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ماذا

كيف

ملاذا

مؤرشات ملفتيش العمل لتحديد 
املستوى األول لضحايا االتجار بالبرش 
املحتملني يف سوق العمل يف األردن



الغرض من املؤرشات:4
دعـــم  هـــو  املـــؤرشات  هـــذه  مـــن  الغـــرض  إن 
األول  املســـتوى  تحديـــد  يف  العمـــل  مفتـــي 

املحتملـــة، االتجـــار  لحالـــة 

ويشـــر تحديـــد املســـتوى األول إىل نقطـــة االتصال 
االتجـــار  وضحايـــا  العمـــل  ــش  مفتِـّ بـــن  األوىل 
املحتملـــن وعمليـــة الكشـــف عـــن العالمـــات التـــي 
تشـــر إىل احتـــال وقـــوع حالـــة لالتجـــار. تهـــدف 
هـــذه املـــؤرشات إىل توفـــر التوجيـــه ملفتـــي 

ــأن  ــل بشـ العمـ

أ( اكتشاف العالمات املحتملة لالتجار. •

الحــاالت املشــبوهة ملزيــد  • عــن  اإلبــالغ  ب( 
التحقيــق. مــن 



5 استخدام املؤرشات:
ــن  ــتخدامها م ــم اس ــؤرشات ليت ــذه امل ــت ه صمم
قبــل مفتــي العمــل يف قطاعــات ســوق العمــل 
مبــارشة  إليهــا  الوصــول  ميكنهــم  والتــي  األردين 
أثنــاء أدائهــم لواجباتهــم، ويف الحــاالت التــي ميكــن 

االتجــار بالبــر مــن خاللهــا.

أ(  املــؤرشات  قامئــة  اســتخدام  ميكــن  وبالتــايل 
قبــل إجــراء التفتيــش ، ليكــون مبثابــة تذكــر مبــا 
يجــب البحــث عنــه )وأي أســئلة يجــب طرحهــا ، عنــد 
الشــك( ، ب( أثنــاء التفتيــش ، عندمــا يكــون يف 
شــك، و  ج( بعــد التفتيــش ، عنــد كتابــة تقريــر يشــر 

ــق. ــد مــن التحقي إىل حالــة محتملــة إلجــراء املزي

عــن  مــؤرش  لــكل  متوفــرة  إرشــادات  وهنــاك 
التــي ميكــن مالحظتهــا  العمــل  قطاعــات ســوق 
ألغــراض  االتجــار  املــؤرشات  وتغطــي  فيهــا، 
االســتعباد  ذلــك  يف  )مبــا  العــايل  االســتغالل 
جميــع  يف  الجنــي  واالســتغالل  املنــزيل( 

الصلــة. ذات  القطاعــات 



أما القطاعات املشمولة فهي:6
الصناعيــة: مبــا يف ذلــك التصنيــع ومصانــع  •

داخــل  العاملــة  والــركات  والبنــاء  النســيج 
.)QIZ( املؤهلــة  الصناعيــة  املناطــق 

الزراعــة: مبــا يف ذلــك املــزارع وتربيــة املاشــية  •
والرعــي.

قطــاع الخدمــات: مبــا يف ذلــك النــوادي الليليــة  •
)خاصــة  واملطاعــم  واملقاهــي  والحانــات 
ــة  املطاعــم غــر الســياحية( والفنــادق والتجزئ
الســيارات،  وغســيل  التنظيــف  وخدمــات 
اليدويــة  الحــرف  امليكانيــكا،   / املــرآب 

الطــوب( صناعــة  الفخــار،  )النجــارة، 
يف  • العمــل  ذلــك  يف  مبــا  املنــزيل:  العمــل 

خاصــة. مســاكن 
القطــاع الطبــي مبــا يف ذلــك قطــاع التمريــض  •

والعمــل  املنــازل  يف  التمريــض  )خاصــة 
“مرافقــي كبــار الســن”( ومراكــز التدليــك )مبــا 
يف ذلــك املراكــز املســجلة كمراكــز للعــالج 
البــدين( وبعــض  التأهيــل  الطبيعــي وإعــادة 
واملستشــفيات  الخاصــة  الطبيــة  املراكــز 
أو  األطبــاء  تشــغيل  يتــم  حيــث  الخاصــة، 

