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 : تعزيز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع8الهدف 
: حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توّفر السالمة واألمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون،  8.8  الغاية

 ملون في الوظائف غير المستقرة االمهاجرات، والعوبخاصة 
: مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية( استناًدا إلى نصوص  8.8.2المؤشر 

 منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، بحسب الجنس ووضع المهاجرين
 

 مؤسسية المعلومات ال
 الراعية: المنظمة 

 ( ILOمنظمة العمل الدولية )

 تعاريف المفاهيم و ال
 : تعريفال

  للحقوق األساسيةيتناول هذا المؤشر الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي تسعى إلى قياس مستوى امتثال البلدان 
ستند إلى  . ويالدولية والتشريعات الوطنيةاستناًدا إلى نصوص منظمة العمل  )حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية(

عة  د في المصادر المجمّ المتعّلقة بالسنة التي يتم تقييمها وترميز عدم االمتثال المحدّ عملية ترميز ابتداًء من ترميز المصادر 
 ومن خالل تحويل الترميز إلى مؤشرات. 

 األساس المنطقي:

)حرية تكوين الجمعيات  ، كانت البلدان أكثر امتثااًل لحقوق اإلنسانمتدنًيا، وكلما كان الرقم 10و 0يتراوح بين للمؤشر نطاق 
للداللة   0ثال وعدم االمتمالحظة   للداللة على 1ازداد الوضع سوًءا. بعد الترميز مرتفًعا كان  وكلما والمفاوضة الجماعية(،

د االمتثال، عدم مالحظة عدم   على حة( من خالل  معايير التقييم التي لوحظ عدم االمتثال لها )مرجحة وغير مرج عدد منُيحدَّ
. وُيخصص  10و 0لتحديد النطاق ما بين  معيارّيةوضع عملية ومن ثم  الترجيحمعامالت ي ويتم تحديد فدلطريقة اللجوء إلى 

 . الجمعيات والمفاوضة الجماعيةحرية تكوين في  الحقّ للبلدان التي تحظر بشكل كامل   10الرقم  

 المفاهيم:  

 واإلشراف عليها الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية
جوهر األسس المعيارية لمنظمة العمل  منذ وقت طويل وما تزال حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية مبادئشّكلت 

اتفاقيتين و  (1944إعالن فيالدلفيا )( و 1919) األساسي منظمة العمل الدولية نظامالدولية. وقد وضعت هذه األسس في 
لعام  التنظيمة منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق اتفاقي)وهي  أساسيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
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مة العمل الدولية بشأن  إعالن منظّ ( و 98)رقم  1949التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام   بشأن حقّ واالتفاقية  (87)رقم  1948
( وغيره 1948(. وهي أيًضا حقوق معلنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )1998) المبادئ والحقوق األساسية في العمل

، أصبح  1998الصادر في العام   مة العمل الدوليةمنظّ إعالن اعتماد قليمية لحقوق اإلنسان. ومع من الصكوك الدولية واإل
جميع الدول األعضاء في منظمة العمل  بالنسبة إلى الدستوري مات االلتزاوإعمالها من  تعزيز هذه الحقوق والمبادئ األساسية

 .  الدولية

ضرورًيا لتعزيز حقوق أخرى في  إعمالهي" يكون تمكين "حق والمفاوضة الجماعيةالحق في حرية تكوين الجمعيات  عتبريُ و 
 هوو  تحقيق العمل الالئق.فعالة لسوق العمل و ال  الحوكمةجتماعي و االحوار كّل من الوّفر ركيزة أساسية لي  هوالعمل وتحقيقها. ف
أن  وضمان اعل بشأن العالقات في العمل، والتفاوض بشكل فمن تكوين الجمعّيات العمل والعمال صحاب أضروري لتمكين 

في  ؤدي دوًرا بالغ األهمية يوبالتالي،   والنتيجة عادلة ومنصفة.متساوية العمل والعمال في المفاوضات  صحابأصوات أ تكون 
الحق في  عتبر اجاتها. ويُ في االقتصاد واحتيالتي تراعي مصالح جميع الجهات الفاعلة وضع السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 .عملية إرساء الديمقراطيةومن من الديمقراطية  ال غنى عنه ركن  مهًما أيًضا ألّنهحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية 

، باإلضافة إلى  في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية الحقّ   من نوعه ويدعم نظام إشراف منظمة العمل الدولية الفريد
بشكل منتظم تطبيق المعايير في الدول األعضاء وتسلط الضوء على  تراقب دولية أخرى. فمنظمة العمل الدولية عمل معايير 

نوعين من   لدوليةنظام إشراف منظمة العمل ان يمكن تطبيقها بشكل أفضل. ويتضمّ حيث والمناطق  المناطق التي تنتهكها 
رفعها التقارير الدورية التي تاستعراض على  اآللية األولى   تنطوي آليات اإلشراف: نظام اإلشراف المنتظم واإلجراءات الخاصة. و 

تنفيذ أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صّدقت عليها. وتسمح من أجل خذة التدابير المتّ الدول األعضاء بشأن  
لجنة حرية تكوين من خالل  حرية تكوين الجمعياتب ةالمتعلق ةالخاص  اتالشكاوى واإلجراءالتمثيل و اإلجراءات الخاصة، أي 

 وى.  اشكالأو التمثيل االنتهاكات على أساس  في  ، بالنظرالجمعيات

يوّفر األساس  ج السابقة، وضعت منظمة العمل الدولية نظام ترميز بديلهُ عض أوجه القصور في النُ بوفي محاولة لمعالجة 
في النهج   نالتحسيأوجه  (. ومن بين أهم Sari and Kucera, 2011ؤشرات حقوق العمل )لنهجها الجديد الخاص بإعداد م

   السابق:  

المتوفرة بالكامل من خالل نظام إشراف  المصادر النصية بالتالي استخدام و بداًل من ثالثة مصادر نصّية ترميز سبعة  •
 أيًضا.  التشريعات الوطنيةمنظمة العمل الدولية، وترميز 

في القانون )بحكم القانون( وفي  في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية  الحقّ  النتهاكاتختلفة معايير تقييم م •
 الممارسة )بحكم الواقع(. 

 المتعلقة بضمان الحقوق. الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية زيادة التركيز على انتهاكات  •
التي تم ارتكابها ضد المسؤولين  ضة الجماعية الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاو زيادة التركيز على انتهاكات  •

 العمل.صحاب عن العمال ومنظمات أ
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أعمال حظر وانتهاك وتدخل  كـ"أعمال حظر وانتهاك وتدخل أخرى بحكم القانون" أو "إلغاء معايير التقييم الشاملة  •
 بحكم الواقع". أخرى 

 العمل.أصحاب ومنظمات  أصحاب العملترميز االنتهاكات ضد كل من العمال ومنظمات العمال و  •
معياًرا  77معياًرا لمنظمات العمال و 103)  180إلى   37من معايير التقييم  عددوانطالًقا من النقاط السابقة، ارتفع  •

 العمل(صحاب لمنظمات أ
 تعاريف أكثر شمواًل لما يشكل انتهاًكا لكل واحد من معايير التقييم. •
 الترجيح لكل واحد من معايير التقييم   لعاممُ وتحديد دلفي الستشارة الخبراء طريقة استخدام  •
  يةعمالمتخّصص في الشؤون ال محام  عمل خبير اقتصادي، فقد طّور عن النهج السابق نتج ربما بشكل أساسي، فيما  •

شؤون  الن المتخّصصون بمحامو ال، وقام بتعاون وثيقالنهج الجديد من خالل عملهما بشكل وتساو  و وخبير اقتصادي 
    بالترميز بداًل من الخبراء االقتصاديين.  يةلاعمال

الترجيح وقواعد تحويل المعلومات   عاملمُ تحديد دلفي لاعُتِمَدت طريقة جديد األساسية، وفي ما يخص عناصر النهج ال
 لإلشارة إلى أسوأها(.  ) 10وج( )لإلشارة إلى أفضل النتائ 0تتراوح قيمتها بين معيارّية المرّمزة إلى مؤشرات 

 الركائز األساسيّة

عكس معايير التقييم وتعاريفها  تمدى إلى أّي  –صحة التعاريف  (i): استندت عليها المؤّشرات هيالتي ركائز األساسّية ال
الموثوقية بين  (iii)نصّي، وال همصدر انتهاك مرّمز إلى إحالة إلى أّي مدى يمكن  –الشفافية  (ii)و، تقيسهاالتي لظواهر ا

صحة صورة مستمّرة. إلى النتيجة نفسها بأن يتوّصال بشكل مستقل يعمالن ن ان مختلفاممقيّ إلى أّي مدى يمكن  –المرّمزين 
تستند معايير التقييم  ،الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعيةبما أّنه ُيقصد منها أن تكون مؤشرات التعاريف. 

