمابٌة -0

 .تفعٌل دور المرأة النمابٌة وبناء لدراتهم وازالة التمٌز الجندري فً العمل النمابً-1

 .عمالًاهتمام باألعالم العمالً والنمابً والتنسٌك مع الوسابل االعالمٌة لغرض التروٌج والتثمٌف ال-11

العمل إلزالة العوابك امام رصد االنتهاكات فً اماكن العمل واٌجاد الٌات مناسبة لعمل لجان التفتٌش -11

 .والنمابات ومنظمات المجتمع المدنً لمتابعة ومرالبة االنتهاكات ضد العمال

الخاصة بحموق  الضغط على الدولة العرالٌة لالنضمام والمصادلة على االتفالٌات والمعاهدات الدولٌة-12

 .العمال و الحرٌات النمابٌة

االسراع فً انهاء الوضع الالإنسانً واضطهاد العامل االجنبً ووضع لوانٌن وتعلٌمات خاصة بتحسٌن -13

 .ظروفهم

 .االهتمام بالحٌاة الدٌممراطٌة داخل النمابات العمالٌة و فسح المجال امام الشباب وضخ النمابات بدماء جدٌدة -14

تمام ببناء المدرات ألعضاء النمابات و فتح الورش والدورات التدرٌبٌة ووضع ادلة تدرٌبٌة خاصة ببناء االه-15

 .المدرات للنمابٌٌن

 .تأسٌس مرصد لتوثٌك وتسجٌل االنتهاكات بشكل دلٌك ٌستخدم كإحدى الٌات الضغط لتحسٌن حموق العمال-16

 .ارجاع هوٌة العمال فً المطاع العام-17

اد لتمدٌم تمرٌر عمالً دلٌك حول والع حموق العمال والحرٌات النمابٌة ضمن اطار االستعراض االستعد-10

 .UPRالدوري الشامل

 .تفعٌل الجهات المعنٌة الخاصة بالصحة والسالمة المهنٌة وتأسٌسها فً اللٌم كوردستان-11

 .رهاحث االتحادات والنمابات على إصدار تمارٌر دورٌه حول االنتهاكات وغٌ -21  
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