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 العمل  قانون
 

وع العدالة العالمية ) ف مشر  عالًيا من جميع أنحاء  (  WJPيتشر
ً
ي هذا االستبيان الذي سيجيب عنه أفراد مؤهلون تأهيال

تكم ف  باالعتماد عىل خبر
 العالم. 

 
، ويستغرق إكماله نحو    28يتألف االستبيان من  

ً
اء اآلخرين وتكميلها    25سؤاال بنتائج استطالع  دقيقة. سوف يتم تجميع إجاباتك مع إجابات الخبر

ام بسيادة القانون. سيتم ن ستخدم تلك البيانات مًعا لتقييم االلب  
ُ
. ت ي

ي أكبر ثالث مدن ببلدك المعن 
ي لمجموعة عامة تم إجراؤه ف 

شر النتائج،  عشوائ 
ي    100إىل جانب النتائج من أكبر من  

وع العدالة العالميدولة أخرى حول العالم، ف    WJP Rule of Lawة )تقرير مؤش  سيادة القانون لمش 
Index®  ) وع العدالة العالمية. 2021للعام ي تقارير أخرى من إعداد مشر

 ، وف 
 

ي تقرير  
وع العدالة العالمية   مؤشر سيادة القانونسيتم اإلقرار بمشاركتك ف  وع  2021  للعام    لمشر ي صفحة الويب الخاصة بمشر

، وكذلك مشاركتك ف 
تم عدم الكشف عن هويتكم(.   العدالة العالمية ومواده األخرى )إال إذا اخب 

 
ي تعزيز سيادة القانون حول العالم، بفضل مشاركتكم. 

ك ف   شكًرا لكم مقدًما عىل وقتكم واهتمامكم. سيساهم هذا المسىع المشب 
 

   تعليمات
رك لكيفية تطبيق القواني    

صوُّ
َ
ي المرب  ع أدناه إىل البلد الذي تجيب    عملًياُيرجر اإلجابة عن األسئلة األربعي   التالية حسب ت

ي بلدك. ُيرجر اإلشارة ف 
ف 

 منه عىل هذا االستبيان: 
 

   البلد: 

 
ي أو الفاكس عىل:  

وئ  يد اإللكب   عندما تكمل االستبيان، ُيرجر إرسال إجاباتك عبر البر
 

•  : ي
ون  يد اإللكبر  ruleoflawindex@worldjusticeproject.orgالبر

 5816-747 202 1+الفاكس:   •
 

العالم العدالة  وع  لمشر القانون  سيادة  مؤشر  عمل  طاقم  أعضاء  بأحد  االتصال  ُيرجر  أسئلة،  أو  تعليقات  لديكم  كانت  عىل  إذا  ية 
ruleoflawindex@worldjusticeproject.org. 

 

 الشية 
وع العدالة العالميةيتم إعداد تقرير   وع العدالة العالمية باتباع إرشادات صارمة فيما يتعلق بشية البيانات    مؤشر سيادة القانون لمشر بواسطة مشر

ا مساهًما  
ً
ي أن تكون طرف

ي المرب  ع أدناه، إذا كنت ترغب ف 
. ُيرجر التحديد، ف  ي وخصوصية المشاركي  

ي أنه    تتلقر الشكر والتقدير العلن 
)مما يعن 

المساهمون اء  ي قسم "الخبر
تقرير  سيتم نشر اسمك ومنظمتك ف  ي 

للعام  " ف  العالمية  العدالة  وع  القانون لمشر وعىل موقع    2021مؤشر سيادة 
ا مساهًما  

ً
(، أو يمكنك االختيار بأن تكون طرف ي

وئ  وع العدالة العالمية اإللكب  ي    ال يتم الكشف عن اسمه مشر
ي أنه لن يتم نشر اسمك ف 

)مما يعن 
وع ال وع العدالة العالمية، أو عىل موقع مشر وع العدالة العالمية، ولن يتم الكشف عن تقرير مشر ي أي من مواد مشر

، أو ف  ي
وئ  عدالة العالمية اإللكب 

 اسمك أو بياناتك الخاصة بأي طريقة(. 
 

ي جميع األحوال. 
 

ي أو إبالغ بالنتائج لضمان عدم إمكانية   ستظل إجاباتك الفردية شية بشدة ف
يتم تجميع اإلجابات قبل أي تحليل إحصان 

 التحقق من اإلجابات الفردية. 
 

وع العدالة العالمية عىل:   ي االتصال بأحد أعضاء فريق مؤش  سيادة القانون لمش 
 

دد ف جر عدم البر إذا كانت لديك تعليقات أو أسئلة، فبر
ruleoflawindex@worldjusticeproject.org. 

http://www.worldjusticeproject.org/
mailto:ruleoflawindex@worldjusticeproject.org
mailto:ruleoflawindex@worldjusticeproject.org
mailto:ruleoflawindex@worldjusticeproject.org
mailto:ruleoflawindex@worldjusticeproject.org
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 المشاركة  نوع
 

ي المساحة أدناه، 
رجر اختيار أحدف 

ُ
ا ال يتم الكشف عن   ي

ً
ي اإلجابة عن هذا االستبيان باعتبارك "مشارك

الخيارين لإلشارة إىل ما إذا كنت ترغب ف 
، شية ي كلتا الحالتي  

". ستظل إجاباتك الفردية عىل هذا االستبيان، ف  ي
ا مساهًما تتلق  الشكر والتقدير العلن 

