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السغاهر الرئيدة لمحريات التي  ىحدإقابات السهشية عد الشت
يسارسها السؾعف العاـ وذلػ ألف الشقابات تقـؾ بدور رئيس في تؾجيه 

 .الختيار مسثميهؼ في تمػ السؤسداتالعامميؽ والسيسا السؾعفيؽ مشهؼ 
اف الحق في االنتساء الى الشقابات السهشية كسبدأ دستؾري 

عل التشغيؼ القانؾني يقؾـ عمى حرية تدتهدؼ تدعيؼ الديسقراطية بج
الفقهية  اآلراءالسؾعف في مسارسة حق االنتساء الشقابي، لذلػ تعددت 

حؾؿ الحق في االنتساء الشقابي لمسؾعف العاـ، ويعزى ذلػ الى اهسية 
الدور الذي تقؾـ به الشقابات السهشية في تؾجيه الراي العاـ والتأثير 

خالؿ الدفاع عؽ حقؾؽ السؾعفيؽ  السباشر عمى الؾعيفة العامة مؽ
في مؾاجهة القرارات االدارية التي تخص الؾعيفة العامة وما يدتتبعها 

 مؽ حقؾؽ وحريات لمسؾعف العاـ.
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      Professional unions are one of the main aspects 

of the liberties practiced by the public servant 

because unions play a key role in directing workers , 

especially employees, to choose their representatives 

in these institutions.                                           
      The right to belong to trade unions as a 
constitutional principle aimed at strengthening 
democracy by making the legal organization based 
on the freedom of the employee to exercise the right 
of union membership, and therefore there were many 
jurisprudential views on the right to union 
membership of the public servant, due to the 
importance of the role of trade unions in directing 
professional opinion and the direct impact on the 
public service by defending the rights of employees 
in the face of administrative decisions related to the 
public service and the consequent rights and 
freedoms of the public official. 
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 السقجمة
يعتبػػر الحػػق الشقػػابي مػػؽ اهػػؼ الحقػػػؾؽ االجتساعيػػة والسدنيػػة التػػي تدػػعى ا مػػػ  

د وجاء ذلػ بع ،مؽ الشرف الثاني مؽ القرف العذريؽ توالتي ابتدأ ،الدساتير لكفالتها
وقػد تعػاعؼ هػذا  ،معارؾ اجتساعية وسياسية طؾاؿ القرنيؽ الثػامؽ عذػر والتاسػش عذػر

الجهػػػد بعػػػد سػػػؽ القػػػؾانيؽ التػػػي كفمػػػو مسارسػػػة هػػػذا الحػػػق وسػػػسحو ب نذػػػاء الشقابػػػات 
السهشيػػة والؾعيةيػػة والتػػي كػػاف لهػػا االثػػر السباشػػر فػػي الحيػػاا السهشيػػة لمعسػػاؿ والسهشيػػيؽ 

 .والرشاعييؽ
ة مػػػػؽ الدولػػػػة الحارسػػػػة الػػػػى الستدخمػػػػة فدػػػػ  السجػػػػاؿ لهػػػػذ  اف تحػػػػؾؿ دور الدولػػػػ

وذلػػػ بدػػب  سػػعي الدولػػة الػػى  ،التشغيسػػات اف تتغمغػػل الػػى السرافػػق العامػػة فػػي الدولػػة
ومػؽ  .مشاصرا الظرؼ االضعف في العالقة السهشية وهؼ العساؿ عمى اصػحا  العسػل

 .هشا برزت اهسية الشقابات في الحياا السهشية
 ث أواًل : أىسية البح

تبػػػػرز أهسيػػػػة البحػػػػل فػػػػي الدػػػػساح لمسهشيػػػػيؽ بالحزػػػػؾر الفاعػػػػل داخػػػػل الؾسػػػػ  
ومػػؽ خػػالؿ هػػذا الحػػق كػػاف  ،االجتسػػاعي والدياسػػي عػػؽ طريػػق مسارسػػة الحػػق الشقػػابي

لمػػػدفاع عػػػؽ حقػػػؾؽ ومرػػػال  اصػػػحا   –الشقابػػػات –البػػػد مػػػؽ عهػػػؾر هػػػذ  التشغيسػػػات
حيػاا العػامميؽ والسػؾعفيؽ  لذلػ فقد لعبو الشقابات الدور البارز فػي ،السهؽ والسؾعفيؽ

اف تكػػػؾف الشقابػػػة هػػػي الحمقػػػة  فػػػي الػػػدفاع عػػػؽ حقػػػؾقهؼ ومرػػػالحهؼ مسػػػا سػػػاعد عمػػػى
صػػػحا  العسػػػل واالدارا مػػػؽ جهػػػة ة بػػػيؽ العسػػػاؿ والسػػػؾعفيؽ مػػػؽ جهػػػة و ػػػيؽ ااصػػػمالؾ 

 .أخرى 
 ثانيًا: إشكالية البحث 

سػة تدور إشكالية البحل في عػدـ وجػؾد تشغػيؼ قػانؾني واحػد يحػدد كيةيػة مسار  
وكيةيػػة مسارسػػة العسػػل الدياسػػي  ،الحػػق الشقػػابي والقيػػؾد والزػػسانات عمػػى هػػذا الحػػق
فزػال  عػؽ تحد ػد الظبيعػة القانؾنيػة  ،بالشدبة لمسشتسيؽ الى الشقابػات السهشيػة والؾعيةيػة
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لهػػػذ  التشغيسػػػػات لتدػػػهيل مهسػػػػة الرقابػػػػة القزػػػائية عمػػػػى القػػػػرارات الرػػػادرا عػػػػؽ هػػػػذ  
 .الشقابات

 بحث ثالثًا: فخضية ال
اف التشغػػػيؼ القػػػانؾني لمشقابػػػات يدػػػاعد عمػػػى مسارسػػػة الحقػػػؾؽ االساسػػػية لمعسػػػاؿ       

والسػؾعفيؽ فزػال  عػػؽ أف هػذ  التشغيسػػات تعسػل عمػػى كفالػة مباشػػرا الحقػؾؽ الدياسػػية 
بذرط اف ال تتجاوز مسارسػة هػذ  الحقػؾؽ عػؽ هػدؼ  .واالجتساعية لمعساؿ والسؾعفيؽ

عزػػػاء الشقابػػػات واف تكػػػؾف هػػػذ  السسارسػػػة وسػػػيمة الػػػدفاع عػػػؽ السرػػػال  االساسػػػية أل
ذلػػ فػ ف تشغػيؼ الشقابػات قانؾنيػا  يحػدد  فزػال عػؽ ،لتحقيق الهدؼ مػؽ انذػاء الشقابػات

 .الجهة التي تشغر في الظعؾف عمى قرارات الشقابة
 رابعًا: مشيجية البحث 

 السػػشها الستبػػش فػػي هػػذ  الدراسػػة هػػؾ السػػشها التحميمػػي السقػػارف الػػذي يقػػؾـ عمػػى
الفقهيػة فػي االنغسػة  واآلراءاالستقراء والتحميل لمشرؾص القانؾنيػة واالحكػاـ القزػائية 

افزػػػػل الحمػػػػؾؿ لمسذػػػػكالت  السػػػػتخالص ،السقارنػػػػة لكػػػػل مػػػػؽ فرندػػػػا ومرػػػػر والعػػػػراؽ
 .السظروحة مؽ الدراسة
 خامدًا: نصاق البحث 

سػػشتشاوؿ فػػي هػػذا البحػػل مؾضػػؾع مسارسػػة الحػػق الشقػػابي مػػؽ خػػالؿ التعػػر   
والظبيعة القانؾنية لهذا  ،يؼ هذا الحق وابراز السعشى القانؾني والفقهي لمحق الشقابيلتشغ

البحػل فػي  فزػال عػؽ ،الحق وتكييف اتجاهات الفقه والتذريش لسسارسة الحػق الشقػابي
 .أثر العسل الدياسي عمى مسارسة الحق الشقابي

 سادسًا: ليكمية البحث 
 شحؾ االتي :سشقدؼ الدراسة الى عدا مباحل وعمى ال 

 السبحث االول : تشطيع الحق الشقابي  
 السبحث الثاني : االتجاىات السختمفة في مسارسة الحق الشقابي 

 السبحث الثالث : الحق الشقابي ومسارسة العسل الدياسي
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 املبحث االول
 تنظيم احلق النقابي

امة يعد الحق الشقابي مؽ الحقؾؽ التي كفمها الدستؾر في مؾاجهة الدمظة الع
فسسارسة هذا الحق مؽ قبل السؾعف بؾجٍه خاص واالفراد بؾجٍه عاـ سيسكؽ  ،(1)

مؽ الدفاع عؽ الحقؾؽ والسرال  التي تسس بذريحة  –الشقابة  –جساعة مشغسة 
كذلػ يسكؽ لمشقابة في هذ  الحالة اف تظال  بزيادتها  ،معيشة تخص الشقابة السعشية

والشػ اف هذا االنتساء الشقابي  زيد  ،يازاتهمسا يدهل عميه الحرؾؿ عمى حقؾقه وامت
مؽ أواصر التراب  بيؽ الفرد والشقابة السيسا اذا ما اعتبرنا اف الشقابة هي السدافش 

مسا  ؤدي الى االخالص في اداء العسل الؾعيفي وهذا  ،الفّعاؿ لمسؾعفيؽ واالفراد
 .يعكس ايجابية الكفاءا الؾعيةية

لسبحل الى عدا مظال  جّمها في ابراز مفهـؾ عمى هذا االساس سشقدؼ هذا ا 
 الحق الشقابي وأهسيته وطبيعته القانؾنية مؽ خالؿ االتي : 

 السصمب االول
 (2)معشى الحق الشقابي 

اف البحل في اشكالية الحق الشقابي  تظم  في الزرورا بياف هذا الحق في 
 .جهة اخرى  التذريعات السقارنة والتذريش العراقي مؽ جهة ومؾقف الفقه مؽ

 الفخع االول
 مػقف التذخيعات السقارنة والتذخيع العخاقي مغ الحق الشقابي

كفمو السؾاثيق الدولية الستعمقة بتشغيؼ العسل الشقابي لمسؾعفيؽ والعساؿ مؽ 
ك تفاقية مشغسة العسل الدولية حؾؿ الحرية الشقابية  ،اجل خدمة مرال  الجسيش
بذأف حساية  =>=1واالتفاقية الدولية لدشة  >8=1لدشة  ;>وحساية حق التشغيؼ رقؼ 

فزال  عؽ ذلػ فقد كفمو  .حق التشغيؼ واجراءات تحد د شروط تشغيؼ الخدمة الشقابية
( مؽ الدستؾر الفرندي 48اذ نرو السادا ) ،الدساتير حق انذاء وتأسيس الشقابات

حق العسل والحق .... .ي أتلقانؾف القؾاعد الستعمقة بسا يالشافذ " يحدد ا >9=1لدشة 
( مؽ الدستؾر السرري لدشة :;.. " كسا نرو السادا ).الشقابي والزساف االجتساعي
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عمى " انذاء الشقابات واالتحادات عمى اساس ديسقراطي حق يكفمه القانؾف  4118
 ...... ".وتسارس نذاطها بحرية ،وتكؾف لها شخرية اعتبارية

الشافذ عمى " ثالثا :  4119لدشة ( مؽ الدستؾر العراقي 44كسا نرو السادا ) 
تكفل الدولة حق تأسيس الشقابات واالتحادات السهشية أو االنزساـ اليها ويشغؼ ذلػ 

 .بقانؾف "
البعض الى عدـ ا راد  فاتجهو التذريعات التي تشغؼ الحق الشقابي تلقد تفاو  

ف في ؾ سؾعف، اذ كاف التعريف جامش مانش لسعشى ) الشقابة ( وترؾ امر التعريف لمفقه
ضسؽ دائرا الرراعات الدياسية بيؽ الدمظة  =>;1فرندا بعد الثؾرا الفرندية عاـ 

 =>;1والحرية واحتدـ هذا الرراع بعد اعالف حقؾؽ االنداف والسؾاطؽ الفرندي عاـ 
وذلػ بدب  تخؾؼ  ،الذي جاء خاليا  مؽ اية اشارا لحق االفراد في تذكيل الشقابات

