
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
في 10 ديسمبر

معترف بالعاشر من ديسمبر 
في جميع أنحاء العالم بصفته 
يوم حقوق اإلنسان، ونقابتكم 

ستشارك مع نقابات على الصعيد 
العالمي بمطالبة شل باحترام 

حقوق اإلنسان لكل عمالها. ففي 
الوقت الحالي، تفشل شل بتحقيق 

ذلك في بعض من البلدان 
السبعين التي تعمل فيها.

على شل: 
احترام حقوق اإلنسان

لكل العمال!

www.industriall-union.org

يخضع مقاولون من الباطن عراقيين في شركة شل   
لساعات عمل طويلة في درجات حرارة ›تعرض 
الحياة للخطر‹. “عدم جواز تعرض أحد للتعذيب 
أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

المهينة.”

ترفض شل االعتراف ببعض النقابات العمالية   
التي تمثل العمال، على سبيل المثال في أوغندا 

والبرازيل. “لكل شخص الحق في حرية االشتراك 
في الجمعيات والجماعات السلمية.” 

تكسب المرأة المؤهلة تأهيالً عالياً في شل في   
العراق أقل بكثير من نظرائها من الذكور. “لكل فرد 

دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل”.

يعمل العمال المتعاقدون في شل في باكستان   
لمناوبات عمل مدة الواحدة 12 ساعة بدالً من 8 
ساعات، 6 أيام في األسبوع دون الحصول على 

أي فوائد. “لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع 
الحق في الضمانة االجتماعية.”

مصرع العديد من العمال في عمليات شل في البرازيل.   
“لكل شخص الحق بشروط عمل عادلة مرضية.”

دعونا نرفع صوتنا ونطالب شل 
باحترام حقوق اإلنسان لكل العمال!

  لمعرفة المزيد عن حملة العمال 
 Shell المتنامية في شل يرجى زيارة

Global Union Network على 
فيسبوك.

انتهاكات شل لحقوق اإلنسان: 
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