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 مقدمة 

 الفؤ ييي غيييي   تيجيية العييفا  منهييي  عييي   التيي  االقتصييية ة الظييف   ظيي  فيي 

 العميي   حيية  على  كبيف  بشك  التأثيف    المستشفي  الفسية     الواضحة  االقتصية ة

 تحسين  مين  اليفغ على     م الع  عن  العيطلينأعداة    ف   الكبيفة  الز يةة  خال   من

 فال  زا  العيملين ف  العفا   عي ون من الظف   المعيشية الصعبةالنفط    أسعير



 

 

عليى   أشيهفمن سيبعة    أكثفكذلك عدم تشكي  حكومة جد دة بيلفغ  من مف ر     

أَ  قييد اال تخيبيييا البفلمي ييية  إجييفا  المفصييد العفاقيي  لحقييو  العمييي   اْرتييَ

 يوم العميي  بمنيسيبة او   مين أ يير    ه السنوي الثي    تقف فإصدار     الموظفين

 تقييير ف االتحيييةاا  النقيبيييا  اإلعالميي الفصييد  مييي سييجل ميين خييال   العيييلم 

 فف ق المفاقبين المنتشف ن ف  عموم المحيفظييا لتسيليط الءيو  عليى بعي  

 وجزهيي (  2022- يسيين  -30) ة  لغي   (  2021/أ ير)  لت  جفا منذ  اهيكيا  اال ت

 -: ل مي  ب

 

 

 

 

 

 المؤسسيا الحكومية مستمفة بي تهيك الحقو   الحف يا النقيبية    -1

 

إةار يييييييي  أميييييييفاأصيييييييدرا اومي ييييييية العيمييييييية لمجلييييييي  اليييييييو را   -أ

(  21659  23//3/1أ.ة.م/)   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفقبيل

  ) متيبعية شيؤ ن االتحييةاا ييييييييييييييييييييبيسيتحدا  قس  11/8/2021بتير خ  

قيعييدة بيي يييا بأسييمي  هييذه النقيبيييا  إعييداة النقيبيييا (  تييولى هييذا القسيي  

على الهيئة الوطنية  إةاراتهي قوا ينهي  الييا ا تخيبهي  عفض أسمي  مجيل  

لة  العدالة عليى اثيف هيذا الكتيي  عقيدا النقيبييا  االتحييةاا العفاقيية ئللمسي

تميع لهي ف  مقف  قيبة المحيمين العفاقيين ف  بغداة حيث ذكف السييد ضييي  اج

االجتمييع جييي  لمنيقشية كتيي  مجليي   إنالسيعدي  قييا المحيييمين العيفاقيين 

الو را   الذي  عد مخيلفي للدستور العفاق   القوا ين  االتفيقييا الد لية هيذا 

لعيمية لمجلي  اليو را  اومي ية ا إليى قد قفر المجتمعون توجي  كتي  رسم  

 علنون في  رفءه  لهذا الكتي    ؤكد ن حقه  القيي و   بييلوقو  ضيد هكيذا 

مؤتمف االتحيةاا  النقيبييا العميليية العفاقيية  اليذي   أكدا تهيكيا  من جي ب   

 تكون مين سيبعة اتحييةاا رفءيه  لهيذا الكتيي   عيزمه  عليى اتخييذ جميي  

التجمي   أكدفيمي  لحكومة ف  عم  النقيبيااإلجفا اا القي و ية للحد من تدخ  ا

الوطن  للنقيبيا  االتحيةاا في  البصيفة في  اجتمييع لي  رفءي  لهيذا الكتيي  



 

 

 ةعي اومي ية العيمية لمجلي  اليو را     عد تدخال خطيفا بيلشأن النقيب    الذي

 .وعيةه النظف بهذا الكتي   إلغي ه

 

 

 

 

 