وقد طرأت عمى هذا التؾجه  ،(4)ت كسشافس لدمظة الدولة السذرع مؽ عهؾر الشقابا
مسا دفش الحكؾمة الفرندية الى  ،تغييرا  جذريا  نتيجة التغيرات الدياسية في فرندا

  .(8)الذي فد  السجاؿ اماـ االفراد إلنذاء الشقابات السهشية  >:>1اعالف عاـ 
هشية الى وقد ساعدت التظؾرات الدياسية وعهؾر ضرورا التجسعات الس 

اذ  ،الفرندي الخاص بحرية التجسش وتأليف االتحادات 11=1اصدار قانؾف سشة 
نرو السادا االولى مشه عمى " لألشخاص حق تأليف الجسعيات والشقابات برؾرا 

ومؽ ثؼ صدر قانؾف السؾعفيؽ  .(9)حرا دوف المجؾء الى ترخيص و ياف مدبق " 
 .(:)ق الشقابي لمسؾعفيؽ الذي اعترؼ صراحة بالح :8=1الفرندي لعاـ 

ثميؽ عشها سهسا  في الخدمة السدنية الفرندية عؽ طريق مملعبو الشقابات دورا   
واستشادا  لذلػ فقد اعترؼ  ،في مؤسدات مهسة ابرزها السجمس االعمى لمؾعيفة العامة

لهذ  الشقابات بأهمية التقاضي وحق الظعؽ بالقرارات التشغيسية الخاصة  4:=1قانؾف 
 .(;)ـ العامميؽ والقرارات الفردية الساسة بسرمحة الذريحة التي تسثمهؼ بشغا

فقد اعترؼ السذرع السرري بحق العامميؽ في القظاع  ،أما في مرر 
إال انه  ،84=1الخاص بسسارسة العسل الشقابي بسقتزى قانؾف نقابات العساؿ لدشة 

ف السذار اليه عمى اذ نص القانؾ  ،قرر حرماف السؾعفيؽ العسؾمييؽ مؽ هذا الحق
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عدـ سرياف احكامه عمى مؾعفي الدولة ومدتخدمي السد ريات والسجالس البمدية 
وقد عل هذا الحغر قائسا  حتى  ،(>)وعساؿ الجيش والظيراف والبحرية والبؾليس 

والذي  ،8:=1لدشة  4=السعدؿ بقانؾف رقؼ  =9=1لدشة  1=صدور قانؾف رقؼ 
ف احكامه عمى عساؿ الحكؾمة والسؤسدات العامة نرو مادته الرابعة عمى عدـ سريا

 .(=)إال فيسا يردر به قرار مؽ رئيس الجسهؾرية 
لؼ  تزسؽ نرا  صريحا   ،8:=1لدشة  :8اف قانؾف الؾعيفة العامة رقؼ  

إال اف هذا القانؾف  ،يجيز لمسؾعفيؽ العسؾمييؽ تكؾيؽ الشقابات لمدفاع عؽ مرالحهؼ
ة بيؽ السؾعفيؽ والعساؿ والتي كانو مؽ اهؼ السظالبات الغى التفرقة التي كانو قائس

 ;14السعدؿ بقانؾف رقؼ  :;=1لدشة  49وعشد اصدار قانؾف رقؼ  ،الشقابية السهشية
كسا نرو السادا الثالثة عمى حرية  ،اعترؼ صراحة بالحق الشقابي ،1>=1لدشة 

واالجراءات التي االنزساـ الى السشغسة الشقابية او االندحا  مشها طبقا  لمقؾاعد 
 .(11)يحددها الشغاـ االساسي لهذ  الشقابة 

و ردور قانؾف السشغسات الشقابية حساية التشغيؼ الشقابي السرري لدشة  
الشقابة السهشية وفق نص السادا االولى مشه عمى انها " كل تجسش نقابي  ;411

فظ بتمػ عسالي سبق تذكيمه واكتدابه الذخرية االعتبارية وفقا  لمقانؾف واحت
او  تؼ تأسيده  ،الذخرية عمى الشحؾ الؾارد بالسادا الثانية مؽ مؾاد االصدار

أما المجشة الشقابية فقد  .الذخرية االعتبارية وفقا  ألحكاـ هذا القانؾف " واكتدابه
  عساؿ مهشة او حرفة ؤ عرفها القانؾف سابق الذكر عمى أنها " كل تجسش نقابي  شذ

 .لسحافغة "عمى مدتؾى السد شة او ا
في التشغيؼ القانؾني العراقي لؼ نجد ما  ،مسا تجدر االشارا اليهفي العراؽ و  

بل  ، ؤكد تذريعا  عثسانيا  يعشى بتأسيس الشقابات وادارتها وضساف واجباتها وحقؾقها
اف الدولة العثسانية لؼ تردر قانؾنا  خاصا   شغؼ عقد العسل وحقؾؽ العساؿ 

لدولة العراقية تؼ تأسيس مجسؾعة مؽ الشقابات والجسعيات و عد تأسيس ا ،والسؾعفيؽ
وقد اعتشو  ،(11) >4=1وجسعية العساؿ عاـ  ،41=1كالجسعية الظبية العراقية عاـ 

لدشة  4:الحكؾمة العراقية بزساف حق التشغيؼ الشقابي لمعساؿ وفق القانؾف رقؼ 
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لدشة  1; وكذلػ قانؾف العسل رقؼ 1;=1لدشة  191وقانؾف العسل رقؼ  :4=1
، كل ما سبق مؽ تذريعات تغافرت إلصدار اوؿ قانؾف خاص بالتشغيؼ ;>=1

اذ عّرؼ  ;>=1لدشة  94انؾف رقؼ السعدؿ بق ;:=1لدشة  1;1الشقابي العسالي رقؼ 
( عمى انها " مشغسة عسالية حرا يكفمها الشغاـ االجتساعي =الشقابة في نص السادا )

ويسثمها  ،راضهامالي واداري لتحقيق ا  استقالؿبلمدولة ولها شخرية معشؾية وتتستش 
 .(14) رئيس نقابة "
اعترؼ لمعساؿ بحق التشغيؼ  4119لدشة  ;4و ردور قانؾف العسل رقؼ  

الذريحة االهؼ في  هؼؾصفبالشقابي بهدؼ الدفاع عؽ حقؾقهؼ ومرالحهؼ وتسثيمهؼ 
في القظاع  السجتسش اماـ تدم  اصحا  العسل في القظاع الخاص والدمظة العامة

 .(14)العاـ 
 الفخع الثاني

 مػقف الفقو مغ معشى الحق الشقابي
 ،(18)الشقابة هي جسعية هدفها الدفاع عؽ مرال  اعزائها وتسثيل مهشتهؼ

وعرؼ البعض الشقابة بأنها السشغسات التي تتكؾف بظريقة حرا مؽ جساعة مؽ العساؿ 
وتسثيمهؼ وتظؾير احؾالهؼ تسارس نذاطا  مهشيا  بقرد الدفاع عؽ مرال  اعزائها 

 .(19)والتعبير عؽ ارائهؼ عمى الرعيد السهشي والؾطشي 
 –مؽ خالؿ الشقابة  –كسا يسكؽ تعريف الحق الشقابي بأنه الحق الذي يسكؽ 

لراحبه السظالبة بسسارسة حرياته الساسة بعسمه برؾرا مباشرا او  ير مباشرا واجبار 
لحقؾقه وحرياته عؽ طريق التشغيؼ الشقابي  الدمظات العامة لزساف السسارسة االمثل

في حيؽ عّرفه اخر بأنه الحق في االجتساع لذريحة مهشية معيشة بقرد تشغيؼ  ،(:1)
 .(;1)سبل الدفاع عؽ حقؾقهؼ ومرالحهؼ 

وقد اصدر السؤتسر العاـ لهيئة العسل الدولية الذي عقد في ساف فرانديدكؾ 
في السادا الثانية مؽ اتفاقية السؤتسر بأنه وقد عرفته  ،بذأف الحق الشقابي 81=1عاـ 

" حرية العساؿ واصحا  االعساؿ في تكؾيؽ الشقابات التي يختارونها او االنزساـ 
وذلػ وفقا  لمقؾاعد السعسؾؿ بها في هذ  الشقابات"  ،اليها دوف حاجة الى اذف مدبق
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هذا الحق و هذا يج  اف تستشش الدمظات العامة عؽ اي تدخل مؽ شأنه اف يحد مؽ 
 .او يعؾؽ مسارسته القانؾنية

كسا يعّرؼ الحق الشقابي بأنه حق تشغيؼ العالقات بيؽ العساؿ ورؤسائهؼ 
والشقابة بهذا  ،(>1)و يؽ العساؿ أنفدهؼ وذلػ مؽ خالؿ تشغيؼ مقتزيات تديير العسل

كؾنيؽ لها اذ تتألف الشقابة مؽ سالسعشى تختمف عؽ الجسعية مؽ حيل االعزاء ال
، اما الجسعية فتتكؾف مؽ اشخاص مؾعفيؽ يسثمؾف شريحة مهشية معيشةو عساؿ ا

ومؽ حيل الهدؼ فبالشدبة لمشقابة ف ف الهدؼ االساسي مؽ  ،طبيعييؽ او معشؾييؽ
اما الهدؼ مؽ  ،وراء انذائها هؾ حساية مرال  اعزائها وترتكز عمى الظابش السهشي

 .(=1)او عمسية انذاء الجسعية  رجش الى ا را  مادية او اجتساعية
و هذا يسكششا بياف معشى الحق الشقابي بأنه الحق باالجتساع ضسؽ مشغسات 
تتكؾف بظريقة حرا مؽ شريحة او مهشة معيشة لمدفاع عؽ مرال  وحقؾؽ تمػ 

 .الذريحة
 السصمب الثاني

 اىسية التشطيع الشقابي
  هدؼ التشغيؼ الشقابي برفة عامة الى حساية الحقؾؽ السذروعة ألعزائه

ويسكؽ تمخيص  ،وترقية عروؼ وشروط العسل وتحديشه ،والدفاع عؽ مرالحهؼ
 -اهسية التشغيؼ الشقابي بالشقاط االتية : 

يعد التشغيؼ الشقابي ضسانة اساسية لحساية السؾعفيؽ مؽ تدم  االدارا   اواًل:
وذلػ ألف التشغيؼ الشقابي يدتظيش الدفاع عؽ  ،وعبثها بحقؾقهؼ ومرالحهؼ السهشية

ذ  الحقؾؽ والسرال  ب مكانيات كبيرا ال تتؾافر  البا  لمسؾعف الفرد اذا تؾلى الدفاع ه
 .(41)بسفرد  

يعد التشغيؼ الشقابي ضسانة لها اهسيتها في تسثيل مرال  السؾعفيؽ  ثانيًا :
وذلػ مؽ  ،بسا في ذلػ الدمظة التذريعية ،والدفاع عشها لدى سائر الدمظات العامة

والسظالبة  ،لسشغؼ لهذ  التشغيسات لتسثيل شؤوف الؾعيفة العامةاو  خالؿ الدعي الدائؼ
 .(41)بتحديؽ اوضاع السؾعفيؽ والعساؿ لمحرؾؿ عمى مزايا وضسانات اكثر
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يداهؼ التشغيؼ الشقابي عشد قيامه بسدؤولياته السشؾطة به في رفش  ثالثًا :
سذاركة في مشاقذة الخظ  وال ،الكفاية الفكرية والفشية واالنتاجية بسجاؿ الؾعيفة العامة

 .(44)التشسؾية واالقترادية واالجتساعية 
وجؾد تشغيؼ يقـؾ بالدفاع عؽ مرال  السؾعفيؽ والعساؿ  ؤدي الى  رابعًا :

وذلػ ألف  ،تؾفير وقو وجهد لمسؾعفيؽ والعساؿ مؽ جهة واالدارا مؽ جهة اخرى 
جا واالسانيد التي التشغيؼ سيقؾـ بتشديق الظمبات السقدمة مؽ العساؿ وتحزير الح