أجنبيــة. بلــدان  مــن  املمرضــات 



7 هيكلية املؤرشات:
الثالثــة  العنــارص  حســب   )•( املــؤرشات  تجتمــع 
يف  مبــن  هــو  مــا  عــى  بنــاء  االتجــار  لجرميــة 

بالبــر: لالتجــار  الــدويل  التعريــف 

ــم أو  ــم أو إيواؤه ــخاص أو نقله ــد أش ــل )تجني الفع
اســتقبالهم(،

الوســيلة )بالتهديــد باســتعال القــوة أو غــر ذلــك 
مــن أشــكال اإلكــراه أو االختطــاف أو االحتيــال أو 
ــب  ــلطة أو املنص ــتعال الس ــاءة اس ــداع أو إس الخ
أو حالــة الضعــف أو إعطــاء أو تلقــي دفعــات ماليــة 
لــه  شــخص  موافقــة  عــى  للحصــول  مزايــا  أو 

ســيطرة عــى شــخص آخــر(،

واالســتغالل  الجنــي  )لالســتغالل  الغــرض 
العــايل والتســول القــري واالســتعباد املنــزيل 
أشــكال  مــن  ذلــك  اىل  ومــا  باإلكــراه  والــزواج 

األخــرى( االســتغالل 



وتتجمــع املــؤرشات ضمــن كل عنــر يف ثــالث 8
ــة. ــة ولفظي ــر لفظي ــة وغ ــات: مرئي فئ

تشــر املــؤرشات املرئيــة )•( إىل العالمــات التــي 
قــد يالحظهــا املفتــش ماديــا وقــد تغطــي كل يشء 
املاديــة  والحالــة  فيهــا  يبحثــون  التــي  البيئــة  مــن 
للعامــل ووجــود الســجالت والوثائــق والرتاخيــص 

الصحيحــة.

تشــر املــؤرشات غــر اللفظيــة )•( إىل العالمــات 
التــي ميكــن مالحظتهــا يف ســلوك األفــراد مبــا 
املحتملــن  االتجــار  وضحايــا  العــال  فيهــم 
واملديريــن واملرفــن وأصحــاب العمــل وتجــار 

املحتملــن. البــر 

العالمــات  إىل   )•( اللفظيــة  املــؤرشات  تشــر 
محادثــة  خــالل  مــن  عنهــا  الكشــف  ميكــن  التــي 
أو  محتملــن  اتجــار  وضحايــا  عمــل  مفتــش  بــن 
ممثلــه.  أو  عمــل  وصاحــب  عمــل  مفتــش  بــن 
هنــا  املدرجــة  اللفظيــة  املــؤرشات  وتســتكمل 
بقامئــة مــن األســئلة )-( التــي قــد يطلبهــا مفتــش 



9 العمــل مــن ضحيــة محتملــة لجمــع املزيــد مــن 
املعلومــات عــن وضعهــم وكشــف املزيــد مــن 

االتجــار. مــؤرشات 

مالحظــة: تنطبــق معظــم املــؤرشات عــى جميــع 
الضحايــا املحتملــن، ســواء كانــوا مــن املواطنــن 
 “ عالمــة  وضــع  ويتــم  األجانــب  أو  األردنيــن 
للمواطنــن األجانــب” عــى تلــك املــؤرشات التــي 
تنطبــق فقــط عــى املواطنــن األجانــب. وتــرد يف 
نهايــة الوثيقــة مــؤرشات منفصلــة لألطفــال تطبــق 

باإلضافــة إىل املــؤرشات املقدمــة للبالغــن.

تكــون  أن  هنــا  الــواردة  باملــؤرشات  يقصــد  وال   
قامئــة شــاملة لعالمــات حالــة االتجــار املحتملــة بــل 
انهــا مصممــة ليتــم اســتخدامها لتحديــد املســتوى 
األول، وميكــن أن تؤخــذ كنقطــة انطــالق لتحديــد 
عالمــات االتجــار بالبــر يف القطاعــات والظــروف 
املحتملــة ذات الصلــة. وميكــن الجمــع بينهــا وبــن 
املســتوى  لدعــم  تحديــدا  أكــر  أخــرى  مــؤرشات 

األول لتحديــد حــاالت االتجــار املحتملــة.
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غري اللفظيةمريئ )فعيل(

غر قابل للتطبيقغر قابل للتطبيق

أســئلة ملفتــيش العمــل تتعلــق باملــؤرشات اللفظية اللفظي / التواصل
التفاعلية  /

