
 

قائمة مرجعية لعنارص حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خالل حاالت طوارئ 

 الصحة العامة

 

ي مكان العمل
ع ف   حماية حرية تكوين الجمعيات والتجمُّ

 
 
 
 
 

ي تكفل حق الحفاظ عىل 
د هذه األزمة الصحّية الحاجة إىل حماية مكان العمل وإىل التدابير الت 

ِّ
تؤك

ن  فير
َّ
. وال يجوز بأي حاٍل ِمن األحوال فصل الُموظ ن فير

َّ
م بسبب إقدامه الصحة العامة لجميع الموظ

ي أماكن عملهم. ويجب 
ن
ي تعزيز الوقاية والسالمة ف

ن
عىل تنظيم أنفسهم أو المجاهرة بحاجتهم ف

 َ نة توفير
كات معيَّ ي حال عدم قدرة شر

ن
ن فيها ف ل لضمان حماية حقوق العاملير

َّ
عىل الدولة أن تتدخ

 هذه المزايا
 
 

 الخوف ِمن عقوبات التأديب أو الفصل من العمل

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

الية عقد اجتماعات  يحق للعاملي   والنقابات العمَّ

وإصدار منشورات وإجراء أنشطة حول مرض 

ا انتقاد تعاُمل 19-"كوفيد
ً
"، وُيمكنهم أيض

-الحكومة أو أصحاب العمل مع جائحة "كوفيد

" دون الخوف من أي نوٍع ِمن أنواع اإلنتقام بما 19

هم المدنية أو الجنائية
ُّ
ي ذلك توجيه الت

 
 ف

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

اب دون الخوف   ممارسة اإلرص 
ّ
تكفل الدولة حق

اب قد  ي اإلرص 
 
 الحق ف

ّ
ِمن اإلنتقام. وبالرغم من أن

ي أثناء حاالت الطوارئ الوطنية 
 
ا ف

ً
د يكون ُمقيَّ

ٍة  فرض هذه القيود سوى لفتر
ُ
القصوى، ال ت

بات الوضع
َّ
وري لتلبية ُمتطل  محدودٍة وبالقدر الض 

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ي االتفاقيات 
 
ال يرفض أصحاب العمل التفاُوض ف

 نتيجة لجائحة "كوفيد
ً
" أو 19-السارية حاليا

ي أو الكلي نتيجة 
ي حالة الحجر الجزئ 

 
إلغاءها. وف

" يتشاَور أصحاب العمل مع 19-لجائحة "كوفيد

النقابات المعنية لوضع تدابت  لتفادي أو تقليل 

وللتخفيف ِمن اآلثار فصل العمال ِمن العمل 

 ية الناتجة عن إيقاف عمل أي منهمالسلب

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

 

 

ول وأصحاب العمل الدور الحيوي الذي 
ُّ
دِرك الد

ُ
ت

ي التعاُمل مع 
 
الية ف مات الُعمَّ

َّ
يه النقابات والُمنظ

ِّ
ؤد
ُ
ت

ي من األزمة
 
عاف

َّ
 األزمات ووضع وتنفيذ ومراقبة تدابت  الت

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ل أصحاب العمل 
ِّ
ي تمث

مات التر
ّ
بلغ الدولة الُمنظ

ُ
ت

ال بالق واني   واللوائح والسياسات الموضوعة والعمَّ

-وتتشاور معها بشأنها لمعالجة تأثت  جائحة "كوفيد

ال وأمكنة العمل ولضمان 19 " وتخفيفه عل العمَّ

ال  ال لها، ويشمل هذا جميع العمَّ التطبيق الفعَّ

ي بند "األعمال األساسية"
 
 المصنفي   ف

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ي تنظيم النقابات تكفل الدول الحرية لجم
 
يع العاملي   ف

 أهمية حق تمثيل 
َّ
الية وتشكيلها دون عقاٍب ألن العمَّ

ي مثل هذه األزمة، ويشمل هذا 
 
الجماعات تزداد ف

ال االقتصاد غت  الرسمي  ال الوافدين وعمَّ الضمان العمَّ

ة مة وغت  الُمستقرِّ
ّ
 والعمالة غت  الُمنظ

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ف مر 
َّ
ه مرض قابل 19-ض "كوفيدُيصن

ّ
" عل أن

ي األوساط المهنية، وتتبت َّ الدول لوائح 
 
لالنتشار ف

م الدول  ة تبًعا لذلك. وتحتر الصّحة والّسالمة المهنيَّ

ي النأي بأنفسهم
 
 العاملي   ف

ّ
عن  وأصحاب العمل حق

رات المنطقّية ِّ لالعتقاد  مواقع العمل إن توفرت الُمتر

ل خطًرا ُمح
ِّ
مث
ُ
ها ت

َّ
ا عل حياتهم أوبأن

ً
 دون صحتهم دق