  98و 87منظمة العمل الدولية رقم  واتفاقيات األساسّي منظمة العمل الدولية  نظاموتعاريفها المقابلة بشكل مباشر على 
ه نظًرا إلى أن هذه التعاريف توجِّ و . 1ومجموعة التعليقات ذات الصلة الصادرة عن هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية 

شدة االعتماد على نصوص منظمة ّهل عمل الترميز بحد ذاته نظًرا إلى يسأيًضا نظام إشراف منظمة العمل الدولية، فذلك 
 العمل الدولية التي أعّدها نظام اإلشراف.

الحق في حرية  ت النتهاكا  معايير التقييم الشاملة لعدد كبير من معايير التقييم هو إلغاءساسّي إّن األساس المنطقي األالشفافية. 
التي لم ترّمز في مكان آخر، أي االنتهاكات التي ليس لديها معايير تقييم صريحة.  تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية 

ل هذا المستوى  نفسها. ويسهّ بالخطورة أو نفسه طابع البعشوائًيا عندما ال تتمّتع نتهاكات ًة عدم تصنيف االعامويبقى الهدف 
ا إلى إحالة من التفصيل أيًضا شفافية هذا النهج، وبهذا يمكن  هذا ممكن من خالل  و . مصادر نصّية فردّيةانتهاكات محّددة جدًّ

 
ملخص قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية التابعة  هي:  مجموعة التعليقات ذات الصلة الصادرة عن هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية 1

ة عامة عن  : دراسة استقصائيالحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية  و(2006لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية )منظمة العمل الدولية،  
واالتفاقية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية   و (87)رقم  1948اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام تقارير 

مل في ضوء إعالن منظمة العمل  االتفاقيات األساسية المتعلقة بالحقوق في الع، دراسة استقصائية عامة بشأن ( 1994)منظمة العمل الدولية،   98رقم 
 ( 2012)منظمة العمل الدولية،  2008الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، لعام 
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زة،  لسبعة المرمّ مصادر النصّية االترميز بحد ذاته الذي ُترّمز فيه االنتهاكات من األحرف "أ" حتى "ز"، ويرمز كل حرف إلى ال
 . و وارد أدناهبحسب ما ه

بهدف جعل  يستند النهج إلى قواعد ترميز واضحة وشاملة وإلى تعريف لكل من معايير التقييم .الموثوقية بين المرمّزين
الترميز والتحقق من ترميزهم )بشكل عند تدريب المحامين على  الموثوقية بين المرّمزين. وجرى تقييم المؤشرات قابلة للتكرار

ت قواعد الترميز وتعاريفها. وأدّ في  توضيحات والتحسيناتالمتسلسل ومستقل عن بعضهم البعض(، ونتج عن ذلك عدًدا من  
 على أن يكون المرمزين في المقام األول واألخيرفي هذا النهج يعتمد  الموثوقية بين المرّمزينهذه العملية إلى االستنتاج أن 

 ، ال سيما أن يكونوا على دراية بما فيه الكفاية بقواعد الترميز وتعاريفه ليتمكنوا من تطبيقها باستمرار. مالئًمامدربين تدريًبا 

 

 المنهجية 
 : طريقة االحتساب

يظهر في العمل ومنظماتهم. وكما صحاب معايير التقييم أل 2معايير التقييم للعمال ومنظماتهم، والجدول  1الجدول عرض ي
الحق في حرية تكوين أرقام رومانية تنقسم بدورها إلى انتهاكات تمّثلها تقييم إلى فئات كبرى الجدولين، ُتصّنف معايير ال

نتهاكات في االل في القانون وفي الممارسة. بعبارة أخرى، إّن غالبية معايير التقييم التي تمثّ الجمعيات والمفاوضة الجماعية  
 يمثل االنتهاكات في الممارسة وبالعكس. القانون لديها شريك

الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة  مع ماثل التي ال تت التشريعات الوطنيةتشير االنتهاكات في القانون إلى   •
 د في منظمة العمل الدولية وإلى اإلجراءات المتخذة على أساس هذه التشريعات. على النحو المحدّ الجماعية 

الحق في  مع تتماثل التشريعات الوطنية القائمة التي تنتهك مرتكبة فتشير إلى أعمال االنتهاكات في الممارسة أّما  •
 2. على النحو المحدد في منظمة العمل الدوليةحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية  

 الترجيح تمعامالطريقة دلفي و : معايير التقييم ونتائج 1الجدول 
 

                  
 

     دلفي طريقة نتائج     

     الجولة الثانية    األولى  ةالجول      

نحراف  اال متوسط ال   التقييم معيار   

 معياريال
نحراف  اال المتوسط   

 يمعيارال
معامل    

 الترجيح 

إلى   1)   العمال ومنظماتهم

5 ) 

 
إلى   1)  

5 ) 

 
 ( 2إلى  1)  

 
الحق في حرية تكوين الجمعيات  التي تنتهك  األعمال المرتكبة، تشير االنتهاكات في الممارسة إلى ذات الصلةفي حال عدم وجود تشريعات وطنية    2

 على النحو المحدد في منظمة العمل الدولية  وضة الجماعية والمفا
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منظمة نظام من  26إنشاء لجنة تحقيق بموجب المادة  0

 العمل الدولية 

 غير   

 متوفر 
غير 

 متوفر 
 غير  

 متوفر 
غير 

 متوفر 
  2.00 

  Iاألساسية في القانون المدنية الحريات  .أ                 

توقيف أعضاء النقابات العمالية واعتقالهم وسجنهم   1

على   غرامات عليهمفرض توجيهم التهم إليهم وو

 نشاطهم النقابي خلفية 

  4.92 0.27   5.00 0.00   2.00 

نتهاك الحريات األساسية ألعضاء النقابات  ا 2

  العمالية 
  4.46 0.76   4.71 0.47   1.93 

نتهاك حق النقابات العمالية وأعضائها بحماية  ا 3

   مبانيها وممتلكاتها
  3.85 0.83   3.93 0.62   1.73 

ت في حاال الحقوق النقابيةر/ قيود مفرطة على حظ 4

 الطوارئ 
  3.68 1.09   3.64 0.63   1.66 

و/   عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية 5

 4 و 1فيما يتعلّق باألرقام بين  أو العدالة
  4.23 0.91   4.43 0.65   1.86 

  I .لممارسة األساسية في امدنية الحريات الب                 

على  هم ؤقتل أعضاء النقابات العمالية أو اختفا 6

 هم النقابي نشاطخلفية 
  5.00 0.00   5.00 0.00   2.00 

المسؤولين النقابيَين االنتهاكات المرتكبة ضد  7

 6رقم المتعلّقة ب
  4.92 0.27   5.00 0.00   2.00 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   8

 6رقم فيما يتعلّق بالأو العدالة 
  4.39 0.76   4.57 0.51   1.89 

 أعضاء النقابات العمالية أعمال عنف أخرى ضد 9

   النقابيعلى خلفيّة نشاطهم 
  4.16 0.70   4.29 0.47   1.82 

المسؤولين النقابيين االنتهاكات المرتكبة ضد  10

 9المتعلّقة بالرقم 
  4.16 0.70   4.29 0.47   1.82 

و/   عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية 11

 9 رقمبال أو العدالة فيما يتعلّق
  4.01 0.83   4.36 0.50   1.84 

وسجنهم  توقيف أعضاء النقابات العمالية واعتقالهم  12

على   فرض غرامات عليهمتوجيهم التهم إليهم وو

 نشاطهم النقابي خلفية 

  4.62 0.63   4.79 0.43   1.95 

المسؤولين النقابيين االنتهاكات المرتكبة ضد  13

 12المتعلّقة بالرقم 
  4.54 0.76   4.79 0.43   1.95 
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عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   14

 12رقم فيما يتعلّق بالالعدالة  أو
  4.23 0.83   4.50 0.52   1.88 

نتهاك الحريات األساسية ألعضاء النقابات  ا 15

   العمالية
  4.23 0.73   4.29 0.47   1.82 

االنتهاكات المرتكبة ضد موظفي النقابات العمالية  16

 15رقم 
  4.23 0.73   4.29 0.61   1.82 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   17

 15أو انتهاك العدالة رقم 
  4.16 0.89   4.50 0.52   1.88 

النقابات العمالية  ات وممتلك مبانيالهجمات على  18

 وأعضائها
  4.01 0.62   4.07 0.47   1.77 

المسؤولين النقابيين المتعلّقة االنتهاكات المرتكبة ضد  19

 18بالرقم 
  4.01 0.62   4.07 0.47   1.77 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   20