التوظيــف / التوظيــف حــدث مــن خــالل وكالــة غــر  •
مســجلة أو فــرد )جميــع القطاعــات(

كيف عرفت عن الوظيفة؟ −
أين تقدمت بالطلب؟ −
الــذي  − الفــرد  أو  التشــغيل  وكالــة  اســم  هــو  مــا 

معــه؟ تعاملــت 

األفعال )ماذا(:

ية
عل

فا
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لف
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ت
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11 ــب يف  ــي ترتك ــال الت ــن األفع ــرى م ــواع أخ ــاك أن هن
حالــة االتجــار املحتملــة مثــل نقــل األشــخاص أو 
تحويلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم، إال أن هــذه 
الحــاالت ال تظهــر أثنــاء مرحلــة تحديــد املســتوى 
ــالل  ــط خ ــا فق ــف عنه ــم الكش ــا يت ــادة م األول، وع

عمليــة تعــرّف وتحقيــق رســمية.

غري اللفظيةمريئ )فعيل(

غر قابل للتطبيقغر قابل للتطبيق

أســئلة ملفتــيش العمــل تتعلــق باملــؤرشات اللفظية اللفظي / التواصل
التفاعلية  /

التوظيــف / التوظيــف حــدث مــن خــالل وكالــة غــر  •
مســجلة أو فــرد )جميــع القطاعــات(

كيف عرفت عن الوظيفة؟ −
أين تقدمت بالطلب؟ −
الــذي  − الفــرد  أو  التشــغيل  وكالــة  اســم  هــو  مــا 

معــه؟ تعاملــت 
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الت
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ظي
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 ال

ت
رشا

ملؤ
 با

قة
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مت
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ــد املنشــأ  •12 مل يوقــع العــال عــى أول عقــد يف بل
ــب( ــن األجان )للمواطن

مل يوقــع العامــل عقــًدا ســاريًا يف األردن )جميــع  •
القطاعــات(

هــل قمــت بتوقيــع عقــد يف بلــدك؟ )للمواطنــن  −
األجانــب(

هل وقعت عقد يف األردن )جميع القطاعات(؟ −

عقــده  • رشوط   / ملحتــوى  مــدرك  غــر  العامــل 
القطاعــات( )جميــع 

مــاذا يعطيــك رب عملــك او مبــاذا يعــدك كجــزء  −
مــن العقــد؟

ما هي الروط املحددة املبينة يف عقدك؟  −
تزويــد  − االجــازات،  العمــل،  ســاعات  )الراتــب، 

اإلقامــة أو الطعــام وغــره( هــل العقــد مكتــوب 
تفهمهــا؟ بلغــة 

هــل دفعــت أيــة مبالــغ لوكالــة التشــغيل او للفــرد  −دفع العامل رسوم توظيف )جميع القطاعات( •
الــذي ينظــم وظيفتــك؟ ملــن دفعــت؟

كم دفعت؟ ملاذا؟ −

ية
عل

فا
الت

ة/
ظي

لف
 ال

ت
رشا

ملؤ
- ا

ا( 
اذ

)م
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عا
ألف

ا



13 ــد املنشــأ  • مل يوقــع العــال عــى أول عقــد يف بل
ــب( ــن األجان )للمواطن

مل يوقــع العامــل عقــًدا ســاريًا يف األردن )جميــع  •
القطاعــات(

هــل قمــت بتوقيــع عقــد يف بلــدك؟ )للمواطنــن  −
األجانــب(

هل وقعت عقد يف األردن )جميع القطاعات(؟ −

عقــده  • رشوط   / ملحتــوى  مــدرك  غــر  العامــل 
القطاعــات( )جميــع 

مــاذا يعطيــك رب عملــك او مبــاذا يعــدك كجــزء  −
مــن العقــد؟

ما هي الروط املحددة املبينة يف عقدك؟  −
تزويــد  − االجــازات،  العمــل،  ســاعات  )الراتــب، 

اإلقامــة أو الطعــام وغــره( هــل العقــد مكتــوب 
تفهمهــا؟ بلغــة 

هــل دفعــت أيــة مبالــغ لوكالــة التشــغيل او للفــرد  −دفع العامل رسوم توظيف )جميع القطاعات( •
الــذي ينظــم وظيفتــك؟ ملــن دفعــت؟

