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HTUR/MG 2020  30  أكتوبر

العراق في  النقابي لالحتكار الحكومة مأسسة یدین للنقابات الدولي االتحاد  

 ، الوزراء مجلس رئیس معالي
  

ملیون عامل على مستوى العالم، للتندید بمنشور وزارة   200 نیابة عن االتحاد الدولي للنقابات الذي یمثل  أكتب إلیكم
، والتي تفرض احتكار النقابات العمالیة في العراق. 2020أكتوبر  12بتاریخ  11367العمل رقم   

اإلداریة الحكومیة بعدم التعامل مع النقابات بخالف االتحاد العام لنقابات  ویوجھ الخطاب الصادر عن وزارة العمل تعلیمات للجھات 
 العمال في العراق المعترف بھ رسمیا.

اللتین صادق علیھما العراق تحمیان بالكامل مبدأ التعددیة النقابیة.    98و  87نود أن نذكركم بأن اتفاقیتي منظمة العمل الدولیة رقم  
العمال في إنشاء منظمات من اختیارھم، بشكل مستقل ودون تدخل من السلطات العامة وفي الحق    حیث یرتكز ھذا المبدأ على حق

في اختیار المنظمة التي ستمثلھم في المفاوضات الجماعیة. وعلیھ، فإن االحتكار النقابي الذي یفرضھ القانون أو الممارسة یتعارض  
 . 98و 87مع أحكام اتفاقیتي منظمة العمل الدولیة رقم 

) قد أشارت مرارا وتكرارا  CEACRما یجدر التذكیر بأن لجنة خبراء منظمة العمل الدولیة المعنیة بتطبیق االتفاقیات والتوصیات (ك
القانون العراقي متوافق تماما مع مبادئ    1987لعام    52إلى الحاجة إلى إلغاء قانون تنظیم النقابات العمالیة رقم   والتأكد من أن 

.لذلك، یدعوكم االتحاد الدولي للنقابات  98و  87لمفاوضة الجماعیة التي تحمیھا اتفاقیتا منظمة العمل الدولیة رقم  الحریة النقابیة وا
على الفور واحترام حریة العمال في إنشاء منظمات للدفاع عن حقوقھم واختیار المنظمة    11367إلى سحب منشور وزارة العمل رقم  

ت اإلداریة الحكومیة. كما ندعوكم إلى ضمان توافق القانون العراقي مع أحكام اتفاقیتي منظمة  التي ستمثلھم في المفاوضات مع الھیئا
 .  98ورقم  87العمل الدولیة رقم 

لمنظمة العمل الدولیة خالل السنة    87نذكر أن الحكومة العراقیة ملزمة بتقدیم تقریر إلى لجنة الخبراء حول تطبیق االتفاقیة عدد  
التقاریر وضمان    ، لذلك 2021القادمة   بتقدیم  فنحن نحث الحكومة العراقیة على اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لتطبیق التزاماتھا 

 فعالیة المشاورات مع المنظمات النقابیة الممثلة. 

 شكرا الھتمامكم
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