 18رقم فيما يتعلّق بال لعدالةاأو 
  4.08 0.77   4.07 0.62   1.77 

 تفي حاالالنقابية   حقوقالر/ قيود مفرطة على حظ 21

  الطوارئ 
  3.68 1.02   3.79 0.43   1.70 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   22

 21رقم فيما يتعلّق بالأو العدالة 
  3.85 1.07   3.93 0.62   1.73 

  II.إليها تساب واالن منّظماتحق العمال بتأسيس  أ

 في القانون 

                

تساب  واالن منّظمات في تأسيس العمال  حقّ حظر  23

 إليها
  4.77 0.43   4.86 0.36   1.96 

تأسيس في حق الالعمال من  حرمان عدد من  24

 إليها تساب واالن  منّظمات

  4.23 0.73   4.43 0.51   1.86 

 1.63   0.65 3.50   0.63 3.38   إذن مسبقضرورة تحصيل  25

 1.63   0.65 3.50   0.76 3.46   ية النقابة وتركيبتها قيود على حرية اختيار هيكلال 26

 1.68   0.61 3.71   0.93 3.83   ة المفروضة يالوحدة النقاب 27

 1.89   0.51 4.57   0.74 4.45   ةقانونيحل/ تعليق منّظمات  28

د أحكام في القانون تسمح باتخاذ تدابير تمييزية ض 29

،  خالل فترة االستخدام النقابات فيما يتعلّق بالتوظيف

 ( والفصل ةالمثال، النقل وخفض الرتب)على سبيل 

  4.62 0.74   4.71 0.61   1.93 
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تدابير  للمنع ا مناسبةغياب الضمانات القانونية ال 30

 تمييزية ضد النقابات ال
  3.85 1.07   4.00 0.55   1.75 

العمل  صحاب بتدخل أ التي تسمح يةاألحكام القانون 31

 امةالعسلطات الو/ أو 
  4.08 0.83   4.21 0.70   1.80 

 1.70   0.70 3.79   1.01 3.62   التدخل لمنع الضمانات القانونية المناسبة غياب  32

واالتحادات العامة انتهاك حق تأسيس االتحادات  33

 واالنتساب إليها والمنظمات الدولية

  3.85 0.77   3.93 0.73   1.73 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   34

   33و 23فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  3.93 1.11   4.21 0.58   1.80 

  II.إليها نتساب واالمنّظمات العمال بتأسيس  حقّ  ب

 الممارسة  في

                

 1.93   0.61 4.71   0.65 4.54   مستقلةإنشاء منّظمات عّمالية  الحظر العام على  35

 منّظماتالعمال من حق تأسيس ال استبعاد 36

 واالنضمام إليها
  4.39 0.51   4.43 0.51   1.86 

 1.70   0.43 3.79   0.70 3.77   ضرورة تحصيل إذن مسبق 37

 1.70   0.58 3.79   0.74 3.62    وتركيبتها القيود على حرية اختيار هيكلية النقابة  38

 1.70   0.70 3.79   0.80 3.91   ة المفروضة يالوحدة النقاب 39

 1.95   0.43 4.79   0.52 4.58   حل/ تعليق منّظمات قانونية 40

أحكام تسمح باتخاذ تدابير تمييزية ضد النقابات فيما  41

، )على سبيل  خالل فترة االستخداميتعلّق بالتوظيف 

 المثال، النقل وخفض الرتبة( والفصل 

  4.23 0.91   4.29 0.73   1.82 

المسؤولين النقابيين االنتهاكات المرتكبة ضد  42

 41المتعلّقة بالرقم 
  4.39 0.65   4.57 0.51   1.89 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   43

 41فيما يتعلّق بالرقم أو العدالة 
  3.93 1.18   4.21 0.58   1.80 

 1.75   0.68 4.00   0.83 3.85   العمل و/ أو الهيئات العموميةأصحاب   دخلتأعمال  44

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   45

 44فيما يتعلّق بالرقم أو العدالة 
  3.85 1.14   4.07 0.73   1.77 

واالتحادات العامة انتهاك حق تأسيس االتحادات  46

 والمنظمات الدولية
  3.83 0.80   4.14 0.53   1.79 
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عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   47

 46و 35فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  3.93 1.11   4.07 0.62   1.77 

  III نشاطات نقابية أخرى في القانون  .أ                 

داخلية   اسية ولوائحنظم أسوضع في حق ال انتهاك 48

  بحريةقواعد إدارية و

  3.54 0.85   3.50 0.76   1.63 

 1.80   0.80 4.21   0.96 3.93   اختيار الممثلين بحريةفي حق ال انتهاك 49

ومراقبتها  اإلدارة الماليةتنظيم في حق ال انتهاك 50

 بحرية
  3.46 0.94   3.36 0.93   1.59 

 1.80   0.43 4.21   0.83 3.99   البرامج بحرية في تنظيم النشاطات وحق ال انتهاك 51

 1.73   0.92 3.93   1.34 3.62   النشاطات السياسية حظر كافة  52

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   53

   52و 48فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  4.00 1.24   4.29 0.73   1.82 

  IIIنشاطات نقابية أخرى في الممارسة  .ب                 

انتهاك الحق في وضع نظم أساسية ولوائح داخلية   54

  وقواعد إدارية بحرية

  3.92 0.77   4.00 0.55   1.75 

 1.82   0.61 4.29   0.70 4.16   انتهاك الحق في اختيار الممثلين بحرية 55

ومراقبتها  اإلدارة الماليةانتهاك الحق في تنظيم  56

 بحرية
  3.92 0.66   3.86 0.53   1.71 

 1.79   0.77 4.14   0.96 4.07   انتهاك الحق في تنظيم النشاطات والبرامج بحرية  57

 1.70   1.05 3.79   1.33 3.69   حظر كافة النشاطات السياسية  58

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   59

   58و 54فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  3.85 1.17   4.14 0.86   1.79 

  IVالحق في المفاوضة الجماعية في القانون  .أ                 

 1.93   0.47 4.71   0.61 4.69    المفاوضة الجماعيةفي  حق الحظر  60

 1.45   0.70 2.79   0.97 2.77   التعزيز غير الكافي للمفاوضة الجماعية 61

 1.82   0.47 4.29   0.77 4.15   المفاوضة الجماعية  في حق الن عالعمال  استبعاد 62

وضع قيود على المواضيع التي تشملها  /استبعاد 63

 المفاوضة الجماعية 
  3.46 0.85   3.71 0.61   1.68 

 1.70   0.58 3.79   0.93 3.62   التحكيم اإللزامي للمفاوضة الجماعية 64
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موضوعية المعايير غياب الالشروط المفرطة و/ أو  65

محّددة لتحديد/ االعتراف بالنقابات  المعّدة سابقًا والو

 ماعيةلية التي يحق لها إجراء مفاوضات جالعما

  3.23 0.99   3.36 0.74   1.59 

 1.66   0.93 3.64   1.08 3.62   التدخل في المفاوضة الجماعية أعمال  66

 1.64   0.85 3.57   1.16 3.68   االتفاقات الجماعية انتهاك 67

 1.61   0.94 3.43   1.02 3.46   التشاور مع منظمات العمالانتهاك  68

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   69

 68و 60فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  3.54 1.45   3.93 0.92   1.73 

  IV.الممارسة الحق في المفاوضة الجماعية في  ب                 

 1.89   0.51 4.57   0.65 4.54    حظر الحق في المفاوضة الجماعية 70

 1.45   0.70 2.79   0.83 2.92   التعزيز غير الكافي للمفاوضة الجماعية 71

 1.84   0.50 4.36   0.66 4.08   العمال عن الحق في المفاوضة الجماعية   استبعاد 72

وضع قيود على المواضيع التي تشملها  /استبعاد 73

 المفاوضة الجماعية 
  3.38 0.50   3.36 0.50   1.59 

 1.68   0.47 3.71   0.93 3.69   التحكيم اإللزامي للمفاوضة الجماعية 74

الشروط المفرطة و/ أو غياب المعايير الموضوعية  75

والمعّدة سابقًا والمحّددة لتحديد/ االعتراف بالنقابات  

 العمالية التي يحق لها إجراء مفاوضات جماعية

  3.62 0.84   3.57 0.76   1.64 

 1.64   0.85 3.57   0.97 3.77   التدخل في المفاوضة الجماعية أعمال  76

 1.73   0.73 3.93   0.88 4.07   انتهاك االتفاقات الجماعية 77

 1.59   0.84 3.36   0.85 3.54   انتهاك التشاور مع منظمات العمال 78

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   79

 78و 70فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  3.85 1.23   3.86 0.86   1.71 