كم دفعت؟ ملاذا؟ −
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أي  •14 أو  رســوم  أي  “ســداد”  العامــل  عــى  يتعــن 
خدمــات فيــا يتعلــق بالعقــد / العمــل لصاحــب 
العمــل أو وكالــة التوظيــف )جميــع القطاعــات(

هــل تديــن ألحــد بأيــة أمــوال للتشــغيل/ الوظيفــة؟  −
ملــن؟

كيــف ستســددها )رشوط العقــد، اإلطــار الزمنــي(  −
االتفــاق  عــن  التســديد  رشوط  تغــرت  هــل 

األصــي؟

تختلــف ظــروف العمــل / قطــاع العمــل عــا هــو  •
وارد يف العقــد أو يتــم تقدميــه شــفهيا مــن قبــل 

املجنــد )جميــع القطاعــات(

هل يلبي رب عملك رشوط عقدك؟ −
هــل تغــرت الــروط املضمنــة يف العقــد؟ هــل  −

تغــر عقــدك؟
هــل اضطــررت اىل توقيــع عقــد آخــر ينــص عــى  −

أخــرى؟  رشوط 
هل وقعته طواعية؟ −
ــوع  − ــت أي ن ــت تح ــد أو وضع ــت للتهدي ــل تعرض ه

ــد؟ ــد الجدي ــع العق ــط لتوقي ــن الضغ م

كان عمــر العامــل أقــل مــن 18 عاًمــا عندمــا تكــون  •
ســفر  جــواز  أو  مــزورة   / مجهولــة  املســتندات 
رشعــي يتضمــن معلومــات كاذبــة عــن الســن 

القطاعــات( )جميــع 

يف أي سنة وقعت العقد؟ متى ولدت؟ −
كم كان عمرك عند توقيع العقد؟ −
من نظم لك جواز سفرك؟ −
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15 أي  • أو  رســوم  أي  “ســداد”  العامــل  عــى  يتعــن 
خدمــات فيــا يتعلــق بالعقــد / العمــل لصاحــب 
العمــل أو وكالــة التوظيــف )جميــع القطاعــات(

هــل تديــن ألحــد بأيــة أمــوال للتشــغيل/ الوظيفــة؟  −
ملــن؟

كيــف ستســددها )رشوط العقــد، اإلطــار الزمنــي(  −
االتفــاق  عــن  التســديد  رشوط  تغــرت  هــل 

األصــي؟

تختلــف ظــروف العمــل / قطــاع العمــل عــا هــو  •
وارد يف العقــد أو يتــم تقدميــه شــفهيا مــن قبــل 

املجنــد )جميــع القطاعــات(

هل يلبي رب عملك رشوط عقدك؟ −
هــل تغــرت الــروط املضمنــة يف العقــد؟ هــل  −

تغــر عقــدك؟
هــل اضطــررت اىل توقيــع عقــد آخــر ينــص عــى  −

أخــرى؟  رشوط 
هل وقعته طواعية؟ −
ــوع  − ــت أي ن ــت تح ــد أو وضع ــت للتهدي ــل تعرض ه

ــد؟ ــد الجدي ــع العق ــط لتوقي ــن الضغ م

كان عمــر العامــل أقــل مــن 18 عاًمــا عندمــا تكــون  •
ســفر  جــواز  أو  مــزورة   / مجهولــة  املســتندات 
رشعــي يتضمــن معلومــات كاذبــة عــن الســن 

القطاعــات( )جميــع 

يف أي سنة وقعت العقد؟ متى ولدت؟ −
كم كان عمرك عند توقيع العقد؟ −
من نظم لك جواز سفرك؟ −
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16

مريئ )فعيل(
يتعـرض العـال للعنـف )لـدى العـال عالمـات  •

والجـروح  والكدمـات  الجسـدي  العنـف  عـى 
واإلصابـات غـر املعالجـة أو التي تم شـفاؤها 

مؤخـرًا( )جميـع القطاعـات(
أو  • حانـات  توجـد  فعليـاً:  مقيـدة  العـال  حركـة 

عـى  األقفـال  أو   / و  النوافـذ  عـى  أقفـال 
؛  اإلقامـة  أو   / و  العمـل  مـكان  يف  األبـواب 
هنـاك كالب حراسـة أو حـراس متمركزيـن يف 
القطاعـات( )جميـع  السـكن.  أو  العمـل  مـكان 