ً
 بشدة.  اسمه" أم باعتبارك "طرف

 
ا مساهًما تتلقر اال 

ً
ي طرف

اف والتقدير العلن   :  ]   [ عبر
ي 
ي أرغب ف 

اف والتقدير العلن  ي  االعبر
ي أنتمي إليها، ودولن 

ي بالمؤسسة الن 
، وعالقن  ا مساهًما. أتفهم أنه سيتم ذكر اسمي

ً
ي طرف

بصفن 
" الخاص بتقرير  ي استبيان المشاركي   المؤهلي  

اء المساهمون ف  ي قسم "الخبر
وع العدالة اف  لعالمية للعام مؤشر سيادة القانون لمشر

، تماًما كما هو مكتوب أدناه:    2021 ي
وئ  وع العدالة العالمية اإللكب   وعىل موقع مشر

 

 االسم:  

كة، أو المنظمة:    المؤسسة، أو الشر

 
ا مساهًما ال يتم الكشف عن اسمه

ً
 :  ]   [ طرف

ا مساهًما 
ً
ي أن أظل طرف

ي  ال يتم الكشف عن اسمهأرغب ف 
ي بالمؤسسة الن 

، أو عالقن  وع العدالة العالمية عن اسمي . لن يكشف مشر

ي تقرير  
وع العدالة العالمية للعام أنتمي إليها، أو أي معلومات أخرى يمكن التعرف عليها ف  أو أي   2021مؤشر سيادة القانون لمشر

 مواد أخرى مصاحبة.  
 

http://www.worldjusticeproject.org/
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رك لكيفية تطبيق القوانير   صوُّ
َ
رجر اإلجابة عن األسئلة التالية حسب ت

ُ
رجر تميبر  إجاباتك بوضع عالمة  عملًيا ي

ُ
ي بلدك. ي

 
ي المرب  ع   Xف

 
ف

 المناسب . 

 

 القسم األول 
 

اضات. ُيرجر تحديد أفضل خيار يمثل و  ي كل سؤال مجموعة من االفب 
اضية. نقدم لك ف   جهات نظرك. تصف األسئلة التالية مواقف افب 

 
ي رقم 

اض   1السيناريو االفبر
 

ة   ي ممارسة عمله خالل هذه الفب 
كة خاصة من الفئة المتوسطة )صاحب العمل( ترفض أن تدفع راتب عامل لمدة ثالثة أشهر. استمر العامل ف  شر

ي النهاية دون أي تفسب  أو مبر 
ر. وكان أداؤه/ أداؤها مرضًيا. بعد مرور ثالثة أشهر دون الحصول عىل أجر، يقوم صاحب العمل بطرد العامل ف 

ا أن الراتب غب  المدفوع يعادل وفر 
ً
ي بلدك.  مرة من الناتج المحىلي اإلجمالي للفرد الواحد 0.15ض

 ف 

 
( إىل أحد اآلليات التالية لحل هذا الخالف؟  .1  ما مدى احتمالية أن يلجأ العامل )المدعي

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

 محتمل غب  محتمل 
محتمل 
ا 
ً
 جد

 

     (a ) 1قضائية عادية أمام محكمة )عمل( رفع دعوى 

     (b )  ة  رفع دعوى أمام محكمة دعاوى صغب 

     (c ) ي منازعات العمل
 اللجوء إىل آلية تحكيم ف 

     (d ) عرض القضية عىل وسيط أو رئيس مجتمع 

     (e ) اللجوء إىل وكالة إنفاذ القانون بالدولة أو جهة إدارية أخرى 

     (f ) االستسالم لخسارة المال( أياتخاذ أي إجراء )عدم 

 

بدًءا من لحظة رفع الدعوى القضائية حن  لحظة الوصول إىل قرار أو اتفاق  -عملًيا، كم من الوقت يتطلب األمر للحصول عىل قرار أو حكم  .2
 إذا لجأ العامل إىل اآلليات التالية؟  -

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

 5أكبر من 
 سنوات

 5إىل  3من 
 سنوات

 3إىل  1من 
 سنوات

من شهر إىل 
 سنة 

 أقل من شهر
 

      (a ) )دعوى قضائية عادية أمام محكمة )عمل 

      (b ) ة  محكمة دعاوى صغب 

      (c ) ي منازعات العمل
 آلية تحكيم ف 

      (d ) جهة إدارية 

 
العامل لتنفيذ هذا القرار )إلزام صاحب العمل بالدفع(، وتحصيل  عملًيا، وبعد الوصول إىل قرار أو اتفاق، كم من الوقت يتطلب األمر من   .3

 المدفوعات أو التعويض عند لجوء العامل إىل كل من اآلليات التالية؟
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

 5أكبر من 
 سنوات

 5إىل  3من 
 سنوات

 3إىل  1من 
 سنوات

من شهر إىل 
 سنة 

 أقل من شهر
 

      (a ) حكم محكمة 

      (b ) ة  قرار محكمة دعاوى صغب 

      (c ) اعات العمل  قرار أو حكم تحكيم مختص بب  

      (d ) قرار جهة إدارية 

 
ي هذه القضية.  1

ي من المرجح أن تنظر ف 
 إذا لم تكن هناك محاكم عمل متخصصة، ُيرجر اإلشارة إىل المحكمة العادية الن 

http://www.worldjusticeproject.org/


 المؤهلين  المشاركين استبيان
 العمل  قانون

 
 

 _______________________________________________________________________________ 
وع 2021 للعام القانون سيادة مؤش  –   العالمية العدالة   مش 

www.worldjusticeproject.org 

 

4 

تك، ما هي التكاليف المتوقعة  .4 ي هذا المثال  2بناًء عىل خبر
ي قد يتكبدها العامل كنسبة مئوية من الدعوى القضائية )ف 

مرة من الناتج  0.15الن 

:  المحىلي اإلجمالي للفرد الواحد  ( لتحصيل الراتب غب  المدفوع إذا قام/ قامت بما يىلي