  Vالحق في اإلضراب في القانون .أ                 

 1.95   0.43 4.79   0.74 4.62   حظر الحق في اإلضراب  80

 1.82   0.73 4.29   0.89 4.16   اإلضرابن الحق في عالعمال  استبعاد 81

هدف اإلضراب و/ أو  على وضع قيود  /استبعاد 82

 نوعه
  2.77 1.25   2.86 0.95   1.46 

األحكام في القانون التي تسمح بتعليق و/ أو إعالن   83

 السلطات اإلدارية عدم شرعية اإلضرابات
  3.16 0.89   3.36 0.63   1.59 
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للقيود الممنوحة الضمانات التعويضية غياب  84

 القانونية على الحق في اإلضراب
  3.08 1.12   3.21 0.97   1.55 

 1.45   0.43 2.79   0.70 2.77   لخدماتلاالنتهاكات في تحديد الحد األدنى  85

 1.64   0.94 3.57   1.22 3.54   التحكيم اإللزامي لإلضرابات  86

المسبقة المفرطة لممارسة الحق في  الشروط  87

 اإلضراب
  3.54 0.85   3.86 0.53   1.71 

 1.61   0.65 3.43   1.07 3.31   أعمال التدخل في خالل اإلضراب 88

مفرطة في حال اإلضراب فرض عقوبات  89

 المشروع
  4.08 1.07   4.29 0.73   1.82 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   90

 89و 80فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  4.08 1.17   4.21 0.89   1.80 

  Vالحق في اإلضراب في الممارسة .ب                 

 1.93   0.47 4.71   0.63 4.62   حظر الحق في اإلضراب  91

 1.82   0.61 4.29   0.58 4.16   العمال عن الحق في اإلضراب استبعاد 92

وضع قيود على هدف اإلضراب و/ أو   /استبعاد 93

 نوعه
  3.08 1.14   3.21 0.80   1.55 

تعليق و/ أو إعالن السلطات اإلدارية عدم شرعية   94

 اإلضرابات
  3.77 0.70   3.79 0.58   1.70 

التعويضية الممنوحة للقيود غياب الضمانات  95

 القانونية على الحق في اإلضراب
  3.17 0.90   3.36 0.74   1.59 

 1.52   0.62 3.07   0.73 3.08   االنتهاكات في تحديد الحد األدنى للخدمات 96

 1.61   0.65 3.43   0.76 3.54   التحكيم اإللزامي لإلضرابات  97

المفرطة لممارسة الحق في  الشروط المسبقة  98

 اإلضراب
  3.54 0.76   3.71 0.61   1.68 

الشروط المسبقة المفرطة المفروضة على ممارسة   99

 الٌحق في اإلضراب 
  3.54 0.94   3.57 0.76   1.64 

10

0 

فرض عقوبات مفرطة في حال اإلضراب 

 المشروع
  4.08 0.92   4.29 0.61   1.82 

10

1 

المسؤولين النقابيين االنتهاكات المرتكبة ضد 

 100المتعلّقة بالرقم 
  4.08 0.92   4.21 0.70   1.80 
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10

2 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/  

 89و 80فيما يتعلّق باألرقام بين أو العدالة 
  3.93 1.11   4.07 0.83   1.77 

                    

 1.75   0.62 4.01   0.85 3.90   المعّدل  

 : معايير التقييم ونتائج طريقة دلفي ومعامالت الترجيح 2الجدول  

     

     دلفي   نتائج طريقة     

     الجولة الثانية    الجولة األولى     

نحراف  اال المتوسط     

 يمعيارال
االنحراف   متوسط ال  

 يالمعيار
معامل    

 الترجيح 

إلى   1)  العمل ومنظماتهم  أصحاب  – معايير التقييم 

5 ) 

 
 ( 5إلى  1  )

  
إلى   1)من  

2 ) 

 

من دستور منظمة العمل   26تأسيس لجنة تحقيق بموجب المادة 

 الدولية 

 
غير 

 متوفّر 
غير 

 متوفّر 
غير   

 متوفّر 
غير 

 متوفّر 
  2.00 

Iالحريات العامة األساسية في القانون  .أ                 

توقيف أعضاء النقابات العمالية واعتقالهم وسجنهم وتوجيهم التهم 

 إليهم وفرض غرامات عليهم على خلفية نشاطهم النقابي
  4.92 0.27   5.00 0.00   2.00 

 1.93   0.47 4.71   0.76 4.46    العمل أصحابإنتهاك الحريات األساسية ألعضاء منظمات 

 1.73   0.62 3.93   0.83 3.85   مبانيها وممتلكاتها العمل بحماية  صحابإنتهاك حق منظمات أ

في   العمل صحابحقوق منظمات أحظر/ قيود مفرطة على 

 حاالت الطوارئ
  3.68 1.09   3.64 0.63   1.66 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 4إلى   1يتعلّق باألرقام بين 
  4.23 0.91   4.43 0.65   1.86 

I.الحريات العامة األساسية في القانون  ب                 

أو اختفاؤهم على خلفية   العمل صحابمنظمات أقتل أعضاء 

 نشاطهم النقابي 
  5.00 0.00   5.00 0.00   2.00 

 العمل صحابفي منظمات أاالنتهاكات المرتكبة ضد المسؤولين 

 6المتعلّقة برقم 
  4.92 0.27   5.00 0.00   2.00 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 6برقم يتعلّق 
  4.39 0.76   4.57 0.51   1.89 
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على   العمل صحابمنظمات أأعمال عنف أخرى ضد أعضاء  

 خلفيّة نشاطهم النقابي  
  4.16 0.70   4.29 0.47   1.82 

العمل  صحابمنظمات أاالنتهاكات المرتكبة ضد المسؤولين في 

 9المتعلّقة برقم 
  4.16 0.70   4.29 0.47   1.82 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 9يتعلّق برقم 
  4.01 0.83   4.36 0.50   1.84 

توقيف أعضاء النقابات العمالية واعتقالهم وسجنهم وتوجيهم التهم 

 غرامات عليهم على خلفية نشاطهم النقابيإليهم وفرض 
  4.62 0.63   4.79 0.43   1.95 

العمل  صحاباالنتهاكات المرتكبة ضد المسؤولين في منظمات أ

  12المتعلّقة برقم 
  4.54 0.76   4.79 0.43   1.95 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 9يتعلّق برقم 
  4.23 0.83   4.50 0.52   1.88 

 1.82   0.47 4.29   0.73 4.23   العمل صحابإنتهاك الحريات األساسية ألعضاء منظمات أ

العمل  صحاباالنتهاكات المرتكبة ضد المسؤولين في منظمات أ

 15المتعلّقة برقم 
  4.23 0.73   4.29 0.61   1.82 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 15يتعلّق برقم 
  4.16 0.89   4.50 0.52   1.88 

العمل  صحابمنظمات أالهجمات على مباني وممتلكات 

 وأعضائها
  4.01 0.62   4.07 0.47   1.77 

العمل  صحاباالنتهاكات المرتكبة ضد المسؤولين في منظمات أ

 18 المتعلّقة برقم
  4.01 0.62   4.07 0.47   1.77 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 15يتعلّق برقم 
  4.08 0.77   4.07 0.62   1.77 

العمل في   صحابحظر/ قيود مفرطة على حقوق منظمات أ

 حاالت الطوارئ
  3.68 1.02   3.79 0.43   1.70 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

  21يتعلّق برقم 

  3.85 1.07   3.93 0.62   1.73 

IIإليها في  المنظمات واالنتساببتأسيس  العمل صحابأحق  .أ

 القانون 

                

في تأسيس منّظمات واالنتساب إليها  العمل صحابأحظر حّق 

  
  4.77 0.43   4.86 0.36   1.96 
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من الحق في تأسيس منّظمات    العملصجاب  أحرمان عدد من 

 واالنتساب إليها
  4.23 0.73   4.43 0.51   1.86 

 1.63   0.65 3.50   0.63 3.38   ضرورة تحصيل إذن مسبق

 العمل صحابمنظمات أالقيود على حرية اختيار هيكلية 

 وتركيبتها 
  3.46 0.76   3.50 0.65   1.63 

 1.68   0.61 3.71   0.93 3.83   العمل المفروضة صحابوحدة منظمات أ

 1.89   0.51 4.57   0.74 4.45   حل/ تعليق منّظمات قانونية

أصحاب العمل و/ أو السلطات األحكام القانونية التي تسمح بتدخل 

 العامة
  4.08 0.83   4.21 0.70   1.80 

 1.70   0.70 3.79   1.01 3.62   غياب الضمانات القانونية المناسبة لمنع التدخل 

انتهاك حق تأسيس االتحادات واالتحادات العامة والمنظمات  

 الدولية واالنتساب إليها
  3.85 0.77   3.93 0.73   1.73 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 31و 23 بين يتعلّق باألرقام
  3.93 1.11   4.21 0.58   1.80 