البنـك  • طريـق  عـن  أو  نقـداً  الرواتـب  مدفوعـات 

الوسائل )كيف(:
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17 مــن  أخــرى  أشــكال   / القــوة  اســتخدام  أو  تهديــد 
إســاءة   / الخــداع   / االحتيــال   / خطــف   / اإلكــراه 
اســتخدام الســلطة أو موقــف ضعــف / إعطــاء أو 
اســتالم املدفوعــات أو فوائــد لتحقيــق موافقــة 

آخــر. شــخص  عــى  الســيطرة  الشــخص 

يف  املاليـة  العمليـات  تسـجيل  يتـم  ال  حيـث 
صاحـب  رصيـد  أو  مـريف  حسـاب  كشـف 

القطاعـات( )جميـع  العمـل. 
مـا  • عـن  مختلـف  بعمـل  يقـوم  العامـل 

العقـد. يف  عليـه  منصـوص   هـو 
)جميع القطـاعـات(

ال  • العمـل(  صاحـب  األجانـب(  للمواطنـن 
عمـل  تريـح  املفتـش  يـري  أن  يسـتطيع 
العامـل. إقامـة  تريـح  أو  املفعـول  سـاري 

القطاعـات( )جميـع 
ال ميكـن لصاحـب العمل أن يـزود عى املفتش  •

عقـد عمـل صالح للعامل. )جميـع القطاعات(
للمقـر  • السـلطات  زيـارة  عنـد  العـال  يختبـئ 
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القطاعـات(18 )جميـع 
يعمـل نظـام املـؤرش )الضـوء األخـر / الضـوء  •

مواصلـة  أو  بإخفـاء  العـال  إلخبـار  األحمـر( 
بزيـارة مـكان  السـلطات  تقـوم  العمـل عندمـا 

القطاعـات( )جميـع  العمـل. 
يتـم نقـل العال يف كثر مـن األحيان من مكان  •

عمـل إىل مـكان عمل )وال سـيا األفـراد الذين 
ليـس لديهم عقد عمـل( )جميع القطاعات(

ويبـدو  •  ، مـا  شـخص  دامئـاً  العـال  يرافـق 
مـا.  شـخص  عليهـم  ويسـيطر  يرافقهـم  أنـه 

املنـزيل( والعمـل  الخدمـات  )صناعـة 
او  • باإلسـاءة  ممثلهـم  أو  العمـل  رب  يقـوم 

الذيـن  العاملـن  اهـال  او  االسـتغالل 
جسـدية  او  عقليـة  اعاقـات  مـن  يعانـون 
الدفـاع  عـى  قدرتهـم  عـدم  حالـة  واسـتغالل 
يحـدث.  عـا  أحـد  أي  إخبـار  أنفسـهم   عـن 

)جميع القطاعات(
)التـي  • العالمـات  مـن  غرهـا  أو  وشـوم 

ملسـتغليهم( “امللكيـة”  اىل  تشـر   قـد 
)جميع القطاعات(
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19 غر لفظية

يتصــرف املديــر/املرف/رب العمـــل بعنــف  •
اتجاه العال )كأن يشدهم بعنف أو يستخدم 
الصوت العايل او عنيف او وقح يف تواصلــه 

مع العال( )جميع القطاعات(

للمـــدراء/ • كبـــر  بشـــكل  خانعـــن  العـــال 
القطاعـــات( )جميـــع  العمـــل  املرفـــن/رب 

يغـــر العـــال مـــن ســـلوكهم كثـــرا يف حضـــور  •
)جميـــع  العمـــل  رب  املدراء/املرفـــن/ 

القطاعـــات(

يظهـــر العـــال لغـــة جســـد تتســـم بالخـــوف / •
ــردد  ــري وتـ ــال البـ ــة االتصـ ــل قلـ ــق مثـ القلـ
التواصـــل.  او  األســـئلة  عـــى  اإلجابـــة  يف 

القطاعـــات( )جميـــع 
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20•  / يثقـــون  ال  وكأنهـــم  العـــال  يتـــرف 
يخافـــون مـــن الســـلطات الحكوميـــة. )جميـــع 

) ت عـــا لقطا ا

يظهـــر أحـــد العـــال وكأنـــه يتكلـــم نيابـــة عـــن  •
ـــن  ـــل م ـــو مفض ـــه عض ـــة )كأن ـــة كامل املجموع
يلعـــب دورا ارشافيـــا  قـــد  أو  املـــدراء،  قبـــل 