وعمى الر ؼ مؽ ذلػ ف ف  ،(44)مسا  ؤدي الى سرعة الفرل فيها  ،تؤيد مظالبه
االنتساء الى الشقابة اليعد ممزما  لجسيش شرائ  العساؿ اال اذا كاف هذا االنتساء يعتبر 

 .كاالنتساء الى نقابة السحاميؽ واالطباء مثال   ،(48)داللة عمى مسارسة السهشة 
ا يداعد التشغيؼ الشقابي عمى التقميل مؽ المجؾء الى القزاء كس خامداً :

وذلػ ألف العامل اذا  ،لفض السشازعات السهشية وتشقية الجؾ بيؽ االدارا ومشتدبيها
اذ ال  هتؼ السؾعف سؾى  ،طال  االدارا بذيء له يرع  اقشاعه بعدـ احقيته فيه

اؿ لؾ كاف هشاؾ مؽ يسثل وهذا عكس الح ،بسرمحته دوف االكتراث بالسرمحة العامة
السؾعف لدى االدارا اذ يسكؽ مؽ خالؿ التشغيؼ الشقابي اقشاع السؾعف بعدـ احقيته 

 .4119لدشة  ;4( مؽ قانؾف العسل رقؼ >18. وهذا ما اقرته السادا )(49)بسظمبه
لقد لعبو الشقابات السهشية والعسالية دورا  بارزا  في حياا العامميؽ والسؾعفيؽ 

اذ كانو حجر الزاوية في الدفاع عؽ حقؾؽ ومرال  السشزؾيؽ  ،اءعمى حٍد سؾ 
اف تكؾف الشقابة هي الحمقة الؾس  بيؽ الدمظات العامة  عمى ما ساعد ،تحو لؾائها

مؽ خالؿ مذاركة الشقابة  ،واالدارا مؽ جهة و يؽ السؾعفيؽ و العساؿ مؽ جهة اخرى 
ز الزسانات التي تكفل بالخظ  االقترادية واالجتساعية التي تهدؼ الى تعزي

   .لمسهشييؽ مسارسة حقؾقهؼ عمى الؾجه االمثل
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 السصمب الثالث
 الصبيعة القانػنية لمتشطيع الشقابي

لقد تغيرت مالم  االتحادات والشقابات السهشية كثيرا  عؽ الدابق اذ انشا نراها 
مؽ التظؾرات اليؾـ وقد خرجو عميشا بحمة جد دا ال سيسا بعد اف نالو نريبا  وافرا  

 .العالسية الثانية والى  ؾمشا هذا  التي حرمو مشذ الحر 
د َّ الخالؼ بيؽ الفقهاء بذأف الظبيعة القانؾنية لهذ  الشقابات،   ،ففي فخندا

فيسا ذه  رأي اخر الى انها  ،اذ ذه  فريق الى انها مؽ اشخاص القانؾف الخاص
ات تشتسي ألشخاص القانؾف العاـ وزعؼ فريق ثالل اف الشقاب ،تعد اشخاصا  شبه عامة
 .(;4)والقزاء في فرندا   (:4)وهؾ ما استقر عميه الفقه 

فكانو محكسة القزاء االداري السررية قد ذكرت اف  ،أما بالشدبة لسرخ
مهشة الظ  او الهشدسة او السحاماا في حد ذاتها تعد ببسثابة مهاـ مرفقية عامة ومؽ 

هذ  السرافق لكؽ الدولة تتشازؿ عؽ ادارتها  السفرو  اف تتؾلى الدولة ادارا مثل
ألصحا  السهشة أنفدهؼ وما  تسخض عشها مؽ كياف قانؾني  شتسي ألشخاص القانؾف 

عمى الر ؼ مؽ اتجا  البعض الى اعتبار الشقابات بأنها هيئات خاصة وتعاوف  ،العاـ
 .(>4)الدمظات العامة في اداء الخدمات العامة 

اذ ذه   ،خالؼ فقهي حؾؿ طبيعة الشقابات السهشيةفقد ثار  ،أما في العخاق
في  .(=4)اتجا  الى اعتبارها مشغسات مهشية ومؽ اشخاص القانؾف الخاص ليس إال 

حيؽ اتجه آخر الى اف هذ  السشغسات واف لؼ تكؽ مؤسدات عامة إال انها تعد مؽ 
ش به مؽ وذلػ لجدامة السهاـ السمقاا عمى عاتقها وما تتست ،اشخاص القانؾف العاـ
سا تفرضه الدولة مؽ رقابة عمى اعساؿ السؤسدات فزال ع ،امتيازات الدمظة العامة

  .(41)العامة 
اذ تداهؼ هذ  الشقابات في ادارا السرافق العامة وتسارس لهذا الغر  بعض 

ولها عمى اعزائها سمظة انزباطية كفر  الجزاء عمى  ،(41)الرالحيات التشغيسية 
التي تتعار  مش الشغاـ الداخمي لمشقابات او التي تتعار   الذ ؽ  رتكبؾف االخظاء

وهذا ما اكدته  ،مش شرؼ السهشة التي وضعتها الشقابة لتشغيؼ مسارسة هذ  السهشة
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وفي قؾاعد  ،(44)السعدؿ 9:=1لدشة  4;1( مؽ قانؾف السحاماا رقؼ =4السادا )
 .(44) ;>=1/:/:1الدمؾؾ السهشي الرادر عؽ مجمس نقابة السحاميؽ في 

هل يسكؽ اف تعد القرارات الرادرا عؽ الشقابات السهشية  ،ومؽ جهة اخرى 
قرارات ادارية تدخل ضسؽ اختراص القزاء االداري اذا ما طعؽ فيها امامه ؟ 
يسكؽ القؾؿ اف الراي السدتقر في كل مؽ مرر وفرندا اف القرارات الرادرا عؽ تمػ 

 .(48)سؽ اختراص القزاء االداري الشقابات هي قرارات ادارية لذا ف نها تدخل ض
في السادا  4114لدشة  ;1ونص قانؾف مجمس شؾرى الدولة العراقي رقؼ 

سة القزاء االداري بالفرل في صحة االوامر ك/ رابعا ( عمى " تختص مح9)
والقرارات الفردية والتشغيسية التي تردر عؽ السؾعفيؽ والهيئات في الؾزارات والجهات 

بشاءا  عمى طم   ،والقظاع العاـ التي لؼ يعيؽ مرجش لمظعؽ فيها  ير السرتبظة بؾزارا
ومؽ تحميل الشص الدابق  ثؾر أمامشا  ،.... ".مؽ ذي مرمحة معمؾمة وحالة مسكشة

ؽ مؽ الجهات التي ورد ذكرها في نص اتداؤؿ حؾؿ اعتبار الشقابات السهشية في العر 
السذرفة عميها تختص فيها  القانؾف ؟ بحيل تعتبر القرارات الرادرا مؽ الهيئات

أـ اف ما تتستش به تمػ السشغسات مؽ امتيازات القانؾف العاـ  ،محكسة القزاء االداري 
ال يذفش لها بأف تشزؾي تحو مفهؾـ ) الجهات  ير السرتبظة بؾزارا ( مسا قد  رت  

 خروج قراراتها عؽ سمظة القزاء االداري ؟ 
العراقي أكد تحؾؿ هذ  الشقابات  اف التفاوت في قرارات مجمس شؾرى الدولة

حيل ذه   ،ة لمقانؾف العاـ الى اعتبارها مؽ اشخاص القانؾف الخاصيمؽ فكرا التبع
مجمس شؾرى الدولة في قرار له الى اعتبار نقابة االطباء هي مؽ التشغيسات السهشية 
 ذات الذخرية السعشؾية التي تدار وتسّؾؿ مؽ قبل اعزائها وفقا  ألحكاـ القانؾف 

 .(49)لذا فهي ليدو مؽ دوائر الدولة او مؤسدات القظاع العاـ  ،الخاص
كسا قررت محكسة القزاء االداري احالة دعؾى مقامة عمى نقابة االطباء 

عمى اعتبار اف الشقابة مشغسة مهشية  ير  ،الى محكسة العسل ألنها مخترة بشغرها
 .(:4)مذسؾلة ب ختراصات محكسة القزاء االداري 

رئاسة الشقابات  ؽالجسش بي مجمس شؾرى الدولة بجؾاز في حيؽ قرر
( مؽ قانؾف السشغسات  ير الحكؾمية 1والؾعيفة العامة باالستشاد الى نص السادا )
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الشقابات هي مجسؾعة مؽ  باعتباروالتي حدسو االمر  4111لدشة  14رقؼ 
واف  ،ف االشخاص الظبيعية او السعشؾية اكتدبو الذخرية وفقا  وألحكاـ هذا القانؾ 

تأسيس الشقابات جاء مؽ خالؿ قؾانيؽ خاصة كقانؾف نقابة السهشدسيؽ العراقية رقؼ 
، ولذلػ اعتبرت (;4) 8>=1لدشة  1>وقانؾف نقابة االطباء رقؼ  =;=1لدشة  91

 .الشقابات مؽ ضسؽ اشخاص القانؾف الخاص
وعمى الر ؼ مسا تقدـ  ف ف امر الفرل في نزاعات الشقابات يختص به 

الى عبارا ) الجهات  ير السرتبظة بؾزارا والقظاع  باالستشاداالداري العراقي  القزاء
/ رابعا ( مؽ  ;..... ( بسؾج  نص السادا ).العاـ التي لؼ يعيؽ مرجش لمظعؽ فيها
لدشة  ;1والسعدؿ بقانؾف رقؼ  =;=1لدشة  9:قانؾف مجمس شؾرى الدولة رقؼ 

مؾضؾع الشزاع  –ء االداري محكسة القزا –وعمى هذا االساس نغرت  ،4114
اذ  ،بسشاسبة مذاركة محامي اقميؼ كردستاف في انتخابات نقابة السحاميؽ في بغداد

ادعو نقابة السحاميؽ في بغداد بعدـ جؾاز مذاركة محامي كردستاف لعدـ تدد دهؼ 
واف السحكسة السذكؾرا حدسو  ،اجؾر االشتراؾ الدشؾي لشقابة السحاميؽ في بغداد

الؿ الدساح لسحامي كردستاف بالسذاركة بانتخابات الشقابة في بغداد االمر مؽ خ
، لذلػ قررت محكسة (>4)وذلػ ألف حق االنتساء الشقابي مؽ الحقؾؽ السكفؾلة دستؾريا  

القزاء االداري بانه يحق لسحامي كردستاف بؾصفهؼ عراقيؾف اف يذاركؾا في 
 .(=4)انتخابات نقابة السحامييؽ السركزية

الباحل اف القرارات الرادرا مؽ الشقابات تعد مؽ قبيل القرارات  و ذلػ  رى 
التي  شغر عشد الظعؽ بها محكسة القزاء االداري عمى الر ؼ مؽ اعتبار قؾانيشها مؽ 

ندعؾ السذرع  العراقي الى ضرورا ادراج اختراص الشغر  ،عميه ،خاصةالالقؾانيؽ 
القزاء االداري واف يكؾف الظعؽ بها  في القرارات االدارية التي تخص الشقابات لرقابة

وذلػ لسا تسثمه هذ  الشقابة مؽ  ،اماـ السحكسة االدارية العميا –كدرجة ثانية  –
شخرية معشؾية تكؾف مداندا ألشخاص القانؾف العاـ مؽ وزارات ودوائر ومؤسدات 

 .القظاع العاـ
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 املبحث الثاني
 االجتاهات املختلفة يف ممارسة احلق النقابي

معغؼ الدساتير والتذريعات السقارنة قد تزسشو عمى أحقية االفراد في اف 
 ير  ،بسا يحققه التشغيؼ الشقابي مؽ فؾائد القتشاعهؼ ،تأسيس الشقابات واالنزساـ اليها

اف هشاؾ بعض الدوؿ لؼ تع  لألفراد هذا الحق أو قد تدس  بتأسيس بعض الشقابات 
شقدؼ هذا السبحل الى ثالثة مظال  نتشاوؿ س ،عميه .دوف  يرها ولسهؽ محددا بالذات

 وعمى الشحؾ االتي :  .مؽ خاللها االتجاهات السختمفة لمفقه في تأسيس الشقابات
 السصمب االول