IIفي بتأسيس منّظمات واالنتساب إليها  العمل صحابأحّق  .ب

 الممارسة 

                

 1.93   0.61 4.71   0.65 4.54   المستقلة العمل صحابأ إنشاء منظمات الحظر العام على 

العمل من الحق في تأسيس منّظمات    صحابحرمان عدد من أ

 واالنتساب إليها
  4.39 0.51   4.43 0.51   1.86 

 1.70   0.43 3.79   0.70 3.77   ضرورة تحصيل إذن مسبق

العمل  صحابالقيود على حرية اختيار هيكلية منظمات أ

 وتركيبتها 
  3.62 0.74   3.79 0.58   1.70 

 1.70   0.70 3.79   0.80 3.91   العمل المفروضة صحابوحدة منظمات أ

 1.95   0.43 4.79   0.52 4.58   حل/ تعليق منّظمات قانونية

 1.75   0.68 4.00   0.83 3.85   أعمال التدخل من منظمات العمال و/ أو الهيئات العمومية

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 39يتعلّق برقم 
  3.85 1.14   4.07 0.73   1.77 

انتهاك حق تأسيس االتحادات واالتحادات العامة والمنظمات  

  الدولية واالنتساب إليها
  3.83 0.80   4.14 0.53   1.79 
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عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

   41و 33بين يتعلّق باألرقام 
  3.93 1.11   4.07 0.62   1.77 

IIIالعمل في القانون  صحابب نشاطات أخرى لمنظمات أ                 

انتهاك الحق في وضع نظم أساسية ولوائح داخلية وقواعد إدارية  

 بحرية
  3.54 0.85   3.50 0.76   1.63 

 1.80   0.80 4.21   0.96 3.93   إنتهاك حق اختيار الممثلين بحرية

 1.59   0.93 3.36   0.94 3.46   انتهاك الحق في تنظيم اإلدارة المالية ومراقبتها بحرية 

 1.80   0.43 4.21   0.83 3.99   انتهاك الحق في تنظيم النشاطات والبرامج بحرية 

 1.73   0.92 3.93   1.34 3.62   حظر كافة النشاطات السياسية 

العمل من الدخول إلى أماكن عملهم في خالل   صحابمنع أ

 اإلضراب
  3.31 1.07   3.43 0.65   1.61 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

  41و33 بين يتعلّق باألرقام
  4.00 1.24   4.29 0.73   1.82 

IIIالعمل في القانون  صحابنشاطات أخرى لمنظمات أ  .ب                 

انتهاك الحق في وضع نظم أساسية ولوائح داخلية وقواعد إدارية  

 بحرية
  3.92 0.77   4.00 0.55   1.75 

 1.82   0.61 4.29   0.70 4.16   إنتهاك حق اختيار الممثلين بحرية

 1.71   0.53 3.86   0.66 3.92   إنتهاك حق تنظيم اإلدارة المالية ومراقبتها بحرية

 1.79   0.77 4.14   0.96 4.07   انتهاك الحق في تنظيم النشاطات والبرامج بحرية 

 1.70   1.05 3.79   1.33 3.69   حظر كافة النشاطات السياسية 

العمل من الدخول إلى أماكن عملهم في خالل   صحابمنع أ

 اإلضراب
  3.54 0.94   3.57 0.76   1.64 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 41و33بين  يتعلّق باألرقام
  3.85 1.17   4.14 0.86   1.79 

IVالحق في المفاوضة الجماعية في القانون  .أ                 

 1.93   0.47 4.71   0.61 4.69   حظر الحق في المفاوضة الجماعية

 1.45   0.70 2.79   0.97 2.77   التعزيز غير الكافي للمفاوضة الجماعية

 1.82   0.47 4.29   0.77 4.15   حق المفاوضة الجماعية   العمل عن صحابأ استبعاد
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تشملها المفاوضة وضع قيود على المواضيع التي  /استبعاد

 الجماعية 
  3.46 0.85   3.71 0.61   1.68 

 1.70   0.58 3.79   0.93 3.62   التحكيم اإللزامي وفقًا للمفاوضة الجماعية 

الشروط المفرطة و/ أو غياب المعايير الموضوعية والمعّدة سابقًا  

إجراء والمحّددة لتحديد/ االعتراف بالنقابات العمالية التي يحق لها 

 مفاوضات جماعية

  3.23 0.99   3.36 0.74   1.59 

 1.66   0.93 3.64   1.08 3.62   عمال التدخل في المفاوضة الجماعية أ

 1.64   0.85 3.57   1.16 3.68   إنتهاكات االتفاقات الجماعية

 1.61   0.94 3.43   1.02 3.46   أصحاب العملانتهاك التشاور مع منظمات 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 57و  57بين يتعلّق باألرقام 
  3.54 1.45   3.93 0.92   1.73 

IVالممارسة الحق في المفاوضة الجماعية في  .ب                 

 1.89   0.51 4.57   0.65 4.54   حظر الحق في المفاوضة الجماعية

 1.45   0.70 2.79   0.83 2.92   الكافي للمفاوضة الجماعيةالتعزيز غير 

 1.84   0.50 4.36   0.66 4.08   حق المفاوضة الجماعية   عنالعمل  صحابأ استبعاد

وضع قيود على المواضيع التي تشملها المفاوضة  /استبعاد

  الجماعية 
  3.38 0.50   3.36 0.50   1.59 

 1.68   0.47 3.71   0.93 3.69   للمفاوضة الجماعية التحكيم اإللزامي وفقًا 

الشروط المفرطة و/ أو غياب المعايير الموضوعية والمعّدة سابقًا  

والمحّددة لتحديد/ االعتراف بالنقابات العمالية التي يحق لها إجراء 

 مفاوضات جماعية

  3.62 0.84   3.57 0.76   1.64 

 1.64   0.85 3.57   0.97 3.77   الجماعية أعمال التدخل في المفاوضة  

 1.73   0.73 3.93   0.88 4.07   إنتهاكات االتفاقات الجماعية

 1.59   0.84 3.36   0.85 3.54   العمل صحابأانتهاك التشاور مع منظمات 

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة فيما 

 75و67 بين يتعلّق باألرقام
  3.85 1.23   3.86 0.86   1.71 

                  

 1.76   0.61 4.05   0.83 3.95   المعّدل
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في الممارسة عددها الكبير أكثر انتهاكات تقسيمها إلى انتهاكات في القانون و من خالل تقريًبا مضاعفة معايير التقييم  وتجعل ال
عدم   وتتوسع هذه العالقات المتفّرعة لتشمل نوعين إضافيين من معايير التقييم يعالجان "لمرمزين. قابلّية للرصد بالنسبة إلى ا

االنتهاكات المرتكبة  "" والمسؤولين النقابييناالنتهاكات المرتكبة ضد " و"وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالة
 ". العمل أصحابمنظمات مسؤولي ضد 

من معايير التقييم ساسّية " إلى الفئات األعدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو العدالةالتقييم "وُتدمج معايير 
تستند هذه الفئة و ". األساسية في الممارسة مدنيةالحريات الكالمعيار األخير داخل كل فئة، ما عدا الفئة التي تحمل عنوان "

تعتمد على حماية قضاء مستقل ونزيه لهذه ن الجمعيات والمفاوضة الجماعية الحق في حرية تكويفرضية أن ممارسة على 
"،  في الممارسةساسّية األالمدنية الحريات الحرية والحقوق بمحاكمات عادلة وسريعة بما فيه الكفاية. وفي المقابل، في فئة "

ة األساسية في  مدنيالحريات الهذا التركيز على  ترتبط معايير التقييم بكل واحد من المعايير الستة األكثر تحديًدا. وُيقصد من
ال سيما وجهة  ،لجنة الحرية النقابيةو  لجنة الخبراء بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية عكس تركيز الممارسة
العمل )ومنظماتهم( يمكنها أن تتطور بالقدر الذي ُتحترم فيه حقوق اإلنسان  صحابأن حركة حّرة ومستقلة للعمال وأنظرهما 

ومحاكمتها وإدانتها. )منظمة العمل الدولية،   األطراف المذنبةاألساسية وعندما ُتتخذ تدابير، في حال حدوث انتهاكات، لتحديد 
أعمال تدخل " ابير التمييزية ضد النقابات" وبـ"التدهذه المعايير ى ذلك، ترتبط (. باإلضافة إل51و  33، الفقرتان 2006

منّظمات  تأسيس في  حقّ فئة "ال في" و/ أو الهيئات العمومية  العمالأعمال تدخل  " و"أو الهيئات العمومية العمل و/ صحابأ
التي تنص على ما يلي:   98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم من   3" التي تدافع عنها المادة في الممارسة واالنتساب إليها