تحت  11/8/2021بتير خ  34683أصدرا   ارة الكهفبي  كتيبهي المفق    -   

   9/3/2021ف   9478عنوان توجيهيا  المؤكد في  على كتيبيهمي السيبقين  

النقيبيية    كيفية اللجيين التنسييقية إلغيي  المتءيمن  7/9/2020ف     29455

ه اليد ائف الموجوةة في  الشيفكيا  اليد ائف التيبعية لهيي  تهد يد العييملين بهيذ

بتحم  كيفة التبعيا القي و ية ف  حيلة ا تميئه  لهذه اللجيين النقيبيية هيذا  قيد 

حذر مؤتمف االتحيةاا  النقيبيا العميلية العفاقية ف  بيين ل  من تدخ  الو ارة 

الخيصية  87ف  الشأن النقيب   الذي  عيد مخيلفية للدسيتور العفاقي   اتفيقيية 

لسيينة  87  عليهييي العييفا   فقييي للقييي ون رقيي  بيلحف يييا النقيبييية  التيي  صييية

 ان هكذا تصففيا من بع  الد ائف غيف المسيئولة قيد  عيفض سيمعة   2017

 .العفا  لإلسي ة ف  ظ  توج  العفا  لتقو ة عالقت  م  المجتم  الد ل 

 ( 30/3/2022)  بتيير خ    (872)أصدرا شفكة  فط ميسين كتيبهي الميفق     -  ج

من النقيبيين  الموظفين العيملين لد هي بنيي ا    مجموعةالذي عيقبت بموجب      

على اللجنة التحقيقية المشكلة في  شيفكة الينفط الوطنيية  بعقوبية لفيت النظيف 

 ذلك بسبا التظيهف غيف المفخص حسا مي ذكفه الكتي  أعاله بعد ان خفجت 

تسييجي  قطيي   أهمهييي تظيييهفاا فيي  شييفكة  فييط ميسييين للمطيلبيية بحقييوقه   

فيمي ذكف مؤتمف االتحيةاا  النقيبييا العميليية العفاقيية في  بييين لي    اوراض 

حص  المفصد على  سخ  من  عن رفء  الشد د لسييسة تكمي  االفواه  كيذلك 

 اللجو  للعقوبيا إلسكيا العيمليين  تفهيبه  .

 

 

 

 

 

جميي  تشيكيالتهي   إليىتعميميي    إصدارأقدمت   ارة الصنيعة  المعيةن على    -ة

التعيمي  مي  االتحيية العييم لنقيبييا العميي  في    إليى  العيمة المفتبطة بهي تشييف

كتا قد مة    1987لسنة  52قي ون التنظي  النقيب   إلىالعفا  حصفا مستندة  

اتفيقيية   إلىميم العفا   صيةرة عن   ارة العم   الشؤ ن االجتميعية قب  ا ء

 بيذلك تكيون اليو ارة قيد خيلفيت قيي ون 1948لسنة    87الحف يا النقيبية رق   



 

 

الخيص بحق  حف ية التنظيي  النقييب   هيذا  عيد مؤشيفا   2017لسنة    87رق   

 خطيفا الستمفار ا تهيك الحف يا النقيبية ف  العفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لموظفينhتظيهفاا بسبا تأخيف صف  ر اتا     -2

مين  أكثيفسج  المفصد على مد  العيم المنصيفم  

تظيهفة   قفة احتجيجية بسبا تأخف صف    170

ر اتا موظف   عقوة  اجفا   يومين في  ة ائيف 

  تي  حكومية بعموم العفا  بمي فيهي إقلي  كفةستين

ال  اعتقي  مجموعة مين المتظييهف ن    أثفهيعلى  

  وميي  (252) زا  المعل  بد  بف اري معتق  منيذ  

بتهمة التحف   على تظيهفة للمطيلبية بيلف اتيا  

 بغيداة   إلىد ت  تسيجي  حييلت   ا تحيير في  ة ي ق

ت  صف  ر اتا علمي ا   قد    بسبا تأخف الف اتا

 15مين  أكثيفمعظ  الموظفين لكنهي ال تزا  تتأخف 

 وم عن موعدهي المقفر فيميي لي  تصيف  ر اتيا 

العقوة  االجفا  اليوميين ف    ارة الكهفبي   ا  

 كيذلك صييةقت الموا  ية الف ةرجة  ظيفية ف  البصفة منذ مي  قير  الثمي يية اشيهف    30

على مالك ميد ف يا التفبيية ر اتيا العيمة على منح العيملين بصفة متطوعين كمحيضف ن 

 كيذلك   الف ة نير أي ال تتنيسا م  الحد اوة ى لألجف ف  العيفا   250د عن  هف ة ال تز ش



 

 

 رف  سعف المواة الغذائية    إلىرف  صف  الد الر  الذي أة  بيلتيل   صية  البفلمين على  

 اوسيسية.