 الخأي السعارض إلنذاء الشقابات الػضيفية
مدتشد ؽ  ، ذه  هذا االتجا  الى عدـ االعتراؼ لمسؾعف العاـ بسسارسة الحق الشقابي

 -جا االتية :في ذلػ الى الح
ألف لدولة نفدها  ،ال حاجة لمسؾعف العاـ الى الشقابة لمدفاع عؽ مرالحه أواًل :

 .(81)تتكفل برعاية مؾعفيها أثشاء و عد الخدمة 
الدساح بتكؾيؽ نقابات لمسؾعفيؽ قد  ؤدي الى السداس بالسبدأ الرئيدي في  ثانيًا :

وذلػ ألف  ،واطراد بانتغاـعامة القانؾف االداري وعامؾد  وهؾ مبدأ سير السرافق ال
 .(81) هدد مبدأ سير السرافق العامة برؾرا مشتغسة ودائسة الدساح بسسارسة االضرا 

اف الدساح بتكؾيؽ الشقابات الؾعيةية قد  ؤدي الى نؾع مؽ التزامؽ بيؽ  ثالثًا :
مسا  شاؿ مؽ هيبتها  ،السؾعفيؽ وعساؿ القظاع الخاص وتكتمهؼ في مؾاجهة االدارا

 .(84)قؾا العسل مش قؾا التشغيؼ واالدارا  جتساعال
تقؾـ الؾعيفة العامة عمى اساس تشغيسي معيؽ  رتكز عمى فكرا التدرج  رابعًا :

الهرمي والتي تقزي بتبعية السؾعف االدنى درجة في الكادر الؾعيفي لسؽ هؼ اعمى 
ؾعيةية قد  ؤدي الى والدساح بتكؾيؽ الشقابات ال ،درجة مشه أمرا  او اشرافا  او تؾجيها  

ألف السؾعف سيخزش لتعميسات نقابته بدال   ،السداس بسبدأ الخزؾع لمدمظة الرئاسية
 .(84)السيسا اذا تعارضو مش تعميسات نقابته ،مؽ الخزؾع لتعميسات رئيده االداري 
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اف الدساح بتكؾيؽ الشقابات السهشية الؾعيةية قياسا  عمى نقابات العساؿ يعد  خامدًا :
لعالقة التعاقدية القائسة امش الفارؽ ألف نقابات العساؿ نذأت وترعرعو في عل  قياسا  

اما  ،(88)عمى رضا الظرفيؽ لمدفاع عؽ مرال  العساؿ في مؾاجهة اصحا  العسل
يجؾز االتفاؽ  السؾعف فهؾ خاضش لسركز تشغيسي الئحي تحكسه القؾانيؽ والمؾائ  وال

 .(89)عمى ما يخالفها 
  الحجا بأف الشقابات السهشية تعشى بالدفاع عؽ مرال  ويسكؽ الرد عمى هذ

السؾعفيؽ و قية السهشييؽ ) ير السؾعفيؽ ( قبل الؾلؾج بالشزاع القزائي مؽ خالؿ 
اتباع اسالي  فض الشزاعات بغير طريق القزاء عؽ طريق الشقابات السهشية او 

 .الؾعيةية حتى
ر السرافق العامة فزال  عؽ ذلػ  ف ف حجة االضرا  الذي  ؤثر عمى سي

حرية  4119فقد كفمو ا م  الدساتير ومشها الدستؾر العراقي الشافذ لدشة  ،بانتغاـ
عمى الر ؼ مؽ اتجا  السذرع العراقي الى تجريؼ  ،(:8)التعبير عؽ الرأي بكل الؾسائل 

( مؽ قانؾف العقؾ ات العراقي  4:8االضرا  الؾعيفي والعسالي في نص السادا )
/ اوال ( مؽ قانؾف العسل العراقي الشافذ "  تستش 84حيؽ نرو السادا ) . في(;8)الشافذ 

عميه ندعؾ السذرع العراقي  ،"وفقا  ألحكاـ القانؾف  ،االضرا "العامل بالحقؾؽ االتية : 
الى ضرورا الغاء نص السادا السذكؾرا اعال  وذلػ لتعارضها مش نرؾص الدستؾر 

الؾعيفي قانؾنا  مش اشتراط عدـ السداس بدير  والقؾانيؽ الشافذا وتشغيؼ حالة االضرا 
 .(>8)السرافق السهسة في حياا االفراد 

ومؽ الجد ر بالسالحغة اف نغاـ مشش انذاء الشقابات السهشية كاف سائدا  في  
وكذلػ ساد في مرر قبل  ،:8=1فرندا قبل اعادا االعتراؼ بالحق الشقابي لدشة 

 .(=8) 84=1عاـ 
سؾعف العاـ يخزش لسركز قانؾني تشغيسي الئحي ف ف ال ،سا تقدـفزال ع

وال مجاؿ ألي مدؾغ اف يخزعه الى تعميسات نقابية بعيدا او  ،في عالقته مش االدارا
متعارضة مش تعميسات االدارا لذلػ ف ف تذكيل الشقابات الؾعيةية يسس بسبدأ الخزؾع 

 –ؼ التعاقدية اما فيسا يخص العساؿ ف ف عالقته ،لمدمظة الرئاسية وألي سب  كاف



 

 

 

 

 

 

511 

تفد  السجاؿ اماـ الشقابة لمدفاع  عؽ مرال   –القائسة عمى رضا الظرفيؽ 
 .السشزؾيؽ تحو لؾائها

و الرد عمى هذ  الحجا برز الى الداحة الفقهية اتجا  اخر مؤيد لتكؾيؽ 
واصب  مؽ  ير السدؾغ معارضة مسارسة الحق الشقابي سؾاء  ،الشقابات الؾعيةية

 .زساـاو االن باإلنذاء
 السصمب الثاني

 الخأي السؤيج إلنذاء الشقابات الػضيفية
 ، رى انرار هذا االتجا  اف تكؾف الشقابات الؾعيةية هي مدألة ضرورية
ألف الشقابات تعد احدى الؾسائل االساسية والذرعية لمتعبير عؽ اراء السشتسيؽ اليها 

  .(91)والدفاع عؽ مرالحهؼ  وحقؾقهؼ في جؾ تدؾد  السذروعية 
وقد استشد انرار هذا االتجا  الى اهسية التشغيؼ الشقابي في السجاالت 

فزال عؽ ما تسخزو عشه السؤتسرات والسؾاثيق الدولية ودساتير  ،الؾعيةية والسهشية
( مؽ 44كالسادا )  ،ا م  الدوؿ التي كفمو لجسيش االفراد حق انذاء الشقابات

 .(91)>8=1االعالف العالسي لحقؾؽ االنداف لدشة 
كسا اضاؼ اصحا  هذا االتجا  حججا  اخرى لتأ يد وجهة نغرهؼ والتي 

 يسكؽ تمخيرها باالتي : 
اف وضش العامل في مجاؿ القظاع الخاص يقـؾ عمى فكرا العسل مقابل  اواًل :
في الزاـ الدولة بتؾلي رعاية مرال  العساؿ  علوكاف لمشقابات السهشية دور فا ،االجر

 و بيؽ العسل في مجاؿ القظاع الخاص والقظاع العاـ في في القظاع الخاص وقار 
 .والسيسا مشها الحقؾؽ التقاعدية ،(94)الحقؾؽ والؾاجبات

اف مسارسة السؾعفيؽ والسهشييؽ لحقهؼ في تأسيس الشقابات يدؾغ لهؼ تدخل  ثانيًا :
دوف السداس بسراكزهؼ القانؾنية سؾاء  ،الشقابة في الدفاع عؽ حقؾقهؼ ومرالحهؼ

وهذا ما يسيز بيؽ حق االنزساـ الى الشقابات وتكؾيشها  ،غيسية اـ التقاعديةالتش
يدتخدـ كأداا ضغ  عمى االدارا  ما ومسارسة حق االضرا  الؾعيفي والذي  البا  

 .(94)عشد استيائهؼ مؽ امٍر ما 
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اف مسارسة الحق الشقابي يقؾي العالقة التشغيسية او التعاقدية بيؽ السؾعفيؽ او  ثالثا :
ألف  البا  ما تدعؼ الدولة انذاء وتكؾيؽ الشقابات فيكؾف السشفذ  ،لعساؿ والدولةا

االمر الذي يدتمـز مذاركته في صشش القرارات  ،والسظبق لدياسة الدولة والسخظ  لها
وكذلػ في مراقبة الجهاز االداري الذي يعسل به ويعزز دور الشقابة في  ،السختمفة

وكذلػ رفش السدتؾى االقترادي  ،ع العاـتظؾير العسل الؾعيفي في القظا
 .(98)واالجتساعي لمعامميؽ

كسا اف االعتراؼ بالحق الشقابي  ؤدي الى تفعيل اسالي  االدارا واالستثسار  رابعًا :
الحد ثة والتي تقؾـ اساسا  عمى السذاركة في صشش القرار وتظؾير االنتاج سؾاء في 

 ؤدي االعتراؼ بالحق الشقابي الى  فزال  عؽ ذلػ فقد ،القظاع العاـ او الخاص
الذعؾر بالسدؤولية لدى السؾعفيؽ والعساؿ نتيجة اشتراكهؼ في صشش القرار داخل 

. ولذلػ فقد سعو ا م  السؤسدات العامة والخاصة (99)السؤسدة التي يعسمؾف فيها 
الى اشتراؾ مسثل عؽ نقابة العساؿ او مسثال  عؽ الشقابات السهشية االخرى التي 

كسسثل نقابة العساؿ في مجالس ادارا السذاريش السختمظة، او  ،ص بها السؤسدةتخت
 .(:9)مسثل نقابة السعمسيؽ في مجالس الجامعة 

ففي فرندا مثال  تؼ االعتراؼ  ،لقد حققو الشقابات في الدوؿ نجاحا  كبيرا  
عيف صراحة  بحرية االنزساـ وتكؾيؽ الشقابات والسيسا الؾعيةية مشها في قانؾف التؾ 

ها مسثمة عؽ شرائ  معيؽ لدى ؾصف، و اشرت نذاطها ب:8=11/1/=1الرادر في 
بحق  :;=1لدشة  49أما في مرر فقد أقر قانؾف رقؼ  ،القظاعيؽ العاـ والخاص

  .(;9)9==1لدشة  14انذاء الشقابات وتأسيدها السعدؿ بقانؾف الشقابات السرري رقؼ 
تذريعية بقانؾف التشغيؼ  اؾ وفي العراؽ ف ف التشغيؼ الشقابي كاف له حز

 14وكذلػ قانؾف السشغسات  ير الحكؾمية رقؼ  ،;>=1لدشة  94الشقابي لمعساؿ رقؼ 
اف وقو اعداد هذا البحل  دور في اروقة مجمس  باإلشاراومؽ الجد ر  ،4111لدشة 

ويعد دليال  واضحا   ،التحادات السهشيةاالشؾا  العراقي مذروع قانؾف الشقابات و 
فزال  عؽ ضرورا تشغيؼ هذ  الحرية وفق  ،السذرع العراقي بالحرية الشقابية العتراؼ
 .القؾانيؽ
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 السصمب الثالث
 بتكػيغ الشقابات دون غيخىا الخأي الحي يدسح لبعس الصػائف السيشية

اف حدا الرراع بيؽ االتجاهيؽ الدابقيؽ سّب  عهؾر اتجا   ؾفق بيؽ االراء 
لى االعتراؼ بالحق الشقابي لبعض الظؾائف السهشية اذ يقزي هذا االتجا  ا ،الدابقة

اذ  رى انرار هذا االتجا  الى  ،دوف بعزها االخر والسيسا الشقابات الؾعيةية مشها
و يؽ مؾعفي  ،وجؾ  التفرقة بيؽ مؾعفي الدمظة الذ ؽ لهؼ حق الرئاسة والتؾجيه

بالحرية  –لعاد يؽ ا –حيل تؼ االعتراؼ لسؾعفي الظائفة الثانية  ،االدارا العاد يؽ
،  بحجة اف السدراء (>9) –الرئاسة والتؾجيه  –الشقابية دوف مؾعفي الظائفة االولى 