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

% 50أكبر من 
من الدعوى  
 القضائية

% 40حواىلي 
من الدعوى  
 القضائية

% 30حواىلي 
من الدعوى  
 القضائية

% 15حواىلي 
من الدعوى  
 القضائية

 

     (a ) رفع دعوى قضائية عادية أمام محكمة )عمل(؟ 

     (b ) ة؟  رفع دعوى أمام محكمة دعاوى صغب 

     
(c )  ي منازعات

 
رفع دعوى أمام مفتش العمل أو آلية تحكيم ف

 العمل؟ 

     (d ) إدارية؟ رفع دعوى أمام جهة 
 

إ  .5 ي قضية مثل تلك )بالعملة المحلية لبلدك( إذا لجأ العامل 
تك، ما المبلغ الذي يتقاضاه المحامي العادي لتمثيل العامل ف  ىل  بناًء عىل خبر

 محكمة مدنية أو محكمة عمل؟
 

  المبلغ: ___________________   
، يورو، ريال   ها(: _______________ العملة )عىل سبيل المثال دوالر أمريكي ، وغب  ي

، روبية هندية، يوان صين  ، روبل روسي  برازيىلي

 
ي دعوى قضائية مثل تلك، ما مدى احتمالية أن يطلب األشخاص التاىلي ذكرهم رشوة )أو إغراء مالًيا آخر( من أي طرف ألداء واجباتهم أو  .6

ف 
 لتسهيل العملية؟  

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل محتمل غب  
ً
 محتمل جد

 

     (a ) ي صلح
 قاٍض أو قاض 

     (b ) العاملي   بالمحكمة 

     (c ) مفتش عمل 

     (d ) م
ِّ
 وسيط أو ُمحك

     (e ) طة أو إنفاذ القانون  ضابط شر

 

إذا   .7 )أ(  أمام محكمة تجارية أو محكمة عمل عادية.  العمل  العامل قاض  صاحب  ا، وبالفرض أن  ً أتعاب  أخب  العامل ال يستطيع تحمل  كان 
( من الحكومة، أو مركز مساعدة قانونية،   ي

ي تطوعي )مدعوم مالًيا أو مجائ 
، فما مدى احتمالية أن يحصل/ تحصل عىل تمثيل قانوئ  المحامي

 أو منظمة غب  حكومية أو ما إىل ذلك؟ 
 

ا  
ً
 محتمل جد

 محتمل  

 غب  محتمل   

 غب  محتمل بشدة  

 ينطبق ال أعرف/ ال  

 
 
 
 
 

  

 
 .وجدت و اإلغراءات المالية إنيُرجى الوضع في الحسبان التكاليف المباشرة المترتبة على الدعوى القضائية، مثل أتعاب المحاماة، ورسوم المحكمة، إضافة إلى الرشاوى أ2

http://www.worldjusticeproject.org/
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ي رقم 
اض   2السيناريو االفبر

 

الجهة   .8 العامل  ترقية، ويبلغ  بالمستشق  مقابل  ي من عامل 
ي مدينتك يطلب مبلغ غب  قانوئ 

 عام كبب  ف 
اض بأن مدير مستشق  ُيرجر االفب 

 اختيار إجابة واحدة فقط(المختصة عن هذا السلوك ويقدم أدلة كافية إلثباته. أي من النتائج التالية هو األرجح؟ )ُيرجر 
 

 تجاهل السلطات تماًما لالتهام.  

ا إىل أي   
ً
فتح تحقيق، لكن دون الوصول مطلق

 استنتاجات. 

 التحقيق مع المدير وتأديبه.  

 ال أعرف/ ال ينطبق.  

 
ي رقم 

اض   3السيناريو االفبر
 
ي   .9

وي    ج لتأسيس اتحاد عمال ف   بسبب الب 
ً
كة فصلت عامال ا أن شر

ً
ا أن هذا العامل تقدم بشكوى أمام السلطة المختصة. أي فرض

ً
مصنع، وفرض

رجر اختيار إجابة واحدة فقطمن النتائج التالية هو األرجح؟ )  ( يُ
 

تجاهل السلطات تماًما للشكوى المقدمة من   
 العامل. 

ا إىل أي   
ً
فتح تحقيق، لكن دون الوصول مطلق

 استنتاجات. 

كة بتعويض العامل أو  تتأكد السلطات من قيام   الشر
 إعادته إىل وظيفته. 

كة السلطات أو تؤثر عليها بالنفوذ    ي الشر
ترسر

 لتجاهل المخالفة. 

 ال أعرف/ ال ينطبق  

 
 

http://www.worldjusticeproject.org/
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ي 
 القسم الثان 

 
ي بلدك إىل المحاكم المدنية أو محاكم العمل   .10

لتسوية نزاعاتهم. ُيرجر  يهدف السؤال التاىلي إىل التحقق من األسباب وراء عدم لجوء الفقراء ف 
ي المدينة ال

ي التأثب  عىل قرارات الفقراء بالذهاب أو عدم الذهاب إىل المحكمة لحل نزاع عمل ف 
ي تعيش  إخبارنا بمدى أهمية العوامل التالية ف 

ن 
 فيها: 