 

 

 

 

 

 

  تثبيت على المالك الدائ ففص عم   ب  للمطيلبةتظيهفاا    -3

التثبييت عليى      احتجيجيية للمطيلبية بإ جيية فيفص عمي   ة قفي  تظييهفة     250تسجي ت   

الموا  ة العيمة قد  إن المهندسين علمي   كي ت اغلبهي لحملة الشهيةاا العليي   المالك الدائ 

 .صيةقت على تثبيت من لد ه  خدمة عقد ف  ة ائف الد لة ال تق  عن خم  سنواا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تفبية البصفة  الشفكة العيمة للبتف كيميي  يا بد ن ر اتا   متقيعد  -4

ال  يزا  المتقيعيد ن في  ة ائيف  أشيهفمين سيبعة    أكثفعلى الفغ   من مف ر   

 تسد دالبتف  كيميي  يا بد ن تف  ج معيمالا تقيعد ب  عدم   تفبية البصفة  

ة ن االكتيفا   أ فسيه مين الميوظفين  المستقطعةة ائفه  التوقفيا التقيعد ة 

تحيد   حيثهؤال  المتقيعد ن  الخدمة الطو لة الت  قءوهي ف  ة ائفه     إلى

طيو  هيذه الفتيفة   تقيعد ةمعي يته  بد ن ر اتا  من المتقيعد ن عن    مجموعة

 تحمليوا المشييك  التي  بيين ة ائيفه   ةائيفة التقيعيد   أن كذلك مي هو ذ يبه   

 إ صيفه . ةاعين الجمي  للتكيتف معه   

 

 

 

 

 

 

 

 إصييييييييييييييبيا العمييييييييييييي   -5

  إليىإصيبة عم  إضيفة    (1745)  ت  تسجي 



 

 

 العيمن القطيعي ف   (2022- يسين -30(   لغي ة )2021)أ ير/  من  للفتفة   فية  احيال(  10)

 ئطيوار     المهنية  السالمة     صحةلل  ةالوطني  كزفاالممن    الصيةرة  حسا التقير ف   الخيص

 ف  هموم العفا  .المستشفييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاكز الصحة  السالمة المهنية تجفي الفحوصيا الطبية للعيملين  -6

الطبييية الخيصيية  مفاكييز الصييحة  السييالمة المهنييية قيي  معظيي  محيفظيييا العييفا  أجييفا

 الخيصية   ه عين  الصيةرة  الشهف ة  اإلحصيئيياحسا    بيلعيملين  مجموعة من الفحوصيا  

بلييع عييدة  الفتييفة الميضييية حيييث خييال  الخيييص القطيييع فيي  للعيييملين الطبييية لفحوصيييابي

 .( فحصي6012) بواق  الطبية فحوصياال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 توصيـــــــــــــــــــات 

  الخيصية  87على مصيةقة العفا  على االتفيقية رقي     من مف ر السنة الخيمسة  رغ على   -1

لي   يت  تشيف   قيي ون   اآلن  إليىلكن    2017لسنة    87بيلحف ة النقيبية بموجا القي ون رق   

الموظفين ف  العفا  ليذلك  وصي  بءيف رة اإلسيفاع بتشيف        المنظميا النقيبية للعمي 

 هذا القي ون  بمي  تنيسا م  المعي يف الد لية .