في حالة االعتراؼ لهؼ  –التشفيذ يؽ  تستعؾف بدمظات رئاسية واسعة قد يدتخدمؾنها 
والتأثير  ،لتحقيق مرالحهؼ الخاصة عمى حدا  السرمحة العامة –بالحق الشقابي 
 .(=9)في الجهة التي يعسمؾف بها  عمى سير العسل

 ير  –وتؼ االقرار بهذا الرأي كذلػ بالشدبة لمذرائ  السهشية االخرى 
اذ ال يسكؽ االعتراؼ بحقهؼ الشقابي واالنزساـ الى الشقابات اال بعد  –الؾعيةية 

اذ اف  ،صدور القؾانيؽ الخاصة التي تسكشهؼ مؽ انذاء الشقابات واالنزساـ اليها
ولكؽ مسارسة الحق الشقابي ال يكؾف اال بعد  ،تذريعي بالحرية الشقابية مؾجؾداالقرار ال

وهذا ما نالحغه عشد انذاء الشقابات  ،صدور قانؾف خاص ب نذاء تمػ الشقابات
لذا نالحظ اف  ،السهشية في العرؽ اذ ال يسكؽ اف  تؼ تأسيدها قبل صدور قانؾف بذلػ

 1>مثل قانؾف نقابة االطباء رقؼ  ،خاص بها  البية الشقابات في العراؽ تشذأ بقانؾف 
ومؽ السالحظ  ،=;=1لدشة  91وقانؾف نقابة السهشدسيؽ العراقية رقؼ  ،8>=1لدشة 

اف الشغاـ التذريعي العراقي أخذ والى حٍد ما بهذا االتجا  في مسارسة الحق عمى 
وهذا ما  الر ؼ مؽ اف السذرع قد فد  السجاؿ اماـ االفراد بسسارسة العسل الشقابي

ثانيا ( مؽ قانؾف العسل الشافذ بشرها " يحزر هذا القانؾف رهؽ />اكدته السادا )
تذغيل العامل بذرط عدـ انزسامه الى الشقابة او التخمي عؽ عزؾيته فيها " واف 

وعدـ مخالفة هذ  القؾانيؽ  ،اصدار القؾانيؽ الخاصة ب نذائها جاء لتشغيؼ هذا الحق
 .عات االخرى ألحكاـ الدستؾر والتذري

 وذلػ لألسبا  االتية :  ،وقد انتقد هذا االتجا  مؽ جان  الفقه
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ومؾعف االدارا  –مؾعفي الدمظة  –صعؾ ة التفرقة بيؽ السؾعفيؽ القياد يؽ  أواًل :
. وكذلػ (1:)فميس هشاؾ معيار واض  لمحدود الفاصمة بيؽ هذ  الظؾائف ،العادي

فالكثير مؽ الشقابات تعد وعيةية ألنها  ،ؾعيةيةصعؾ ة التفرقة بيؽ الشقابات السهشية وال
كشقابات السهشدسيؽ واالطباء  ،مرتبظة بالسؾعف وهي تختص بسهشة معيشة بالذات

واالكثر مؽ ذلػ اتجهو بعض الشقابات الى رفض الجسش بيؽ مسارسة  ،العراقييؽ
 . (1:)ازدواجا  وعيةيا   العتبار السهشة والؾعيفة 

ماا العراقي الشافذ قد خم  بيؽ السؾعف القانؾني اذ يالحظ اف قانؾف السحا
اذ مشش السؾعف القانؾني مؽ مسارسة السحاماا وهذا يعد بحد ذاته قيدا   ،والسحامي

في حيؽ لؼ  تشاوؿ هذا القيد بقية  ،عمى مسارسة السهشة بالشدبة لمسؾعف القانؾني
ؾ السذرع العراقي الى عميه ندع .القؾانيؽ الخاصة ب نذاء الشقابات السهشية في العراؽ

/ ثالثا ( مؽ قانؾف السحاماا الشافذ والدساح لمسؾعف 8ضرورا تعد ل نص السادا )
الظؾيمة ك جازا االر ش  باإلجازاتالعاـ بسسارسة مهشة السحاماا السيسا خالؿ تستعه 

 .>411و  ;411، السذكؾر تفاصيمها في قانؾف السؾازنات العامة لمدشؾات (4:)سشؾات
تفرقة ال  –العاد يؽ  –اف هذ  التفرقة بيؽ مؾعفي الدمظة ومؾعفي االدارا :  ثانياً 

، ألف  البية القؾانيؽ تفرؽ بيؽ مؽ  تؾلى السشاص  االدارية ومؽ (4:)محل لها عسميا  
 تؾلى رئاسة الشقابات السهشية وابرز مثاؿ عمى ذلػ ما ذكر  قانؾف نقابة االطباء 

، التي حغرت الجسش بيؽ رئاسة (8:)/ رابعا  ( =العراقي الشافذ في نص السادا )
 .الرحة والسشاص  العميا في نقابة االطباء

اال اف بعض الدوؿ قد اخذت به  ،مؽ االنتقادات السؾجهة لهذا الراي و الر ؼ
 .(9:)مشها الهشد وسريالنكا والسكديػ

مسا تقدـ نالحظ اف الحرية الشقابية مؽ ابرز الحريات التي كفمتها القؾانيؽ 
وكذلػ اقرتها الدساتير والسيسا مشها الدستؾر العراقي الشافذ لدشة  ،والسعاهدات الدولية

لذلػ  تفق الباحل مش الدساح لالفراد  ،/ ثالثا (44مؽ خالؿ نص السادا ) 4119
ولهذا ندعؾ السذرع  ،بسسارسة الحق الشقابي ولكافة الظؾائف مؽ السؾعفيؽ والسهشييؽ

العراقي الى االسراع في سؽ قانؾف الشقابات واالتحادات السهشية وذلػ لتشغيؼ مسارسة 
تو التذريعي في انذاء او تكؾيؽ الشقابات التذ ةفزال  عؽ لسمس ،الحق الشقابي

 .السهشية ليحكسها تذريش واحد  تزسؽ جسيش قيؾد وضسانات مسارسة هذا الحق



 

 

 

 

 

 

511 

 املبحث الثالث
 احلق النقابي وممارسة العمل السياسي

يعد الهدؼ االساسي في انذاء الشقابات وتشغيؼ مسارسة حق االنزساـ اليها 
اال اف الرعؾ ة تثؾر عشد قياـ  ،السهشية هؾ الدفاع عؽ حقؾؽ ومرال  اعزائها

السيسا  ،الشقابات بسسارسة اعسالها بعيدا  عؽ الرراعات الدياسية الدائدا في الدولة
لذلػ  ،(::)واف البعض يعد الحق الشقابي مؽ اهؼ حقؾؽ جساعات الزغ  الدياسية
اراء اخرى و  ،عهرت االراء الفقهية التي تدعؾ الى ابعاد الشقابات عؽ العسل الدياسي

وهذا االختالؼ كاف له االثر في التذريعات  .تدّمؼ لتمػ الشقابات بالعسل الدياسي
 .السرعية لسدألة تشغيؼ هذا الحق

لذلػ سشبحل في هذا السبحل في االتجاهات الفقهية لسسارسة العسل 
الدياسي لمشقابات السهشية ومؽ ثؼ نتظرؽ الى البحل في مؾقف التذريعات السقارنة 

 .الجان  بهذا
 السصمب االول

 االتجاىات الفقيية في مسارسة الشقابات لمعسل الدياسي

فذه   ،اختمف الفقهاء حؾؿ مدى مذاركة الشقابات في العسل الدياسي
في حيؽ اتجه أخروف نحؾ  ،البعض الى ضرورا ابعاد الشقابات عؽ العسل الدياسي

 يأتي :  وكسا ،الدساح لمشقابات السهشية بسسارسة العسل الدياسي
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 الفخع االول
 ابعاد الشقابات عغ العسل الدياسي

 ذه  أنرار هذا االتجا  الى اف الشقابات وجدت لمدفاع عؽ الحقؾؽ 
ولكي  تحقق هذا الغر  يج  أف تشأى بشفدها عؽ  ،والسرال  السهشية ألعزائها

بات في وال شػ في اف تدخل الشقا ،كل عسل مؽ شأنه أف يعيقها عؽ تحقيق أهدافها
بسا  ؤثر سمبا  عمى الهدؼ  ،السدائل الدياسية سيؤدي الى انقدامها عمى نفدها

 .(;:)أعزائها في العسل الدياسي النغساسنتيجة  ،االصمي الذي أنذأت مؽ أجمه
ذلػ ف ف الدساح لمشقابات بسسارسة العسل الدياسي مؽ شأنه اف فزال عؽ 

وترب  السؤسدات الحكؾمية  ،ؽ ؤدي الى شيؾع الفؾضى واالضظرا  بيؽ السؾعفي
 .(>:)ساحة لمرراعات بيؽ مختمف القؾى واالتجاهات الدياسية
اذ انتهى الى اف الهدؼ  ،لقد اعتشق مجمس الدولة الفرندي هذا االتجا 

وذه  حكؼ مجمس  ،الرئيدي لمشقابات هؾ الدفاع عؽ السرال  السهشية ألعزائها
قزاء في هذا الجان  يكفل التؾفيق الى اف ال >9=1ما ؾ  18الدولة الفرندي في 

وضرورا السحافغة عمى  ،بيؽ مسارسة السؾعف او العامل لحقؾقهؼ الشقابية مؽ ناحية
مش االبتعاد عؽ  ،انتغاـ سير العسل الحكؾمي في السؤسدات العامة مؽ ناحية اخرى 

وقزى مجمس الدولة الفرندي بعدـ  ،بأي حاٍؿ مؽ االحؾاؿ مسارسة العسل الدياسي
خظأ  تأد بيا   الرتكابهاء قرار االدارا القاضي بسحاسبة سكرتير عاـ احدى الشقابات الغ

 .(=:)تتسثل بتؾقيعِه قرارا  له طابش سياسي
 الفخع الثاني

 الدساح لمشقابات بسسارسة العسل الدياسي
 رى انرار هذا االتجا  بأنه ال  ؾجد ما يسشش الشقابات مؽ مسارسة العسل 

  ؽ في ذلػ الى عدا حجا اهسها : ، مدتشد(1;)الدياسي 
اف تظؾر دور الدولة مؽ الدولة الحارسة الى الدولة الستدخمة في كل مجاالت  أواًل :

أثر هذا االمر عمى دور  ،سياسية ـاقترادية ا ـالحياا سؾاء أكانو اجتساعية ا
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اذ يج  عميها اف تتدخل إلبداء رأ ها في السدائل السهشية الساسة  ،الشقابات
  .(1;)راصها والتي لها صمة في نفس الؾقو بشؾاحي سياسيةباخت

ولؾ حزر عمى  ،اف التدخل الشقابي في االمؾر الدياسية امر ال يسكؽ انكار  ثانيًا :
الدفاع عؽ  عؽ ألصبحو هذ  التشغيسات عاجزا ،الشقابات مسارسة العسل الدياسي

وف االرتباط بالحياا اذ ال يسكؽ الدفاع عؽ هذ  السرال  د ،مرال  وحقؾؽ اعزائها
كؾف مسارسة العسل الدياسي تاال انه يج  اف  ،الدياسية ومسارسة العسل الدياسي

هدفا  وانسا وسيمة لتحقيق  اية معيشة تسثل جزءا  مؽ اهداؼ  اليس بحد ذاته
 .(4;)الشقابة

مؽ كل ما تقدـ ف ف مسارسة الشقابة لمعسل الدياسي او عدـ مسارستها 
ف ف  ،فمدفة الشغاـ الحاكؼ والؾضش الدياسي القائؼ في الدولةلمدياسة  تؾقف عمى 

كاف تؾجه الدولة نحؾ الشغاـ الديسقراطي  دفش السشزؾيؽ تحو لؾاء الشقابة الى 
مسارسة العسل الدياسي السيسا اذا كاف في البالد احزا  سياسية داعسة لتؾجهات 