 "نشأ اآللية المناسبة للظروف الوطنية، عند االقتضاء، لغرض ضمان احترام الحق في التنظيم..."ت

 صحابنظمات أمسؤولي ماالنتهاكات المرتكبة ضد " و"المسؤولين النقابييناالنتهاكات المرتكبة ضد وترتبط معايير التقييم "
قيود مفرطة في   /رحظ)وال تنطبق هنا حالة " "األساسية في الممارسةمدنية الحريات الفئة "في " بمعايير تقييم خاصة العمل

حق  الفئة التي تحمل عنوان " في" التدابير التمييزية ضد النقاباتة إلى ذلك، يرتبط هذا المعيار بـ""(. باإلضافحالة الطوارئ 
للجوء إلى العقوبات المفرطة في حال اإلضرابات السلمية  وبـ"ا" إليها في القانون منظمات واالنتساب تأسيس الفي العمال 

". ويتم الدفاع عن التركيز على الموظفين من وجهة  الحق في اإلضراب في الممارسة" في الفئة التي تحمل عنوان "المشروعة
 . رية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعيةالحق في حنظر أّن االنتهاكات ضدهم تضر بشكل خاص بممارسة 

ر أهداف التنمية المستدامةووفًقا لتعريف  الحق في حرية تكوين الجمعيات فيما يتم ترميز وتجسيد كل انتهاكات ، 8.8.2  مؤشِّ
ووضع المهاجرين في هذا المؤشر، تتوّفر المعلومات النصية التي يرتكز عليها  النوع االجتماعّي  بحسبوالمفاوضة الجماعية 

 تهاكات. لتسليط الضوء على هذه االنمستند منفصل في محاولة الترميز في 

 مصادر النصيّة  ال

ت منظمة  لجنة الخبراء بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصياتقارير من منظمة العمل الدولية: ية نصمصادر يستخدم هذا النهج ستة 
لسنوي إلعالن  المبادئ التوجيهية القطرية في إطار االستعراض او  لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعاييرتقارير و  العمل الدولية 
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من دستور   26بموجب المادة والشكاوى   من دستور منظمة العمل الدولية 24بموجب المادة  الدولية والدعاوى منظمة العمل 
 .لجنة الحرية النقابيةو  الدوليةمنظمة العمل 

ويقوم هذا النهج أيًضا بترميز التشريعات الوطنية المتعلقة بالبلدان غير المصّدقة على االتفاقيات. وُيعتبر ترميز التشريعات  
الحق في حرية  بفي ما يتعّلق المعلومات بين البلدان المصّدقة وغير المصّدقة اتساق الوطنية مهًما بشكل خاص لتعويض عدم 

في القانون. تجدر اإلشارة إلى أّن البلدان المصّدقة ُتعّرف بالبلدان التي صّدقت على  تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية 
التي ال ُترّمز فيها تشريعاتها الوطنية حالًيا. في المقابل، تنقسم البلدان غير المصّدقة إلى قسمين، البلدان    93و 87اإلتفاقيين 

واحدة من هاتين اإلتفاقيتين. إذا  على  والبلدان التي صّدقت   98وال على اإلتفاقية رقم  87تصّدق ال على اإلتفاقية رقم م لالتي 
، بما أّن االنتهاكات  98فحسب، ُترمَّز تشريعاته الوطنية لالنتهاكات المتعلقة باإلتفاقية رقم  87صّدق بلد ما على اإلتفاقية رقم  

إذا  . كذلك، لجنة تطبيق المعاييرو  لجنة خبراء منظمة العمل الدوليةتندرج في إطار اختصاص  87رقم المتعّلقة باإلتفاقية 
أّن    ذكرال . والجدير87رقم  ُترمَّز تشريعاته الوطنية لالنتهاكات المتعلقة باإلتفاقية ،98  صّدق بلد ما على اإلتفاقية رقم

 ل اإلتحادية. فحسب في الدو  على الصعيد االتحاديُترّمز التشريعات 

مع األحرف التي يتم ترميزها بها وإذا كانت هذه النصوص تعود إلى بلدان   3السبعة في الجدول  مصادر النصية  وُتلّخص ال
 ثنين مًعا. عليها أو االغير مصدقة  على االّتفاقّيتين أو مصّدقة  

 المصادر النصّية: 3الجدول 

 الحرف المرّمز   

على  البلدان المصّدقة ) 

 ( 98و   87ن االتفاقيتي
الدول غير  

 عليهما  المصّدقة

   X أ رير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات اقت

   X ب لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير تقارير 

التوجيهية القطرية في إطار االستعراض السنوي إلعالن منظمة العمل المبادئ 

 X   ج الدولية 

   X د من دستور منظمة العمل الدولي  24بموجب المادة  الدعاوى

من دستور منظمة العمل الدولية ولجنة الحرية   26ى بموجب المادة الشكاو

   X ه النقابية

 X X و تقارير لجنة الحرية النقابية

 X   ز التشريعات الوطنية 
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 دلفي لبناء ترجيحات معايير التقييمطريقة استخدام 

 دلفي على جولتين من الدراسات االستقصائية أجريت عن طريق البريد اإللكتروني لخبراء في قانون العملطريقة ينطوي تطبيق 
الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة معترف بهم دولًيا لديهم معارف في نظام إشراف منظمة العمل الدولية وال سيما في 

الخبراء ولم يتعّرف  ات األخرى.عتبار من اال نظمة العمل الدولية. وكان التمثيل اإلقليميعلى النحو المعّرف في مالجماعية 
خبيًرا  18في بادئ األمر خبيًرا ووافق  37 إلىاألولية المشاركة ض في خالل العملية. فقد تم توجيه دعوات بعهم البعضعلى 

،  خبيًرا محامًيا وعالًما سياسًيا 13، كان 14بين هؤالء الخبراء الـومن  ة الثانية.منهم إلى الجول  14منهم على المشاركة وانتقل 
من أميركا الالتينية واثنان من واثنان األميركّية  الواليات المتحدةمن  وثالثة الشرقية وروبا من أوواحد  الغربية  أوروبامن خمسة و 

 أفريقيا. آسيا وواحد من 

 االفتراضاتو   والمعايير الترجيحمعامل تطبيق 
مصادر نصّي من المصادر النصّية  إلى يرمز  حرف كلّ مع العلم أّن األحرف "أ" وصواًل إلى "ز" ) األوليالترميز  يستخدم

المرّمزة لكل واحد من معايير التقييم  الحق في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية ( لتمّثل انتهاكات السبعة المرمزة
التي تحتوي على حرف واحد أو   الخانةُتعطى هدف تطبيق الترجيحات، يوسنة. و بلد  لكلّ  خانة 180عمود من  ونتج عن ذلك  

، ما يؤدي إلى إنشاء عمود  0التي ال تحتوي على أحرف ترمز إلى االنتهاكات المرّمزة القيمة  الخانة و ، وُتعطى 1أكثر القيمة 
مصادر  ، بهدف تجنب العد المزدوج نظًرا إلى أّن العمود ترميز ثنائيبناء في  الخانةترميز ثنائي. وال يؤثر عدد األحرف في 

 ثنائيالترميز العمود بخانات  معامالت الترجيح عمود انات  ختشير عادًة إلى بعضها البعض. من ثم، ُتضاعف النصّية 
افتراضًيا في   . وُيعطى مثاًل وسنة بلدمعيارّية لكّل غير نتيجة الناجمة عن العمود، نتيجة ال عبر الخانات وُتجمع المقابلة،
معامالت الترجيح  يعطي تطبيقو معياًرا مرّمًزا.  24مرّمزة. ففي هذا المثل، النتهاكات ُيظهر فقط معايير التقييم اال 4الجدول  

 ، باالستناد إلى القواعد المذكورة في ما يلي. 4.5معيارّية ونتيجة  42.3معيارية  نتيجة غير

 : مثل افتراضي عن بناء الترميز والمؤشر4الجدول 

 معايير التقييم 

ترميز    

المصادر  

 ية نصال
الترميز  

 معامل الترجيح   الثنائي 

ثنائي  الترميز ال

x   معامل

 الترجيح 

  Iاألساسية في القانون مدنية الحريات ال .أ           

 1.93 1.93 1 ي   انتهاك الحريات األساسية ألعضاء النقابات العمالية   2

  Iالممارسة األساسية في  المدنيةالحريات  .ب           

النقابات العمالية أو اختفاؤهم على  قتل أعضاء  6

 خلفية نشاطهم النقابي 
 2.00 2.00 1 ي  ط ز  

أعمال عنف أخرى ضد أعضاء النقابات العمالية  9

 على خلفيّة نشاطهم النقابي   
 1.82 1.82 1 ي  ط ز  
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توقيف أعضاء النقابات العمالية واعتقالهم وسجنهم   12