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق

ليس مهًما عىل 
 اإلطالق

ا
ً
ا مهم إىل حد ما ليس مهًما جد

ً
  مهم جد

     (a ) رسوم المحكمة )الرسوم القضائية( مرتفعة للغاية 

     (b ) أتعاب المحاماة مرتفعة للغاية 

     (c ) )االفتقار إىل المساعدة المالية التطوعية )المجانية 

     (d ) االفتقار إىل المساعدين القانونيي   أو المكاتب القانونية 

     (e ) (حواجز اللغة )عدم توافر جمي  
 مب 

     (f ) )الموقع الفعىلي لدور العدل )المحاكم بعيدة للغاية 

     (g ) )للغاية 
ً
ا طويال

ً
 مدة القضايا )تستغرق وقت

     
(h )  التحب   ضد األشخاص المهمشي   )التميب   بناء عىل الحالة

 االجتماعية أو االقتصادية( 

     (i ) للغاية اإلجراءات القانونية مرهقة ومعقدة 

     (j )   فساد القضاة والضباط القضائيي 

     (k )  االفتقار إىل المعلومات العامة عن اإلجراءات محاكم 

     (l ) االفتقار إىل الوعي تجاه سبل االنتصاف المتاحة 

 
ي مع قضايا نزاعات العمل )القضايا بي   األطراف الخاصة(   .11

تك خالل العام الماض  ي تم الفصل فيها من ِقَبل محاكم ابتدائية  بناًء عىل خبر
الن 

ي تعكس النتائج التالية: 
 مدنية أو محاكم عمل، كم تبلغ نسبة المحاكم المئوية )%( الن 

 
 ال أعرف/ 
 %100 %75 %50 %25 %5 %0 ال ينطبق 

 

       
(a )  ي تقييم القضاة األمي   لألدلة المتوفرة

عكس القرار النهائ 
 والقانون المعمول به. 

       
(b )  ر لها من أحد ي متأثًرا بضغوط ال مبر

جاء القرار النهائ 
 األطراف، أو متأثًرا بالفساد. 

 

http://www.worldjusticeproject.org/
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 ُيرجر اإلجابة:   .12
 

 ال أعرف/ 
 %100 %75 %50 %25 %5 %0 ال ينطبق 

 

       

ي تحظ  باهتمام من  
تك، ومن بي   جميع القضايا الن  بناًء عىل خبر

ي 
 
ا ف

ً
ا(، كم نسبة القضايا  الحكومة )باعتبارها طرف

ً
ا ثالث

ً
القضية أو طرف

ر له للتأثب  عىل نتيجة   ا ال مبر
ً
ي مارست فيها الحكومة نفوذ

المئوية منها الن 
 القضية؟ 

 
ي رأيك، ما مدى احتمالية أن تض  المعايب  التالية بموقف شخص ما أمام محكمة مدنية أو محكمة عمل؟ إذا كان الشخص:  .13

 ف 
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل غب  محتمل 
ً
 محتمل جد

 

     (a ) ا ً  شخًصا فقب 

     (b ) امرأة 

     (c ) ا من أقلية عرقية
ً
 فرد

     (d ) ا من أقلية دينية
ً
 فرد

     (e ))شخًصا أجنبًيا )مهاجًرا 

     (f ) ي الجنس أو المتحولي   جنسًيا  جنسًيا أو ثنائن 
 من المثليي  

 

 

 أو: 

 

 (g ) ء مما سبق ي
 ال سر

 

ي يمكن من خاللها تناول المظالم؟  .14
 برأيك، ما مدى وعي عامة السكان بآليات العدالة الرسمية الن 

 
ا  

ً
 واعون جد

 واعون إىل حد ما  

  
ً
 واعون قليال

 غب  واعي   عىل اإلطالق  

 ال أعرف/ ال ينطبق  

 
 ُيرجر اختيار العبارة األقرب إىل آرائك حول كيفية استجابة سلطات العمل إىل مخالفات العمل التالية:  .15

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

 غبر فعالة عىل اإلطالق 
]سلطات العمل ال تحقق  
ي المخالفات[ 

 بفعالية ف 

 فعالة إل حد ما 
ي 
]قد تفتح سلطات العمل تحقيقات ف 

ي 
فعاليتها المخالفات، لكنها محدودة ف 

من حيث تنفيذ العقوبات أو اإلجراءات 
التصحيحية. قد تكون بطيئة أو غب  
كات ذات نفوذ[  مستعدة لمواجهة شر

ا
ً
 فعالة جد

ي 
]سلطات العمل فعالة ف 

ي المخالفات. وتؤول 
التحقيق ف 

النتائج السلبية إىل اتخاذ إجراء  
 تصحيحي فوري[

 

    (a ) مخالفات سالمة مكان العمل 

    (b )مخالفات عمالة األطفال 

    (c ) مخالفات العمل باإلكراه 

    
(d )  ي المشاركة

مخالفات ضد حق العاملي   ف 
ي مفاوضة جماعية  

 ف 

    
(e  )  ي تكوين

مخالفات ضد حرية العاملي   ف 
 جمعيات 
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 القسم الثالث 
 

ي  .16
ا يتقدم لشغل منصب مبتدئ ف 

ً
 جيد

ً
 تأهيال

ً
ي  وكالة حكوميةتخيل أن شخًصا مؤهال

. برأيك، ما مدى احتمالية أن يكون المتقدم للوظيفة ف 

 وضع يقلل من فرصه خالل إجراءات التعيي   بسبب أنه/ أنها: 
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل غب  محتمل 
ً
 محتمل جد

 

     (a ) ا؟ ً  شخًصا فقب 

     (b ) امرأة؟ 

     (c ) ا من أقلية عرقية؟
ً
 فرد

     (d ) ا من أقلية دينية؟
ً
 فرد

     (e ) شخًصا أجنبًيا )مهاجًرا(؟ 

     (f ) ي الجنس أو المتحولي   جنسًيا؟  جنسًيا أو ثنائن 
 من المثليي  

 

 

 أو: 

 

 (g ) ء مما سبق ي
 ال سر

 

كات الخاصة( إىل دفع رشاوى أو مدفوعات غب  رسمية، أو إغراءات مالية أخرى من أجل: كم مرة يضطر األشخاص )أو  .17  الشر
 