يق اهداؼ الشقابة في حساية اال اف هذا الدور يج  اف ال  تعدى تحق ،الشقابة السعشية
حقؾؽ ومرال  اعزائها وإال تحؾلو هذ  الشقابات الى احزا  سياسية وتبتعد عؽ 

 .الدور او الغر  الذي أنذأت مؽ اجمهِ 
لذلػ  رى الباحل ضرورا تشغيؼ الحرية الشقابية في مسارسة العسل الدياسي 

مسارستها لمعسل كؾف تف ،في اف ال تتعدى هذ  السسارسة تحقيق اهداؼ الشقابة
فزال   ،الدياسي وسيمة لتحقيق  اية ال تخرج عؽ اطار حقؾؽ ومرال  االعزاء

عؽ الحفاظ عمى الؾعيفة العامة مؽ خالؿ عدـ اقحامها في معترؾ الدياسة وخاصة 
 .في الشقابات الؾعيةية
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 السصمب الثاني
 مػقف التذخيعات السقارنة مغ مسارسة العسل الدياسي

التذريعات في كل مؽ فرندا ومرر والعراؽ في الدساح تبا ؽ مؾقف 
 لمشقابات بسسارسة العسل الدياسي و كسا مبيؽ عمى الشحؾ االتي : 

 الفخع االول
 مػقف التذخيع الفخندي مغ مسارسة الشقابات لمعسل الدياسي

اف السذرع الفرندي لؼ يعترؼ صراحة بالحق الشقابي في مجاؿ الؾعيفة 
و هذا التذريش  ،(4;):8=1اكتؾ ر  =1ر قانؾف التؾعيف في العامة إال بعد صدو 

اال اف االعتراؼ  ،الدابق يعد البذرا االولى لحرية انذاء الشقابات ومسارسة صالحياتها
الذي دعا الى جؾاز  4:=1بسسارسة العسل الدياسي لؼ يكؽ اال بردور قانؾف 

اذا ما كانو  ،لدياسيمسارسة حق االضرا  بالشدبة لمشقابات والسذاركة في العسل ا
 . (8;)ماّسة بسرال  االعزاء الجساعية –الدياسية  –هذ  االعساؿ 

وقد زادت االهسية التي تمعبها الشقابات في مجاؿ الؾعيفة العامة مشذ عاـ 
وذلػ عمى اثر الدياسة الجد دا التي تبشتها الحكؾمة في مجاؿ عالقتها  >:=1

امثل لمسذاكل التي تعتر  حقؾؽ  مؽ أجل الؾصؾؿ الى حل ،بالسرافق العامة
وعمى الر ؼ  .(9;)ومرال  اعزاء الشقابات دوف االضرار بدير العسل في تمػ السرافق

أكد عمى حق السؾعفيؽ والسهشييؽ في  4>=1 ؾليؾ  14مؽ اف القانؾف الرادر في
اال أف مجمس الدولة الفرندي يسيل الى تفدير واج  الحياد  ،مسارسة العسل الدياسي

في ألعزاء الشقابة بذيء مؽ التؾسش والسرونة السيسا بالشدبة لسسثمي الشقابات الؾعي
 تعار   بذرط اف ال ،ليترؾ لهؼ فرصة التعبير عؽ آرائهؼ الدياسية بحرية واسعة
وعمى ذلػ قرر مجمس  ،(:;)هذا مش تؾجه الدمظة الحاكسة و عيدا  عؽ اهداؼ الشقابة

عشد قياـ سكرتير عاـ احدى  ،لخظأ الؾعيفيالدولة الفرندي بأنه ال يعد مؽ قبيل ا
الشقابات بتؾجيه خظا  عشيف المهجة الى الؾزير السختص يحتا فيه عمى تؾقيش 

اال اف  ،4;=1جزاء تأد بي عمى احد السؾعفيؽ بدب  السذاركة في االضرا  عاـ 
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مسارسة العسل الدياسي مؽ قبل اعزاء الشقابات يج  اف ال  تعدى الدفاع عؽ 
، وإال اعتبر العسل الدياسي احد اهداؼ الشقابة وهذا بحد (;;)رال  االعزاءحقؾؽ وم

 .(>;)ذاته محغؾرا  عمى الشقابات
 قش يغهر بأف السقرؾد مؽ حغر الشذاط الدياسي لمشقابات هؾ بأف الاوالؾ 

يكؾف هذا الشذاط مؽ بيؽ اهداؼ الشقابة الرئيدة والتي يج  اف تشررؼ لمدفاع عؽ 
فتتحؾؿ الى  ،لكي ال تذيش الفؾضى بيؽ اعزاء الشقابات ،هامرال  اعزائو حقؾؽ 

 .ساحة لمرراعات الدياسية بيؽ القؾى واالتجاهات الدياسية
 الفخع الثاني

 مػقف التذخيع السرخي مغ مسارسة الشقابات لمعسل الدياسي
نرو  84=1لدشة  9>عشد صدور قانؾف الشقابات العسالية السرري رقؼ 

دـ جؾاز اشتغاؿ الشقابات بسدائل سياسية او د شية بحجة اف ( مشه عمى ع;1السادا )
وقد تزسؽ  ،الشقابات يج  اف تكرس جهؾدها لمدفاع عؽ السرال  والحقؾؽ السهشية

 .(=;))قانؾف اعادا تشغيؼ الشقابات العسالية( =41هذا الحغر قانؾف رقؼ 
لؼ  تزسؽ أي  ،8:=1لدشة  4:و ردور قانؾف الشقابات السرري رقؼ 

واف السحكسة االدارية العميا في  ،(1>)سشش الشقابات مؽ مسارسة العسل الدياسينص ي
مرر قد اتجهو الى جؾاز التعبير عؽ اآلراء الدياسية والتي تعد مؽ الحريات 

واف السرش  لسجمس الذع  يحق له عر  الدمبيات  ،االساسية التي كفمتها الدساتير
حمة ترشيحه وابداء آرائه الدياسية مؽ والسذاكل التي تؾاجه عسل الشقابة اثشاء مر 

فال جشاح عميه في اف  بدي آرائه بالسغاهر  ،خالؿ السشذؾرات او السشاعرات الحز ية
ومؽ ذلػ تؼ رد الظعؽ السقدـ مؽ نقابة  ،الدمبية التي تخص مرمحة مهشة معيشة

د عمى الر ؼ مؽ اصدار االتحا .(1>)السهشدسيؽ حؾؿ اآلراء الدياسية ألحد اعزائها
 ،العاـ لشقابات العساؿ بيانا  أوض  مؽ خالله استقالؿ الشقابات عؽ اي عسل سياسي

الذي أكد عمى مذاركة  :;=1لدشة  49وهذا يعد مخالفا  لقانؾف الشقابات رقؼ 
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وكذلػ السؾافقة عمى  ،(4>)الشقابات في مشاقذة مذروعات القؾانيؽ التي تسس السهشة
 .(4>)نؾف العسل السرري تشغيؼ حق االضرا  لمعساؿ وفقا  لقا

 الفخع الثالث
 مػقف التذخيع العخاقي مغ مسارسة الشقابات لمعسل الدياسي

حرية السؾاطشيؽ في  ( مؽ الدستؾر العراقي الشافذ عمى44نرو السادا )
مؽ الدستؾر العراقي  (41كسا نرو السادا ) ،(8>)انذاء الشقابات واالنزساـ اليها
وهذا ما يعد و حق حرية ، (9>)سية لكافة السؾاطشيؽ الشافذ عمى حرية السسارسة الديا

ولقد كاف ذلػ  ،لسسارسة العسل الدياسي لمشقابات في العراؽ مؽ الشاحية الدستؾرية
لدشة  94متساشيا  مش نص السادا االولى مؽ قانؾف التشغيؼ الشقابي لمعساؿ رقؼ 

.. ثانيا  : .ي :أتي والتي نرو "  هدؼ التشغيؼ الشقابي العسالي الى تحقيق ما ;>=1
ولؼ  درج القانؾف السذكؾر ما يحغر  .تشسية الؾعي الدياسي والثقافي والسهشي لمعساؿ "
ويعد هذا سساحا  بسسارسة العسل  ،عمى اعزاء الشقابة مسارسة العسل الدياسي

لدشة  4;1وكذلػ الحاؿ بالشدبة لقانؾف السحاماا رقؼ  .الدياسي لمشقابات في العراؽ
اذ لؼ تذكر هذ  القؾانيؽ ما  ،8>=1لدشة  1>نقابة االطباء رقؼ  وقانؾف  9:=1

  .يحغر عمى عزؾ الشقابة مسارسة العسل الدياسي
عمى حرية العسل  4119لدشة  ;4في حيؽ ذكر قانؾف العسل العراقي رقؼ 

الدياسي مؽ خالؿ الدساح بسسارسة حق االضرا  الؾعيفي وتشغيسه وفقا  لشص 
ؾف السذكؾر وقد فعل السذرع العراقي حدشا  عشد  اشتراط عدـ ( مؽ القان1:4السادا )

، عمى الر ؼ مؽ (:>)واطراد بانتغاـتأثير مسارسة االضرا  عمى سير السرفق العاـ 
السعدؿ قد جّرـ و ذكٍل مظمق  =:=1لدشة  111اف قانؾف العقؾ ات العراقي رقؼ 

عراقي الى ضرورا لذا ندعؾ السذرع ال ،(4:8االضرا  العاـ بسؾج  نص السادا )
( مؽ الدستؾر العراقي >4الغاء نص السادا السذكؾرا انفا  لتعارضها مش نص السادا )

  .وتعارضها مش نرؾص قانؾف العسل العراقي الشافذ ،الشافذ
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ويعد هذا اطالقا  في السذاركة الدياسية لمشقابات السهشية العراقية مسا  ؤدي 
لذلػ كاف مؽ السفتر  اف  درج  ،الدياسيةالى تحؾؿ الشقابات الى مدرح لمرراعات 

لسسارسة العسل الدياسي في الشقابات السهشية العراقية  ا  معيش ا  السذرع العراقي تشغيس
لة االضرا  عؽ طريق اضافة والدير نحؾ اتجا  قانؾف العسل العراقي في تشغيؼ مدأ

عسل الدياسي الى جسيش القؾانيؽ الخاصة بالشقابات تؤكد عمى عدـ انرراؼ ال احكاـ
مؽ االهداؼ االساسية لمشقابات مؽ خالؿ الشص عمى حغر مسارسة العسل  العتبار 

فزال  عؽ ضرورا التأكيد عمى اعتبار  ،الدياسي بعيدا  عؽ تحقيق اهداؼ الشقابة
العسل الدياسي وسيمة لتحقيق  اية معيشة ال تخرج عؽ مهسة الدفاع عؽ حقؾؽ 

 .ةومرال  السشتسيؽ لمشقابة السعشي
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 الخاتسة
مسا تؼ بحثه في السؾاضيش الدابقة وتشاولشا  بذأف تشغيؼ مسارسة الحق 

 -الشقابي تؾصمشا إلى العد د مؽ الشتائا والتؾصيات ونجسمها باآلتي:
 اواًل : الشتائج 

ف تجه البعض الى عدـ ا راد  ،لقد تفاوتو التذريعات التي تشغؼ الحق الشقابي .1
لسعشى الشقابة وترؾ االمر لمفقه في ذلػ كالتذريعات  تعريف جامش مانش

في حيؽ اتجه البعض الى ا راد تعريف لسعشى الشقابة كالتذريش  ،الفرندية
لدشة  94( مؽ قانؾف الشقابات العسالية العراقي رقؼ =العراقي بشص السادا )

1=<;. 
ريقة يسكؽ تعريف الحق الشقابي بأنه الحق باالجتساع ضسؽ مشغسات تتكؾف بظ .4

 .حرا ومؽ شريحة او مهشة معيشة لمدفاع عؽ مرال  وحقؾؽ تمػ الذريحة
فزال   ، هدؼ التشغيؼ الشقابي الى حساية حقؾؽ اعزائها والدفاع عؽ مرالحهؼ .4

وألهسية  ،عؽ اهسية تمػ الشقابات في ترقية عروؼ وشروط العسل وتحديشه
ية في ا م  دوؿ العالؼ الشقابات جرى العسل عمى زيادا الشقابات السهشية والؾعية