عليهم على  وتوجيهم التهم إليهم وفرض غرامات 

 خلفية نشاطهم النقابي 

 1.95 1.95 1 ي ط  

  IIحق العمال بتأسيس منّظمات واالنتساب إليها  .أ

 في القانون 

          

حرمان عدد من العمال من الحق في تأسيس  25

 منّظمات واالنتساب إليها 
 1.86 1.86 1 ي  ط أ  

التدابير  غياب الضمانات القانونية المناسبة لمنع  31

 التمييزية ضد النقابات 
 1.75 1.75 1 أ  

انتهاك حق تأسيس االتحادات واالتحادات العامة  34

 والمنظمات الدولية واالنتساب إليها
 1.73 1.73 1 ي  ط ب أ  

  IIحق العمال بتأسيس منّظمات واالنتساب إليها  .ب

 الممارسة في 

          

 1.70 1.70 1 ي  ط ز   ضرورة تحصيل إذن مسبق 39

االنتهاكات المرتكبة ضد المسؤولين النقابيين  44

 43المتعلّقة بالرقم 
 1.89 1.89 1 ي ط  

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/ أو   45

 43رقم  انتهاك العدالة
 1.80 1.80 1 ي ط  

  III نشاطات نقابية أخرى في القانون  .أ           

 1.80 1.80 1 ط أ   اختيار الممثلين بحريةإنتهاك حق  51

 1.59 1.59 1 ي  ط أ   إنتهاك حق تنظيم اإلدارة المالية ومراقبتها بحرية 52

 1.73 1.73 1 ي  ط أ   حظر كافة النشاطات السياسية  54

  IIIالممارسة نشاطات نقابية أخرى في  .ب           

 1.71 1.71 1 ي  ط ز   ومراقبتها بحريةإنتهاك حق تنظيم اإلدارة المالية   58

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   61

 60إلى   56  أرقامأو انتهاك العدالة  
 1.79 1.79 1 ز  

  IVالحق في المفاوضة الجماعية في القانون  .أ           

 1.66 1.66 1 أ   أعمال التدخل في المفاوضة الجماعية  69

 1.84 1.84 1 أبطي   استبعاد العمال عن الحق في المفاوضة الجماعية  76

 1.64 1.64 1 طي   أعمال التدخل في المفاوضة الجماعية  80
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  Vالحق في اإلضراب في القانون .أ           

وضع قيود باالستناد إلى هدف اإلضراب   /استبعاد 87

 و/ أو نوعه 
 1.46 1.46 1 أز  

القانون التي تسمح بتعليق و/ أو إعالن  األحكام في  88

 السلطات اإلدارية عدم شرعية اإلضرابات
 1.59 1.59 1 أطي  

فرض عقوبات مفرطة في حال اإلضراب  94

 المشروع
 1.82 1.82 1 أزطي  

  Vلممارسةالحق في اإلضراب في ا .ب           

 1.64 1.64 1 طي   أعمال التدخل في خالل اإلضراب 105

االنتهاكات المرتكبة ضد موظفي النقابات العمالية   107

 106 رقم
 1.80 1.80 1 ط  

عدم وجود ضمانات لمراعاة األصول القانونية و/   108

  107 96باألرقام بين أو العدالة فيما يتعلّق 
 1.77 1.77 1 ط  

 42.29   24     ( المعياريّةالجمع )النتيجة غير   

  = أسوأ10، النتائج = أفضل0) معياريةالنتيجة ال  

 1(النتائج

        4.45 

 

 ، كما ورد في النص. 95المرجحة هو المعيارّية األقصى للنتيجة غير  الحدّ تجدر اإلشارة إلى أّن  .1

المرجحة على ما يقارب ثلث البلدان  المعيارّية ، تم احتساب النتائج غير معيارّية مع مرور الوقتإلعادة المؤشرات إلى الحالة ال
في السنوات   المفاوضة الجماعية هم فيتكوين الجمعيات وحقوقالتي ترتفع فيها اإلنتهاكات المرّمزة لحرية العمال ومنظماتهم في 

حرية العمال ومنظماتهم في تكوين الجمعيات وحقوقهم في المفاوضة  . ويستند ذلك إلى 2012و 2009و 2005و 2000
بلدان عّدة إلى  في مرجحة معيارية  وتصل أعلى نتيجة غير تواترها الكبير في تقارير منظمة العمل الدولية.   بسبب ةالجماعي

جل األخير العام، ما يساوي حوالى نصف الحد  سلمؤشر الالمرجحة معيارّية النتيجة القصوى غير ال  95. وبالتالي، تكون  80
المرجحة ألي معيارية النتيجة غير التتم إعادة . على هذا األساس، مرجحةالمعيارّية النتيجة غير لل فتراضيالمحتمل اال األقصى
ل، إذا كان ال  بفي المستقألسوأ نتيجة محتملة.  10ألفضل نتيجة محتملة و 0لتتراوح قيمتها بين معيارّية إلى الحالة ال بلد وسنة

معيارّية قيمتها  ، ويسفر ذلك عن نتيجة كحد أقصى 95ُيحّدد ، 95ن مل بلد على نتيجة غير معيارّية أعلى بد من أن يحص 
10 .3 

 
 95= النتيجة غير المعياريّة المرجحة لكّل  بلد وسنة، مع حد أقصى هو  x(، x*10/95المعادلة هي بالتالي: )  3
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على  الممارسة )  المحظورات العامة فيُيطّبق النهج فكرة أّن المحظورات العامة في القانون تنطوي على باإلضافة إلى ذلك، 
يؤدي الترميز  –العمل  صحاب لكال العمال وأ – هالرغم من أّن العكس ليس صحيًحا(. وفي ما يتعّلق بالترميز، هذا يعني أنّ 

إنشاء منّظمات  حظر ي القانون تلقائًيا إلى ترميز "" فإليهامنّظمات واالنتساب حق في تأسيس الالالعام على  لحظراالمباشر لـ"
لحق احظر تلقائًيا إلى ترميز "المفاوضة الجماعية" في القانون حظر الحق في مستقلة" في الممارسة. ويؤدي الترميز المباشر لـ"

عمال، يؤدي الترميز العام "حظر اإلضراب" في القانون تلقائًيا إلى  " في الممارسة. وأخيًرا، بالنسبة إلى الفي المفاوضة الجماعية
 " في الممارسة.الحق في المفاوضة الجماعيةحظر ترميز "

)على الرغم من أّن العكس ليس  ظر المفاوضة الجماعية ح مستقلة ينطوي على إنشاء منّظمات وبما أّن الحظر العام على 
 ، ُتطّبق قواعد الترميز نفسها.صحيًحا(

الحق في حرية تكوين إلى كل انتهاكات   10النتيجة األسوأ المحتملة منح المذكورة أعاله، تُ المعيارّية قواعد الوباإلضافة إلى 
إنشاء منّظمات  حظر " في القانون و"إليهافي تأسيس منّظمات واالنتساب حق الحظر أي "الجمعيات والمفاوضة الجماعية  

في   "ظر الحق في المفاوضة الجماعيةحو" حظر على الحق في المفاوضة الجماعية" في القانون " في الممارسة. و"مستقلة
 .الممارسة

ر أهداف التنمية المستدامة ويسّلط التقرير حول  على االّتفاقّيتين الضوء على االختالفات بين البلدان المصّدقة    8.8.2مؤشِّ
ر أهداف التنمية المستدامة  من خالل زيادة عمودين إلى جانب عليهما والبلدان غير المصّدقة المذكورتين  . ويشير 8.8.2مؤشِّ

ما إذا كان بلد ما قد صّدق على  ، والعمود الثاني إلى 87لى ما إذا كان بلد ما قد صّدق على اإلتفاقية رقم العمود األّول إ
ر أهداف التنمية"ال يُقصد ببالنص اآلتي لشرحها: يترافق العمودان . و 98رقم  اإلتفاقية أن يكون أداة    8.8.2المستدامة  مؤِشّ

التزامات الدول األعضاء في منظمة . وتجدر اإلشارة إلى أّن  في منظمة العمل الدولية لمقارنة االمتثال فيما بين الدول األعضاء
مختلفة  النصيّة  منظمة العمل الدوليةبالتالي مصادر منظمة العمل الدولية و في اإلشراف نظام العمل الدولية بتقديم التقارير إلى  

 " .عليهما والدول غير المصّدقةعلى االتّفاقيّتَين  الدول األعضاء المصّدقة  بين

 استبعادب، لن يتم ترميز المسائل المتعلقة بعدم االمتثال في ما يتعّلق بمعايير التقييم المرتبطة 2و 1وبالتوافق مع الجدولين 
ترّمز في  بشكل منفصل، بل  ةالجماعي ةفاوضمحرية تكوين الجمعيات وال في الحقمن  مناطق تجهيز الصادراتالعمال في 