لعميي   الشييؤ ن االجتميعييية ءييف رة ان تقييف   ارة ا ؤكييد للسيينة الثي ييية علييى التييوال  ب -2

 كيذلك  الصييةرةبمسيفة  احدة من جمي  االتحيةاا  النقيبيا مثلمي تؤكيد ةائميي في  كتبهيي 

القوا ين  بييوخص قيي ون   بمسوةاا  هذه االتحيةاا بيللجين الخيصة بهي    إشفاكضف رة  

آرائهي مين اجي  تقيد   التوصيييا بهيذا   إلى االستميع    التقيعد  الءمين االجتميع  للعمي 

 .بعد ان أصبحت التعدة ة النقيبية  اق  حي  عدم التعيم  م  اتحية  احد فقط   الجي ا

شيأن بيل المحيفظيا  الجهييا الحكوميية اوخيف   تيدخلهي  الو اراا    اجتهيةعدم    ضف رة -3

و ارة العميي  الجهيييا ذاا العالقيية كيي النقيييب   ان تكييون المخيطبيييا موحييده عيين طف ييق

 االجتميعية. الشؤ ن 

متيبعة تسجي  العمي  ف  الءمين  ضف رة ان  كون هنيك ة ر اكبف لمفتش  العم  من خال  -4

 . االجتميع 

 فذ  متيبعة تطبيق  .يضف رة اإلسفاع بإصدار التعليميا الخيصة بتنفيذ قي ون العم  الن -5

   شيف بإصيدارفي  المحيفظييا ان تقوم ة ائف العم   بيلتنسيق م  ة ائف الصيحة ضف رة   -6

 .عدة اإلصيبيا  الوفييا ب الشهف ة  الخيصة هيتقير ف

بيا العيملة ف  السيحة العفاقية  الحد من النقي بين االتحيةاا    ؤكد على ضف رة التنسيق -7

تأخذ النقيبيا  االتحيةاا ة را    ان لصيلح العمي اال قسيميا بمي  ءمن العم  المشتفك 

 . ى ر ح التعدة ة  احتفام االخفالحفيظ علم   اكبف ف  الدفيع عن حقو  العيملين

 

 

 

 

 المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين 

 ( تعريفيةنبذة  )

على  د مجموعية مين  2020منذ تأس  المفصد العفاق  لحقو  العمي   الموظفين ف  مطل  العيم 

 يشطين  قيبيين  مدافع    يشط  ف  المجتم  المد   اليذ ن  ؤمنيون بيلحف ييا النقيبيية  العدالية 

 العمي   أ ءيياالجتميعية  لمي  تعفض ل  العمي   الموظفين من ظل   ا تهيكيا من الد لة  أربي   

مي  شهده الوض  السييس   النقيب  بسبا غييي  القيوا ين العيةلية التي  تحميي  العميي    قيبييته  



 

 

رصيد  توثييق اال تهيكييا  تقييي   إليىتفاج  الحف يا النقيبية حيث  هد  المفصد    إلى  أة  الذي  

الجهييا  إليىحقو  العمي   الميوظفين  الحف ييا النقيبيية  إعيداة التقيير ف  الدراسييا  تقيد مهي 

بهيد  تعز يز حقيو   سيسييةالمعنية حو  ميي  توصي  إليي ش مشيفوعي  بيلمقتفحييا  التوصيييا او

   الدع  المعنوي  النفس  له  مين تقد إلىبيإلضيفة  ف يا النقيبية ف  جمهور ة العفا العمي   الح

خال  تقد   االستشيراا  الدراسييا مين اجي  تيوفيف البيئية المنيسيبة  العمي  عليى تعز يز مفييهي  

 ال ة كميي ان المفصيد ال  عتبيف  فسي  بيدشمالد مقفاطية  بني  السالم لءمين حقو  هذه الفئة المه

ز  من المجتم   ستله  حس  الوطن  ج أعءي هشف كي بيعتبير   عن مؤسسيا الد لة ب   ف   فس

 شعوره بيلمسؤ لية ف  تنميية المجتمي   الحفييظ عليى مكتسيبيت   حقوقي  لتحد يد مكييمن الخلي  

  ض  الحلو  النيجعة من خال  تقير فه  بيلتيل  ا صيلهي للجهيية ذاا العالقية كميي  ؤكيد مفصيد ي 

 االحتجييج عليى اال تهيكييا  اليفأين على اتخيذ اوسيليا السيلمية  الطيف  الالعنفيية بييلتعبيف عي

 المطيلبة بيلحقو   عدم االضفار  التعدي على اومالك العيمة  الخيصة مؤكد ن على الحفيظ على 

 .السل  االجتميع   الذي  عد عيم  رئي  لتقدم المجتم   

 

 إدارة المرصد                                                                                