 ال أعرف/ 
ا تقريًبا  ال ينطبق 

ً
 أبد

ي بعض  
ف 

 األحيان 
ي معظم  

ف 
 األحيان 

 دائًما تقريًبا 
 

     
(a )  ،الحصول عىل مزايا الرعاية االجتماعية من الحكومة )عىل سبيل المثال

 اإلعاقة، أو لكبار السن(؟ لألشخاص ذوي 

     (b ) الحصول عىل مزايا تقاعد من الحكومة؟ 

     (c ) ي قضية عمل؟
 الحصول عىل تبليغ بصحيفة الدعوى ف 

     (d ) الحصول عىل رخصة سائق؟ 

     (e ) تسهيل استالم تضي    ح صحة وسالمة مهنية؟ 
 

 ُيرجر اإلجابة:   .18
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

ا  محتمل غب  محتمل 
ً
 محتمل جد

 

     
(a )  /كة تصنيع من الفئة المتوسطة للتدقيق ما مدى احتمالية خضوع شر

التفتيش بواسطة سلطات العمل نتيجة لقيام موظف برفع شكوى عن 
ي العمل؟ 

 مخالفة تتعلق بالسالمة ف 

     
(b ) كة تصنيع من الفئة المتوسطة للتدقيق/  ما مدى احتمالية خضوع شر

ي بواسطة سلطات العمل؟ 
 التفتيش بشكل روتين 

     
(c )  ما مدى احتمالية أن تفرض سلطات العمل عقوبات إذا تم الكشف عن

 مخالفات سالمة مهنية؟ 

     
(d )   ما مدى احتمالية أن تطلب سلطات العمل رشاوى أو مزايا أخرى غب

 الطرف عن مخالفات السالمة؟ مستحقة أو تتحصل عليها مقابل غض 
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ي بلدك مراعاة "اإلجراءات القانونية الواجبة" .19
ي اإلجراءات اإلدارية المتخذة بواسطة السلطات التالية:   3عملًيا، تتم ف 

 ف 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  موافق  
 بشدة

 موافق بشدة موافق  غب  موافق 
 

     (a سلطات العمل الوطنية ) 

     (b سلطات )الحماية البيئية الوطنية 

     (c ائب الوطنية  ( سلطات الض 

     (d السلطات المحلية ) 

 
ي بلدك:  .20

 ُيرجر اختيار العبارة األقرب إىل آرائك حول إمكانية الوصول إىل المعلومات التالية ف 

 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

ال يمكن الوصول إليها عىل  
 اإلطالق

]ال يستطيع المواطنون 
والصحفيون والمنظمات غب   
الحكومية الوصول إىل أرقام  

تفصيلية، بسبب الشية أو العوائق 
 المانعة أو عدم كفاءة الحكومة[ 

يمكن الوصول إليها  
ا ما 

ً
 نوع

]يستطيع المواطنون والصحفيون 
والمنظمات غب  الحكومية  

الوصول إىل أرقام تفصيلية، لكن 
هذه المعلومات ربما يصعب  

، أو غب  مكتملة، أو الوصول إليها 
 غب  محدثة[ 

يمكن الوصول إليها  
 بمنتىه السهولة 

]يستطيع المواطنون والصحفيون 
والمنظمات غب  الحكومية  
الوصول إىل أرقام تفصيلية 
خاضعة الستثناءات محدودة 

ا يحددها القانون. هذه 
ً
رة جيد ومبر

المعلومات متوفرة بسهولة  
 ومحدثة[ 

 

    (a ) انية الوكاالت الحكوميةأرقام  مب  

    (b ) نسخ من عقود الحكومة 

 
  

 (c )  مصادر تمويل الحملة االنتخابية
بي   

َ
خ
َ
عي   الُمنت ِّ  للمسؤولي   والُمشر

 
  

 (d )  سجالت اإلفصاح لكبار
 المسؤولي   الحكوميي    

 
  

 (e  )  تقارير مؤسسة حقوق اإلنسان
 الوطنية )ديوان المظالم( 

 
  

 (f )  نسخ من القرارات اإلدارية السارية
ي تتخذها  

عىل عامة الشعب الن 
 الوطنية الوكاالت الحكومية 

 
  

 (g )  نسخ من القرارات اإلدارية السارية
ي تتخذها  

عىل عامة الشعب الن 
 المحلية الوكاالت الحكومية 

    (h ) نسخ من اإلجراءات اإلدارية 

 

 
الحق في افتراض براءتك حتى ثبوت اإلدانة، والحق في إخطارك على النحو الواجب بوجود تحقيق معك، والحق في اطالعك على جميع  " اإلجراءات القانونية الواجبة"تشمل  3

 . األدلة المستخدمة ضدك، وفرصة دحض تلك األدلة
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 كم مرة يمكنك القول بأن:  .21
 

 أعرف/ ال 
ا تقريًبا  ال ينطبق 

ً
 أبد

ي بعض  
ف 

 األحيان 
ي معظم  

ف 
 األحيان 

 دائًما تقريًبا 
 

     
(a ) عملًيا، توفر الحكومة معلومات سهلة الفهم عن الحقوق األساسية

؟   للعاملي  

     (b ) القواني   األساسية متاحة للجمهور بجميع اللغات الرسمية؟ 

     

(c  ) توفب  إمكانية الوصول إىل القواني   باللغات  عملًيا، تسىع الحكومة إىل
ة من السكان، حن  إن لم تكن لغات   ي يتحدث بها قطاعات كبب 