 .ب عتبارها ضسانة لتحقيق مرال  اعزائها والدفاع عؽ حقؾقهؼ
اذ اتجهو  ،تبا شو الدوؿ حؾؿ مؾقفها مؽ الظبيعة القانؾنية لمشقابات السهشية .8

بعض الدوؿ الى اعتبارها مؽ اشخاص القانؾف العاـ ألف هذ  السهؽ تترل 
راؽ مؽ اشخاص القانؾف في حيؽ اعتبرها الع ،بسرفق عاـ كفرندا ومرر

الخاص ألنها تشذأ مؽ خالؿ اصدار عدا قؾانيؽ خاصة بها كقانؾف السحاماا 
 .وقانؾف التشغيسات الشقابية وقانؾف نقابة االطباء

اختمف الفقه حؾؿ مسارسة الحق الشقابي بيؽ مؤيد ومعار  ورأي اخر يدس   .9
 .لبعض الظؾائف السهشية في تكؾيؽ الشقابات
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هؼ الذي لعبته الشقابات في الحياا السهشية فقد اختمف الفقهاء سلبالشغر لمدور ا .:
وقد تبش هذا االختالؼ  ،حؾؿ مسارسة العسل الدياسي مؽ قبل هذ  الشقابات

الفقهي تبا شا  في مؾقف التذريش بيؽ الدساح لهذ  الشقابات بالعسل الدياسي 
 .والسعار  لهذا الحق في عسل تمػ الشقابات

  ثانيًا : التػصيات
قرارات الرادرا عؽ الشقابات يسكؽ الشغر بها مؽ قبل محكسة القزاء الاف  .1

باالستشاد الى نص  ،االداري عمى الر ؼ مؽ اعتبار قؾانيشها مؽ القؾانيؽ الخاصة
"  4114لدشة  ;1/ رابعا ( مؽ قانؾف مجمس شؾرى الدولة رقؼ  9السادا )

والقرارات الفردية تختص محكسة القزاء االداري بالفرل في صحة االوامر 
والتشغيسية التي تردر عؽ السؾعفيؽ والهيئات في الؾزارات والجهات  ير 

 ،...... " عميه.السرتبظة بؾزارا والقظاع العاـ التي لؼ يعيؽ مرجش لمظعؽ فيها
ندعؾ السذرع العراقي الى ضرورا ادراج اختراص الشغر في القرارات التي 

ي وذلػ بدب  مداندا الشقابات ألشخاص تخص الشقابة لرقابة القزاء االدار 
 .القانؾف العاـ مؽ دوائر ومؤسدات القظاع العاـ

لقد كفل الدستؾر العراقي الشافذ حرية التعبير عؽ الرأي بكل الؾسائل مؽ نص  .4
اال اف هذا  تعار  مش تؾجه السذرع الجشائي ب عتبار  ،( مشه>4السادا )

العقؾ ات  ( مؽ قانؾف 4:8دا )االضرا  الؾعيفي جريسة وفقا  ألحكاـ السا
/ 84الشص العقابي السذكؾر  تعار  مش نص السادا ) االعراقي الشافذ واف هذ

لذا ندعؾ السذرع العراقي الى ضرورا الغاء  ،اوال  ( مؽ قانؾف العسل العراقي
 .نص السادا السذكؾرا لتعارضها مش احكاـ الدستؾر والتذريعات االخرى 
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رز الحقؾؽ والحريات التي كفمها الدستؾر العراقي مؽ اف الحرية الشقابية مؽ اب .4
لذا ندعؾ السذرع العراقي الى االسراع  ،/ ثالثا ( مؽ الدستؾر 44نص السادا )

لحق الشقابي وذلػ لتشغيؼ مسارسة ا ،في سؽ قانؾف الشقابات واالتحادات السهشية
السهشية التذتو التذريعي في انذاء وتكؾيؽ الشقابات  ةلجسيش االفراد ولسمس

 .ليحكسها تذريش واحد يسثل قيؾد وضسانات مسارسة هذا الحق
لؼ يحغر السذرع العراقي مسارسة العسل الدياسي لمشقابات مسا قد  ؤدي الى  .8

لذلػ كاف مؽ السفتر  اف  درج  ،جعل هذ  الشقابات ساحة لمرراعات الدياسية
دبة لمشقابات في لسسارسة العسل الدياسي بالش ا  معيش ا  السذرع العراقي تشغيس

( لتشغيؼ 1:4العراؽ مثمسا فعل حدشا  في قانؾف العسل مؽ خالؿ نص السادا )
لذا نقترح عمى السذرع العراقي اضافة نرا  تذريعيا   ،مدألة االضرا  السهشي

الى قؾانيؽ الشقابات السهشية مش التأكيد عمى عدـ انرراؼ اهداؼ الشقابة مؽ 
السداس بسبدأ سير السرفق العاـ ب نتغاـ  اجل العسل الدياسي واشتراط عدـ

 .واطراد
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 اليػامر والسرادر
                                                 

/ ثالثًا( مغ الجستػر " تكفل الجولة حق تأسيذ الشقابات واالتحادات 22بشطخ نز السادة ) .1
 ن "ويشطع ذلظ بقانػ ،السيشية او االنزسام الييا

الشقابة مذتقة مغ نقيب والتي تعشي كبيخ القػم ن والشقيب شخز معشػي مشتخب مغ اجل  .2
مججالجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخوز  .االىتسام بذؤون و مرالح فئة او جساعة مغ االشخاص

 .1310ص ،2005 ،بيخوت ،دار السعخفة ،القامػس السحيط ،آبادي
كمية صجام  ،رسالة ماجدتيخ ،سيشية في الػضيفة العامةدور الشقابات ال ،. عمي لؤي عبجالسشعع3

 .5ص ،2000 ،جامعة صجام سابقًا )جامعة الشيخيغ حاليًا( ،لمحقػق 
 ،القاىخة ،دار الفكخ ،الحخيات العامة في االنطسة الجستػرية السعاصخة ،. د. كخيع يػسف كذاكر4

 .85ص ،1987
دراسة  –شطسات السيشية في التذخيع العخاقي الشطام القانػني لمس ،. عبجالكاضع فارس السالكي5

 .19ص ،1997 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،اشخوحة دكتػراه ،مقارنة
 .عمى " الحق الشقابي معتخف بو لمسػضفيغ " 1946( مغ قانػن السػضفيغ لدشة 6. نرت السادة )6
 .151ص ،1973 ،يخوتب ،مشذػرات عػيجات ،تخجسة انصػان عبجة ،الػضيفة العامة ،. لػران بالن7
 ،1970 ،القاىخة ،دار الفكخ العخبي ،شخح قانػن العسل والتأميشات االجتساعية ،. د. دمحم عسخان8

 .537ص
 ،كمية الحقػق  ،السػضف العام ومسارسة الحقػق والحخيات الدياسية ،. د. محسػد ابػ الدعػد حبيب9

 .109ص ،1997 ،جامعة عيغ شسذ
 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،ف العام ومسارسة العسل الشقابيالسػض ،. د. دمحم انذ قاسع10

 .51، ص1986
 .238ص ،1988 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،2ج ،تاريخ القانػن  ،. د. ىاشع الحافظ11
 .155ص ،1988 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،3ج ،تاريخ القانػن  ،. د. ىاشع الحافظ12
نػن العسل العخاقي الشافح " االضخاب حخية العسل مرػنة و ال / اواًل( مغ قا 6. نرت السادة )13

يجػز تقييج او انكار الحق في العسل و تشتيج    الجولة سياسة تعديد العسل الكامل و السشتج و 
تحتخم السبادئ و الحقػق االساسية فيو سػاء كان في القانػن او التصبيق=   = والتي تذسل : 

( مغ 42االقخار الفعمي بحق السفاوضة الجساعية " وكحلظ نز السادة )أواًل : الحخية الشقابية و 
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حخية تأسيذ الشقابات و االنتساء  –ك   نفذ القانػن " اوال : يتستع العامل بالحقػق االتية :
 "الييا 

؛ د. صبخي جمبي  313ص ،1995 ،1ط ،دراسة مقارنة –الحخيات العامة  ،. د. دمحم عبجالمصيف14
 ،دار الكتب القانػنية ،ضػابط مسارسة السػضف العام لمحقػق والحخيات الدياسية ،احسج عبجالعال
 .247ص ،2010 ،السحمة الكبخى 

 ،اشخوحة دكتػراه ،دراسة مقارنة –مبجأ الحخية الشقابية لسشطسات العسال  ،. د. دمحم احسج اسساعيل15
 .15ص ،1982جامعة القاىخة،  ،كمية الحقػق 

 .51ص ،ر سابقمرج ،. د. دمحم انذ قاسع16
 .248ص ،السرجر الدابق ،. د. صبخي جمبي احسج عبجالعال17
 .360ص ،1984 ،القاىخة ،دار الفكخ العخبي ،شخح تذخيع العسل السرخي  ،. د. زكي بجوي 18
جامعة  ،كمية الحقػق  ،رسالة ماجدتيخ ،الحق الشقابي في قانػن العسل الجدائخي  ،. بػزريق خيخة19

 .17ص ،2014 ،الجدائخ ،د. شاىخ مػالي
 .10ص ،مرجر سابق ،د. دمحم انذ قاسع 20
السحمة  ،دار الكتب القانػنية ،الحخيات الدياسية لمسػضف العام ،. د. دمحم حدشيغ عبجالعال21

 .49ص ،2008 ،الكبخى 
 .250ص ،مرجر سابق ،. د. صبخي جمبي احسج عبجالعال22
 .18ص ،مرجر سابق ،. بػرزيق خيخة23
 .12ص ،ر سابقمرج ،. د. دمحم انذ قاسع24
مكتبة الجالء  ،قيػد مسارسة السػضف العام لمحقػق والحخيات الدياسية ،. د. مججي الشيخي 25

 .159ص ،2001 ،السشرػرة ،الحجيثة
 ،1982 ،بيخوت ،مشذػرات عػيجات ،1ط ،تخجسة : مارون خػري  ،االدارة ،. بخنار غػرنيو26

 .154ص
قابات السيشية ىي مغ اشخاص القانػن العام مغ . استقخ القزاء الفخندي في ان االتحادات والش27

اذ جاء في قخار مجمذ الجولة الفخندي في  ،1979سبتسبخ  14في  2217خالل القزية رقع 
في ان  ،والتي تجيخ مخفق الشقل الجػي  ،قزية شخكة )ايخ فخانذ( احجى شخكات القصاع السختمط

اتحاد العسال قج فخض عمى الذخكة وان  ،الذخكة السحكػرة تتستع بإمتيازات الدمصة العامة
السحكػرة الزػابط الالزمة لتحجيج ساعات االستخاحة خارج ساعات العسل الميمي وان ىحه الزػابط 
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مغ ضسشيا ان اتحاد العسال ىػ جية مغ اشخاص القانػن  ،تعج ممدمة لمذخكة لعجة اسباب
 . 159ص ،رجر الدابقالس ،بخنار غػرنيو .وما يرجر عشيا يعج قخارًا تشطيسياً  ،العام

 .33ص ،مرجر سابق ،. عمي لؤي عبجالسشعع28
 .62ص ،1994 ،عسان ،القانػن االداري  ،. د. عبجالقادر الذيخمي29
رسالة  ،دراسة مقارنة –الذخرية السعشػية وتصبيقاتيا في التذخيع العخاقي  ،. د. غازي فيرل30

 .85ص ،1985 ،جامعة بغجاد ،كمية القانػن  ،ماجدتيخ
لدشة  37( مغ قانػن العسل العخاقي الشافح رقع  151، 148 ،146، 48نز السػاد )  . يشطخ31

2015. 
" عمى السحامي ان يتقيج في  1965لدشة  173( مغ قانػن السحاماة رقع 39. نرت السادة )32

سمػكو بسبادئ الذخف واالستقامة والشداىة وان يقػم بػاجبات السحاماة السشرػص عمييا في ىحا 
 وان يمتدم بسا تفخضو عميو تقاليج السحاماة وادابيا "القانػن 

مبادئ واحكام  ،د. عمي بجيخ ،د. ميجي ياسيغ الدالمي ،. د. عرام عبجالػىاب البخزنجي33
 .101ص ،1993بغجاد  ،القانػن االداري 