 العمل. صحابإطار معايير التقييم المرتبطة باالستبعاد العام للعمال وأ

في لجنة التحقيق التابعة األساسّي منظمة العمل الدولية  نظام من  26وأضيف معيار جديد لترميز القضايا المذكورة في المادة  
(. ويرّمز هذا المعيار أّواًل للسنة التي  2و 1ايير التقييم في الجدوليين )مع 2.0لمنظمة العمل الدولية وأعطي الترجيح األقصى  

 ونشره. نهائّي إلى حين اعتماد التقرير الكل سنة من السنوات التالية ، ومن ثم لوضع اإلجراءب ُيتخذ فيها القرار

منع  بوباإلستناد إلى تحديد االنتهاكات في نصوص هيئة اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية، ترّمز االنتهاكات المتعّلقة 
في إطار معايير تقييم جديدة منفصلة تعالج هذه االنتهاكات   الدخول إلى أماكن عملهم في خالل اإلضرابالعمل من   صحابأ

 الممارسة(.  في   55لالنتهاكات في القانون و  2الجدول ي ف  48رقم  بالتحديد )معيار التقييم
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ر أهداف التنمية المستدامةفي النصوص، وبهدف تحقيق  التناقضاتوفيما يتعّلق ب إذا    ، تطّبق قاعدة الترميز التالية: "مؤشِّ
باالستناد إلى التعليقات  ،مختلفةأو إذا وجد تقييم متناقض بشكل صريح بين مصادر نفسه وجدت أدلة متناقضة داخل المصدر 

 " .تستبعد المعلومات من الترميز، فحسب  منظمة العمل الدوليةفي واالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن نظام اإلشراف 

نظام إشراف يراعي لضمان أّنه يتم على نحو  مكتب منظمة العمل الدوليةويتم ترميز التشريعات الوطنية بالتعاون الوثيق مع 
عندما تقّدم تقارير  معلومات حول التشريعات الوطنية  ُتوّفرأن أيًضا  منظمة العمل الدولية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للبلدان 

أو أي تقارير وطنية أخرى. تجدر اإلشارة  اإلبالغ الوطنية اتمنص أو  التقارير الوطنية الطوعيةحول هذا المؤشر من خالل  
وضع آلّية إشراف إضافية، لن يتم االضطالع بترميز التشريعات الوطنية للدول األعضاء المصّدقة في   بإلى أّنه بهدف تجنّ 

ر أهداف التنمية المستدامة إطار   اختصاص نظام إشراف منظمة العمل الدولية. من ، بما أّنه 8.8.2مؤشِّ

 تفصيل: 

ر المعلومات يستغرق وقًتا أطول لتوفيووضع المهاجرين على الرغم من أّنه نوع االجتماعي التفصيل بحسب المن الممكن 
 تهاكات مع تقديم الرعاية الخاصة لهذه الفئات.كل االن ويتطلب المزيد من المراجع إلعادة ترميز 

 : معالجة القيم الناقصة

 بلد على المستوى ال •

هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة المصادر النصّية لالبلدان التي ال توّفر  منلن يتم تقديم تقرير حول هذا المؤشر 
فيما   الشركاء االجتماعيينمع تشاور وزارة العمل ت و  العدد الكافي من المعلومات في سنة محّددة.فيها العمل الدولية 

، عّبر  2018ض من عدد التقارير لهذه األسباب. ففي مشاورات نيسان/ أبريل يتعّلق بالبلدان التي يجب أن تخفّ 
ما يخص البلدان التي عليها أن تخّفض من عدد التقارير باالستناد  فيالشركاء االجتماعيون عن وجهات نظر مختلفة 

جهات النظر المختلفة، يقترح مكتب منظمة العمل الدولية  إلى مقارنة مع مؤشر منَتج خارًجا. وللتسوية بين و 
المصادر الداخلية   مع تشاوروال دارة اإلحصاء بمنظمة العمل الدوليةاالستمرار في هذه المقارنة لتوفير نقطة بداية إل

 والخارجية والهيئات الثالثية.
 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 

الذي تم وصفه في الفقرة  الترميز لكل الدول األعضاء، باستثناء حاالت الترميز غير المجديبما أّنه سيتم توفير 
 . على المستويين اإلقليمي والعالميالسابقة، يكون من الممكن احتساب المعدالت 

  : الزمني الجدول 

، فيتم أواًل احتسابهما ومن ثم االضطالع  2018و 2017 نعاماالوصاعًدا. أّما  2015ابتداًء من العام متوّفًرا المؤشر يصبح 
لخبراء العشرين المؤتمر الدولي  الصادر عن القرار الثاني ، بما أن  2016-2015ما قبل  لترميز إلى بعمل خاص ل

 السابقة. العمل حدد منهجية  اإلحصاءات العمالية
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 الزمني الجدول

 غير متوّفر

 

   ر البياناتافتو

المرفق وتغطي  Excel. وتتوّفر البيانات في ملف 2016للعام بلًدا   178في  العملية التجريبيةر البيانات المتاحة من هذه تتوفّ 
 أصحابانتهاكات حقوق لموصوفة أعاله، لكنها ال تتضمن ترميز  اتحديد المعايير وتستند إلى عملّية الترميز و  كل المناطق.

في منظمة العمل الدولية من  عداده هذا المؤشر وإ مؤشر. وتتوّفر المصادر لترميز للالعمل الذي ينجز في الصيغة النهائية 
 لترميز وإعادة الترميز.بهدف ا خمس فرق مستقلة من المرّمزينة تبذلها التي تحتاج إلى جهود خاصالمصادر النصّية 

 التسلسل الزمني: 

وضع وترميز بعملية الحتى اآلن. إاّل أّن مصادر البيانات متوفّرة، وتضطلع منظمة العمل الدولية غير متوفّر التسلسل الزمني 

 فصاعًدا بحسب المصادر المتاحة.  2015المعايير ابتداًء من العام 

 جمع البيانات: 

قريًبا . وتبدأ 2020في العام  2018. وتصدر بيانات العام 2019في مطلع العام   2017م الوترميزها لعيبدأ جمع البيانات 

 بحسب المصادر المتاحة.   2016و 2015لعام ترميز لعملية ال

 نشر البيانات: 

 حلول نهاية كل عام. النتائج مع صدر تأن من المتوقع 

 

 لبياناتلدة وّ زالجهات الم

لجنة الخبراء بشأن تطبيق تقارير . النصوص هي: العمل منهجيةالواردة في النصّية  مة العمل الدولية نظّ مصادر م البياناتتوّفر 
المبادئ التوجيهية القطرية في إطار  و  لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعاييروتقارير  اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية 

والشكاوى   من دستور منظمة العمل الدولية  24بموجب المادة  الدولية والدعاوى ة العمل االستعراض السنوي إلعالن منظم
 .لجنة الحرية النقابيةو  من دستور منظمة العمل الدولية 26بموجب المادة 

على نطاق واسع وقد وّزعت على كل الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية. وفي أغلبية الحاالت، يتم منشورة هذه التقارير 
تنفذها هيئة مستقلة  وفي بعض الحاالت،عمل وعمال.  صحابحكومات وأمن تنفيذها بالتعاون مع شركاء اجتماعيين وطنيين 

 . ، على غرار لجنة الخبراءأحكامهاتستضيفها منظمة العمل الدولية لضمان الحياد والموضوعية في 
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ن خالل آليات اإلشراف. ويتم وضع مقّدمة في  ة البيانات مترميز والتحقق من صحالمة العمل الدولية بمهام تضطلع منظّ 
لخبراء  المؤتمر الدولي التقرير السنوي حول هذا المؤشر على النحو المّتفق عليه مع هيئات منظمة العمل الدولية الثالثية في 

 وستتضمن ما يلي: .اإلحصاءات العمالية

حرية تكوين الجمعيات ) حقوق العمل األساسيةيسعى مؤشر أهداف التنمية المستدامة إلى قياس مستوى االمتثال الوطني مع "
يعات ستة نصوص صادرة عن هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية وعلى التشر (. فيستند إلى والمفاوضة الجماعية

نصوص  نص من نية. وال يتم سن القانون الوطني بهدف توليد مؤشر إحصائي لالمتثال للحريات األساسية ولم يتم إعداد الوط
النصوص وال يشكل استعماله تنازاًل من  8.8.2معلومات حول المؤشر منظمة األمم العمل الدولية لهذه الغاية. فقد تم تجميع ال

 وجهات النظر المتباينة للهيئات الثالثية لمنظمة العمل الدولية في ما يتعّلق باستنتاجات هذه المصادر."عن 

 

 الجهات المّجمعة للبيانات

 منظمة العمل الدولّية 
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