الن 
 "رسمية"؟ 

     (d ) ي حينها؟
 
 عملًيا، يتم نشر لوائح العمل التنظيمية ف

     
(e  )  ي إعداد

 
ي ف

عملًيا، تتعاون الحكومة مع منظمات المجتمع المدئ 
 السياسة العامة؟ 

     
(f )  عملًيا، يمكن الحصول عىل لوائح العمل التنظيمية بتكلفة قليلة، مثل

نت؟  يد أو عبر اإلنب   الحصول عليها بواسطة البر

     (g ) ي حينها؟
 عملًيا، يتم نشر القرارات القضائية للمحكمة العليا ف 

     

(h )  ي للسماح
عملًيا، تكون لوائح العمل التنظيمية مستقرة بما يكق 

ة بالتحقق من السلوك المسموح به والسلوك  كات الصغب  للعاملي   والشر
 المحظور؟ 

     
(i ) المستوى عملًيا، يتم تنفيذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالعمل عىل 

ي 
 دون تأخب  غب  معقول؟   الوطن 

     
(j ) المستوى عملًيا، يتم تنفيذ اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالعمل عىل

 دون تأخب  غب  معقول؟  المحىلي 
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 القسم الرابع 
 

ي بلدك: ) .22
ي قطاعات التصنيع ف 

رجر اختيار إجابة واحدة فقطُيرجر اختيار العبارة األقرب إىل آرائك حول ظروف الصحة والسالمة المهنية ف   ( يُ
 

ا وصحًيا. اإلصابات والوفيات المهنية نادرة. توفر معظم  
ً
كات التصنيع مكان عمل آمن  شر

كات التصنيع بلوائح الصحة والسالمة األساسية، لكن معظم العاملي   ال يزالون مهددين بسبب    م شر تلب  
ة والكيماويات الضارة. الوفيات نادرة، ولكن إصابات مكان العمل شائعة.     اآلالت الخطب 

ي ظروف عمل غب  آمنة وغب  صحية. اإلصابات  
 
 والوفيات المهنية شائعة. يعمل معظم العاملي   بالتصنيع ف

 ال أعرف/ ال ينطبق  

 
 إىل أي مدى توافق عىل العبارات التالية:  .23

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  موافق  
 بشدة 

 موافق بشدة  موافق غب  موافق 
 

     
(a )  ي

ي التصنيع االنتظام بفعالية ف 
عملًيا، يستطيع العاملون ف 

 نقابات عمالية 

     
(b ) ي مجال التصنيع التفاوض عىل  عملًيا، يستطيع

العاملون ف 
 حقوقهم بفعالية مع أصحاب العمل. 

     
(c  )  اب عن العمل دون ي التصنيع اإلض 

عملًيا، يستطيع العاملون ف 
 خوف من االنتقام. 

     
(d )  ي نقابات

ي الزراعة االنتظام بفعالية ف 
عملًيا، يستطيع العاملون ف 

 عمالية. 

     
(e  )  ،ي الزراعة التفاوض عىل حقوقهم  عملًيا

يستطيع العاملون ف 
 بفعالية مع أصحاب العمل. 

     (f ) .عملًيا، يتم تطبيق حظر عمل األطفال بفعالية 

     (g ) .عملًيا، يتم تطبيق حظر العمل اإلجباري أو اإللزامي بفعالية 
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 إىل أي مدى توافق عىل العبارات التالية:  .24
 

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  موافق  
 بشدة 

 موافق غب  موافق 
موافق 
 بشدة 

 

     

(a )  ي يد شخص واحد، لكنها موزعة بي   فروع
 
كز سلطة الحكومة ف عملًيا، ال تب 

)عىل سبيل المثال، الرئيس أو رئيس الوزراء، والكونغرس أو الجهة   مستقلة مختلفة 
يعية، والقضاة(.   التشر

     
(b ) ي تطبيقها   الوطنيةعملًيا، المحاكم

 
ي بلدك متحررة من النفوذ السياسي ف

 
ف

 للسلطة. 

     
(c  ) ي تطبيقها   المحليةعملًيا، المحاكم

 
ي بلدك متحررة من النفوذ السياسي ف

 
ف

 للسلطة. 

     
(d )  تمتثل الحكومة دائًما لقرارات المحاكم العليا، حن  إن كانت تختلف مع هذه

 القرارات. 

     

(e  )  ي التقارير الصادرة عن جهة التدقيق الحكومية
عملًيا، تنظر السلطات بجدية ف 

)مؤسسة التدقيق العليا أو المراقب الماىلي للحسابات أو ما إىل ذلك(، وتؤول النتائج  
 السلبية إىل اتخاذ إجراء تصحيحي فوري. 

     
(f ) ب أعضاء

َ
يعيةعملًيا، ُيعاق الذين يسيؤون استخدام سلطتهم عىل   الهيئة التش 
 سوء السلوك. 

     (g ) يعيةعملًيا، تتم مقاضاة ومعاقبة أعضاء  الذين يرتكبون جرائم.  الهيئة التش 

     
(h ) ب أعضاء

َ
الذين يسيؤون استخدام سلطتهم بسبب سوء   القضاءعملًيا، ُيعاق

 السلوك. 

 
 إىل أي مدى توافق عىل العبارات التالية:  .25

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  موافق  
 بشدة 

غب   
 موافق

 موافق
موافق 
 بشدة 

 

     
(a )  ي بلدك

تم انتخاب الرئيس التنفيذي )الرئيس أو رئيس الوزراء أو ما إىل ذلك( ف 
 انتخابية نزي  هة. من خالل عملية 

     
(b )  ي بلدك

تم انتخاب الرئيس التنفيذي )الرئيس أو رئيس الوزراء أو ما إىل ذلك( ف 
ي ينص عليها الدستور. 

ا للقواعد واإلجراءات الن 
ً
 وفق

     (c ) .ي بلدك، تتوفر نتائج االنتخابات بسهولة من أجل التدقيق العام
 ف 

     
(d ) ي تطبيقها  عملًيا، محاكم الطعون

االنتخابية متحررة من النفوذ السياسي ف 
 للسلطة. 