 .87ص ،مرجر سابق ،. د. غازي فيرل34
 .8/6/1980في  41/1980رقع  ،. قخار مجمذ شػرى الجولة35
 .15/9/1992في  922/ق أ / 73رقع  ،ر محكسة القزاء االداري . قخا36
 .26/8/2014في  2014/ 92رقع  ،. قخار محكسة القزاء االداري 37
عمى " تكفل الجولة حق تأسيذ  2005/ ثالثًا ( مغ الجستػر العخاقي لدشة 22. نرت السادة )38

 ...... ".الشقابات واالتحادات السيشية او االنزسام الييا
 .14/5/2014في  2014ق /28رقع  ،ار محكسة القزاء االداري . قخ 39
 .10ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم انذ قاسع40
 ،كمية الحقػق  ،اشخوحة دكتػراه ،دراسة مقارنة –. د. سعيج فخوري غافل االضخاب الػضيفي 41

 .115ص ،2009 ،جامعة الشيخيغ
 ،دار الشيزة العخبية ،راسة مقارنةد –دوام سيخ السخافق العامة  ،. د. دمحم عبجالحسيج ابػزيج42

 .101ص ،1993 ،القاىخة
 .256ص ،مرجر سابق ،. د. صبخي جمبي احسج عبجالعال43
/ اواًل( مغ قانػن العسل العخاقي الشافح عمى " لمشقابات و االتحادات او مسثمي 146. نرت السادة )44

ابخام اتفاقات عسل  ،عسالفي حال غياب مشطسات ال ،العسال السشتخبيغ وفق احكام ىحا القانػن 
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جساعية نيابة عغ مشتدبييا مع صاحب عسل او مجسػعة مغ اصحاب العسل او مشطسة او اكثخ 
مغ مشطساتيع  " وبيحا يتزح اىسية الشقابات العسالية في تحجيج العالقة التعاقجية بيغ اصحاب 

/ 148ميو السادة )العسل والعسال مغ خالل التفاوض واالتفاق حػل صيغة العسل وىحا مانرت ع
ثالثًا( مغ القانػن السحكػر أنفًا " يتع التفاوض بيغ مسثمي التشطيع الشقابي في السذخوع و الشقابة 

 السعشية و بيغ صاحب العسل "
مكتبة  ،قيػد مسارسة السػضف العام لمحقػق والحخيات الدياسية ،. د. مججي مجحت الشيخي 45

 .162ص ،2001 ،القاىخة ،الجالء الحجيثة
( مغ الجستػر العخاقي عمى " تكفل الجولة وبسا اليخل بالشطام العام واالداب : 38. نرت السادة )46

 .اواًل : حخية التعبيخ عغ الخأي بكل الػسائل "
( مغ قانػن العقػبات العخاقي عمى " يعاقب بالحبذ مجة  ال تديج عغ سشتيغ 364. نرت السادة )47

بأحجى ىاتيغ العقػبتيغ كل مػضف او مكمف بخجمة عامة  وبغخامة ال تديج عغ مائتي ديشار او
تخك عسمو ولػ برػرة االستقالة او امتشع عسجًا عغ واجب مغ واجبات وضيفتو او عسمو متى كان 

 ......  ".مغ شأن التخك او االمتشاع ان يحجث اضخاباً 
ز لمعسال و مشطساتيع / سابعًا( مغ قانػن العسل العخاقي الشافح عمى " ال يجػ 162. نرت السادة )48

الشقابية االضخاب في السذاريع التي ييجد تػقف العسل فييا الحياة و الدالمة او الرحة العامة 
 لجسيع الدكان او بعزيع "

. تع اعادة االعتخاف بالحخية الشقابية في فخندا بسػجب قانػن التػضيف الرادر في 49
صخاحًة وفق قانػن الشقابات العسالية ؛ وفي مرخ تع االعتخاف بالحق الشقابي  19/10/1946

 ،مبادئ عمع االدارة العامة ،؛ يشطخ في ذلظ د. سميسان الصساوي  1942لدشة  85السرخي رقع 
 .309ص ،1980 ،القاىخة ،دار الفكخ العخبي

 .14ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم انذ قاسع50
شخز الحق في ان يشذئ ( مغ االعالن العالسي لحقػق االندان عمى " لكل 23. نرت السادة )51

 او يشطع الى نقابات حسايًة لسرمحتو"
جامعة عيغ  ،كمية الحقػق  ،اشخوحة دكتػراه ،تػلية الػضائف العامة ،. د. دمحم الديج دمحم الجماصي52

 .283ص ،1967 ،الذسذ
مجمة ادارة قزايا  ،السػضف العام وحخية تكػيغ الجسعيات والشقابات ،. د. دمحم بكخ الكباني53

 .25، ص1984 ،1العجد ،8الدشة  ،ػمةالحك
 .15ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم انذ قاسع54
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 .166ص ،مرجر سابق ،. د. مججي مجحت الشيخي 55
 2014لدشة  2/ اواًل( مغ قانػن وزارة التعميع العالي والبحث العمسي رقع 13. نرت السادة )56

يغ مغ اعزاء الييئة مسثل عغ نقابة السعمس .... ىـ.عمى " مجمذ الجامعة ويتألف مغ :
 ... ".التجريدية في الجامعة تخشحو الشقابة

مسارسة السػضف لمحخيات العامة في القانػن االداري والقانػن  ،. د. الديج عبجالحسيج دمحم العخبي57
 .469ص ،2003 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،دراسة مقارنة –الجولي 

 .267ص ،مرجر سابق ،. د. صبخي جمبي احسج عبجالعال58
  26ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم بكخ الكباني59
  17ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم انذ قاسع60
عمى " اليجػز الجسع بيغ  1965لدشة 173( مغ قانػن السحاماة رقع 4. نرت السادة )61

السحاماة وبيغ ما يمي : ثالثًا : الػضائف العامة واالستخجام مصمقًا في الجوائخ الخسسية والسرالح 
 حكػمية بخاتب او بسكافأة  "ال

واكج عمى عجم  14/3/2017في  7890. صجر قخار مغ االمانة العامة لسجمذ الػزراء بالخقع 62
جػاز مسارسة السػضف الحقػقي لسيشة السحاماة خالل تستعو بإجازة االربع سشػات استشادًا ألحكام 

( مغ قانػن 38تعارض نز السادة )/ ثالثًا( مغ قانػن السحاماة العخاقي الشافح والتي 4السادة )
 .2018/ اواًل( مغ قانػن السػازنة العامة لدشة 29ونز السادة ) 2017السػازنة العامة لدشة 

 .268ص ،مرجر سابق ،. د. صبخي جمبي احسج عبجالعال63
/ رابعًا( مغ قانػن نقابة االشباء العخاقي الشافح " ال يحق لمعزػ الجسع بيغ 9نرت السادة ) 64

رابعًا :  -الشقيب او رئاسة الفخع او رئاسة المجشة االنزباشية وبيغ السشاصب االتية :مشرب 
 .مجيخ عام دائخة الرحة في السحافطة  "

مرجر  ،؛ د. دمحم انذ قاسع 168ص ،مرجر سابق ،. يشطخ في ذلظ د. مججي مجحت الشيخي 65
 .19ص ،سابق

ػم بجور مؤثخ في اتخاذ القخارات والتأثيخ . جساعة الزغط الدياسية : وىي تمظ الجساعات التي تق66
عمى الشطام الدياسي السػجػد في الجولة دون محاولة الػصػل الى الحكع ؛ لمسديج يشطخ البشجاري 

 ،اشخوحة دكتػراه ،دراسة مقارنة –جساعات الزغط واثخىا عمى القخار الدياسي  ،احسج البشجاري 
 .10-9ص ،1999 ،جامعة عيغ شسذ ،كمية الحقػق 

دار الشيزة  ،دور مجمذ الجولة السرخي في حساية حخيات السػضف العام ،. د. فاروق عبجالبخ67
 .493ص ،1998 ،القاىخة ،العخبية
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 .59ص ،مرجر سابق ،. دمحم حدشيغ عبجالعال68
 ،1ط ،تخجسة : عمى محسػد مقمج ،القخارات الكبخى في القزاء االداري  ،. مارسػ لػنغ واخخون 69

 .361ص ،2009 ،بيخوت ،مجراسات والشذخ والتػزيعالسؤسدة الجامعية ل
 ،مرجر سابق ،؛ د. الديج عبجالحسيج دمحم العخبي 97ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم انذ قاسع70

 .381ص ،مرجر سابق ،؛ د. فاروق عبجالبخ 494ص
دار الشيزة  ،دور االحداب الدياسية في ضل الشطام الشيابي ،. د. شارق فتح هللا خزخ71

  .109ص ،1998 ،قاىخةال،العخبية
 .296ص ،مرجر سابق ،. د. صبخي جمبي احسج عبجالعال72
 .100ص ،مرجر سابق ،. محسػد ابػ الدعػد حبيب73
 .153-150ص ،مرجر سابق ،. لػران بالن74
الحي دعى الى جػاز مسارسة العسل الدياسي والسيسا  1968مايػ  28. صجر قانػن في 75

الشطام القانػني لالجػر  ،د. حامج دمحم شصا ،سديج يشطخلمسشاصب الكيادية في الشقابات ؛ لم
؛ عمي لؤي  188ص ،1977 ،القاىخة ،دار الشيزة العخبية ،والسختبات في الػضيفة العامة

 .8ص ،مرجر سابق ،عبجالسشعع
 .106ص ،مرجر سابق ،. د. محسػد ابػالدعػد حبيب76
 .339ص ،مرجر سابق ،. مارسػ لػنغ واخخون 77
 .68ص ،مرجر سابق ،هللا خزخ. د. شارق فتح 78
 .381ص ،مرجر سابق ،. د. فاروق عبجالبخ79
 .101ص ،مرجر سابق ،. د. دمحم انذ قاسع80
الجار العخبية  ،3ج ،1ط ،السػسػعة االدارية الحجيثة ،. د. نعيع عصية واالستاذ حدغ الفكياني81

 . 2347ص ، 1/7/2001ق.ع. جمدة  44لدشة  1937الصعغ رقع  ،القاىخة ،لمسػسػعات
/د ( مغ القانػن السحكػر " ابجاء الخأي في مذخوعات القػانيغ والمػائح 17. نرت السادة )82

 والقخارات الستعمقة بتشطيع شؤون العسل "
/ط( مغ قانػن العسل السرخي عمى " السػافقة عمى تشطيع االضخاب لمعسال 14. نرت السادة )83

 .شبقًا لمزػابط التي يشطسيا قانػن العسل "
عمى " تكفل الجولة حق تأسيذ الشقابات  2005( مغ الجستػر العخاقي لدشة 22نرت السادة ). 84

 .ويشطع ذلظ بقانػن " ،واالتحادات السيشية او االنزسام الييا
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( مغ الجستػر العخاقي الشافح عمى " لمسػاششيغ رجااًل ونداًء، حق السذاركة في 20. نرت السادة )85
 .حقػق الدياسية، بسا فييا حق الترػيت واالنتخاب والتخشيح "الذؤون العامة، والتستع بال

( مغ قانػن العسل العخاقي الشافح عمى " اوال : اذا تع انياء اجخاءات حل نداع 162. نرت السادة )86
او مسثمي العسال  ،السرالح السدتقبمية دون التػصل الى اتفاق عشجىا يحق لمسشطسة العسالية

المجػء الى االضخاب الدمسي لغخض الجفاع عغ  ،ػد تشطيع نقابيالسشتخبيغ في حال عجم وج
مرالح اعزائيا السيشية و االقترادية و االجتساعية اذا تع انياء اجخاءات حل الشداع دون 

 .التػصل الى اتفاق
او مسثمي العسال السشتخبيغ في حال عجم وجػد تشطيع نقابي في  ،ثانيا : عمى السشطسة العسالية

تي تشػي اجخاء اضخاب ان تخسل اشعار خصيا الى الػزارة و الصخف االخخ قبل مػعج ال ،السذخوع
 ... ".( سبعة ايام في االقل7ىحا االضخاب بـ)