     (e  ) .ي العملية االنتخابية
 عملًيا، توجد ضوابط وموازنات للحفاظ عىل ثقة العامة ف 

     
(f )  ي بلدك من خالل عملية

عملًيا، يتم انتخاب المسؤولي   الحكوميي   المحليي   ف 
 انتخابية نزي  هة. 

     
(g )  ي بلدك التصويت بحرية دون الشعور بالمضايقة أو

عملًيا، يستطيع األشخاص ف 
 الضغط. 

     
(h ) التعبب  بحرية عن آرائها ضد السياسات   األحزاب المعارضةعملًيا، تستطيع

 الحكومية دون خوف من االنتقام. 

     
(i ) التعبب  بحرية عن   الفصائل المعارضة داخل الحزب المهيمنعملًيا، تستطيع

ة.  ا دون خوف من مواجهة عواقب سلبية كبب 
ً
 آرائها علن

     
(j )  ي بلدك

عملًيا، يحكم الرئيس التنفيذي )الرئيس أو رئيس الوزراء أو ما إىل ذلك( ف 
يعية.   دون النظر إىل الضوابط التشر
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 ُيرجر اإلجابة عن األسئلة التالية:  .26
  

 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

محتمل غب  
ا محتمل غب  محتمل بشدة 

ً
  محتمل جد

     
(a )  ،ر طة، دون مبر ب عىل يد الشر ما مدى احتمالية أن يتعرض مواطن للض 

ي بلدك؟ 
 
ي مظاهر سلمية عامة ف

 
 بسبب المشاركة ف

     
(b )  ر، بسبب طة، دون مبر ي بواسطة الشر

ما مدى احتمالية الهجوم عىل صحق 
ي 
 
 بلدك؟تغطية مظاهرة سلمية عامة ف

     
(c )  ما مدى احتمالية أن يتجنب أو يتهرب شخص ذو نفوذ أو مرتبط بالسياسة

تبة عىل مخالفة قانون جنائية غب  قائمة عىل  
من العواقب القانونية المب 

 العنف؟ 

     
(d ) ي بلدك نشر عملية كشف فساد

 
ما مدى احتمالية أن ترفض صحيفة ف

ي ضدها؟ موثوقة بسبب تهديدات بالعنف أو 
 اتخاذ إجراء قانوئ 

     
(e  )   ما مدى احتمالية أن يقوم مسؤول حكومي رفيع المستوى بتحويل غب

ي لألموال العامة بغرض تمويل نمط الحياة الشخصية أو لسداد تكاليف  
قانوئ 

 الحمالت السياسية؟ 

     
(f )  لمان يعية/ البر بمدفوعات  ما مدى احتمالية أن يطالب عضو بالهيئة التشر

غب  قانونية أو رشاوى أو يتحصل عليها مقابل خدمة مصالح سياسية أو 
وع قانون؟   التصويت المنحاز عىل مشر

     
(g )    كات مبالغ غب  قانونية إىل مسؤولي   حكوميي ما مدى احتمالية أن تدفع الشر

 من مستوى رفيع مقابل معاملة تفضيلية، مثل منح العقود الحكومية؟ 

 
انية تلك الوكالة. فما احتمالية ما   .27 ا أنك أرسلت طلًبا للوصول إىل معلومات خاصة بوزارة التعليم عن كيفية تخصيص و/ أو إنفاق مب  

ً
: فرض  يىلي

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  محتمل  
 بشدة

غب  
 محتمل

ا  محتمل
ً
 محتمل جد

 

     
(a ) اض أنه تم  أن تقدم الوكالة الحكومية المسؤولة مثل هذه المعلومات، بافب 

 طلبها بشكل مناسب؟ 
     (b ) أن تكون المعلومات المقدمة ذات صلة بالطلب المقدم ومكتملة؟ 
     (c ) أن تمنح الوكالة الحكومية هذه المعلومات بتكلفة معقولة؟ 
     (d ) ة زمنية معقولة؟  أن تمنح الوكالة الحكومية هذه المعلومات خالل فب 

     
(e )  أن تمنح الوكالة الحكومية هذه المعلومات دون أن يضطر مقدم الطلب إىل

 دفع رشوة؟ 

 
 إىل أي مدى توافق عىل العبارات التالية؟ .28

 
 ال أعرف/ 
 ال ينطبق 

غب  موافق  
 بشدة

 موافق  غب  موافق 
موافق  
 بشدة

 

     
(a ) ا للقانون

ً
، إذا رفضت وكالة حكومية طلب مواطن بالحصول عىل  وفق

ي الطعن عىل هذا القرار أمام وكالة حكومية  
معلومات، فإن هذا المواطن له الحق ف 

 أخرى أو قاٍض. 

     
(b )إذا رفضت وكالة حكومية طلب مواطن بالحصول عىل معلومات، فإن  عملًيا ،

هذا المواطن يستطيع الطعن بفعالية عىل هذا القرار أمام وكالة حكومية أخرى أو  
 قاٍض. 
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 االنتهاء!  عىل  أوشكت لقد
 

ي المساحة المتوفرة أدناه. 
 
تنا بها ف  إذا كان لديك أي تعقيب أو تعليقات بخصوص االستبيان، فسنكون ممتنير  إذا أخبر

 
 هل هناك أي موضوعات أو قضايا أو أسئلة ذات صلة تعتقد أن االستبيان لم يتضمنها؟ .(1
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ي  معلومات إضافية:   .(2
وع العدالة العالميةنحن ممتنون لمشاركتكم كمشارك خبب  ف  اء  مؤشر سيادة القانون لمشر . يشارك الكثب  من خبر

ي العالم
تهم عاًما تلو اآلخر إلعداد واحدة من مجموعات البيانات األكبر شمولية ف  وع العدالة العالمية بوقتهم وخبر   سيادة القانون بمشر

ام الدول بسيادة ال قانون. سنكون ممتني   لك للغاية إذا استغرقت الوقت لملء بيانات االتصال الخاصة بك أدناه للتأكد من  لقياس الب  
ي قاعدة البيانات الخاصة بنا. ستظل هذه المعلومات مجهولة الهوية تماًما، ولن تتم مشاركتها مع أي أطراف 

أن لدينا أحدث السجالت ف 
ي قاعدة البيانات الخاصة بنا لمزيد من المشاركة ومن أجل اإلصدارات المستقبلية  خارجية. سيتم تخزين بيانات االتصال الخاصة

بك ف 
وع العدالة العالميةمن   . مؤشر سيادة القانون لمشر

 
 

رجر ملء البيانات التالية:   يُ

 اللقب )السيد، السيدة، الدكتور، وما إىل ذلك(:  

 االسم األول:  

/ اللقب:    االسم األخب 

 الوظيفة:  

 المنظمة:  

ل:  
ّ
ي الُمفض

وئ  يد اإللكب   البر

لة:  
ّ
 لغة المراسلة الُمفض

 

 

ي معلومات حول  
ي تلق 

نت، ومنشورات، وتقارير خاصة بصفة منتظمة. إذا كنت ترغب ف  وع العدالة العالمية ندوات عبر اإلنب  يقدم مشر
وع العدالة العالمية، ُيرجر اإلشارة إىل ذلك   أدناه: فعاليات مشر

الفعاليات    حول  ونية  إلكب  بريد  رسائل  ي 
تلق  ي 

ف  أرغب 
وع العدالة العالمية القادمة   والمنشورات القادمة لمشر

ي عىل دعوات   
وئ  يد اإللكب  أفضل أن تقتض مراسالت البر

 استطالع الرأي الخاص باستبيان المشاركي   المؤهلي   

 
 

؟   نعم ]   [   ال ]    [     س بالمستوى الجامىعي درِّ
ُ
 هل ت

س؟ ____________________________  درِّ
ُ
 إن كانت اإلجابة نعم، فأي مقررات ت

 
 نعم ]   [   ال ]    [   هل أنت محاٍم؟ 

 ______________________ إن كانت اإلجابة نعم، فكم عدد سنوات ممارستك للقانون؟ 

 
 

ي تزاولها؟
 إذا كنت محامًيا، فما هي المجاالت النر

 ]   [  مكافحة االحتكار ]   [  العقود ]   [  القانون الدوىلي 

كات  ]   [  قانون العمل   ]   [  اإلفالس ]   [  قانون الشر

/ التحكيم  ي
ي  ]   [  التقاض 

 ]   [  قانون األعمال ]   [  القانون الجنائ 

ي  ]   [  قانون التوظيف  ]   [  الممارسة الطبية سوء 
 ]   [  القانون المدئ 

ي  ]   [  قانون الملكية 
 ]   [  الحقوق المدنية  ]   [  القانون البين 

ائب  ]   [  القانون التجاري  ]   [  قانون األشة  ]   [  الض 

 ]   [  القانون الدستوري  ]   [  ممارسة عامة  ]   [  

 ]   [  قانون المستهلك  ]   [  الفكرية الملكية  ]   [  
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يد نسخة مجانية من تقرير  .(3 ا عن تقديرنا لمشاركتكم القيمة، فإننا نود أن نرسل إليكم عبر البر ً وع العدالة تعبب  مؤشر سيادة القانون لمشر
ي استالم نسخة مطبوعة مجانية من التقرير، ُيرجر إدخال عنوانك   2021العالمية للعام 

ا هذا العام. إذا كنت ترغب ف 
ً
ه الحق عند نشر

ل أدناه.   
َّ
يدي الُمفض  البر

 

يد نسخة من تقرير مؤش    ي أن نرسل إليكم عبر البر
 
ي حال رغبتكم ف

 
رجر ملء البيانات أدناه ف

ُ
ا هذا العام:    2021ي

ً
 الحق

يدي:    1السطر    للعنوان البر

يدي:   2السطر    للعنوان البر
)عىل سبيل المثال الشقة/ صندوق 

يد(   البر

 المدينة:   

 اإلقليم/ الوالية:  

يدي: الرمز    البر

 البلد:  

 

ي المساهمة من خالل إكمال االستبيان  .(4
اح زمالء ممن قد يرغبون ف  ي مجالك، فإننا نرحب باإلحاالت أو باقب 

ا ف  ً ا، وباعتبارك خبب  ً أخب 
تهم من بي   أربعة استبيانات لدينا:   األفضل من حيث التوافق مع خبر

 

ي والتجاري  •
 القانون المدئ 

ي القانون الدستوري،   •
 والحريات المدنية، والقانون الجنائ 

 قانون العمل •
 الصحة العامة •

 

  1اإلحالة رقم  2اإلحالة رقم  3اإلحالة رقم 
 االسم بالكامل   
ي    

وئ  يد اإللكب   البر
 مجال المزاولة    
 البلد    
 اللغة   

 
 

 شكًرا لك عىل تعاونك! 
 

تكم جزًءا من إدارة   ف بأن تكون خبر وع العدالة العالميةشكًرا لك عىل إكمال االستبيان. نتشر . لمزيد من  2021للعام    مؤشر سيادة القانون لمشر

وع العدالة العالمية مؤشر سيادة القانونالمعلومات عن  وع العدالة العالمية، ُيرجر زيارة:  لمشر نامج مشر ه من المجاالت األخرى لبر  وغب 
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