عـــى العـــال املســـتغلن(

يتبـــع املدير/املـــرف/رب العمـــل املفتـــش  •
خـــالل زيارتـــه و/أو يحـــاول التدخـــل يف مهمـــة 

ــات( ــع القطاعـ ــش. )جميـ املفتـ

يـــر املدير/املـــرف/رب العمـــل عـــى تقديـــم  •
الضيافـــة الزائـــدة للمفتـــش قبـــل البـــدء يف 
أو  ملقاطعـــة  )كطريقـــة  التفتيـــش  عمليـــة 

تأخـــر التفتيـــش(. )جميـــع القطاعـــات(
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21 بذكـــر  • العمـــل  املدير/املـــرف/رب  يقـــوم 
الحكومـــة  يف  كبـــار  مســـؤولن  أســـاء 
بتكـــرار خـــالل التفتيـــش أو شـــيوخ قبائـــل او 
وزراء بهـــدف التأثـــر عـــى املفتـــش. )جميـــع 

القطاعـــات(
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أسئلة ملفتيش العمل متعلقة باملؤرشات لفظية/تواصلية22
اللفظية/التفاعلية

يتعــرض  •  / بالعنــف  لتهديــدات  العــال  يتعــرض 
ــف  ــد بالعن ــف أو التهدي ــل للعن ــراد أرسة العام أف

القطاعــات( )جميــع 

هــل قــام رب العمــل أو ممثلــه بتهديــدك أو أفــراد  −
عائلتــك؟

 هــل قــام رب عملــك باالتصــال بأفــراد عائلتــك يف  −
أي وقــت مــن األوقــات؟

عنــف  • أو  جنســية  ملضايقــات  العــال  يتعــرض 
جنــي أو تهديــدات بالعنــف الجنــي )جميــع 

القطاعــات(

هــل قــام رب عملــك أو ممثلــه بتهديــدك بالعنــف  −
الجنــي يف أي وقــت مــن األوقــات؟

 هــل قــام رب عملــك باإلســاءة اليــك جنســيا يف  −
أي وقــت مــن األوقــات؟ 

أي عمــل جنــي  − باقــرتاح  قــام رب عملــك  هــل 
جنســية؟ خدمــات  تقديــم  منــك  طلــب  أو  معــك 

 تم تهديد العال بحجب األجور  •
)جميع القطاعات(

هــل هــدد رب عملــك بعــدم دفــع راتبــك أو دفــع  −
أقــل مــن الراتــب املتفــق عليــه يف أي وقــت مــن 

األوقــات؟
 هــل انــت عــى علــم بــأن حرمانــك مــن راتبــك هــو  −

عمــل يجرمــه القانــون؟
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23 أسئلة ملفتيش العمل متعلقة باملؤرشات لفظية/تواصلية
اللفظية/التفاعلية

يتعــرض  •  / بالعنــف  لتهديــدات  العــال  يتعــرض 
ــف  ــد بالعن ــف أو التهدي ــل للعن ــراد أرسة العام أف

القطاعــات( )جميــع 

هــل قــام رب العمــل أو ممثلــه بتهديــدك أو أفــراد  −
عائلتــك؟

 هــل قــام رب عملــك باالتصــال بأفــراد عائلتــك يف  −
أي وقــت مــن األوقــات؟

عنــف  • أو  جنســية  ملضايقــات  العــال  يتعــرض 
جنــي أو تهديــدات بالعنــف الجنــي )جميــع 

القطاعــات(

هــل قــام رب عملــك أو ممثلــه بتهديــدك بالعنــف  −
الجنــي يف أي وقــت مــن األوقــات؟

 هــل قــام رب عملــك باإلســاءة اليــك جنســيا يف  −
أي وقــت مــن األوقــات؟ 

أي عمــل جنــي  − باقــرتاح  قــام رب عملــك  هــل 
جنســية؟ خدمــات  تقديــم  منــك  طلــب  أو  معــك 

 تم تهديد العال بحجب األجور  •
)جميع القطاعات(

هــل هــدد رب عملــك بعــدم دفــع راتبــك أو دفــع  −
أقــل مــن الراتــب املتفــق عليــه يف أي وقــت مــن 

األوقــات؟
 هــل انــت عــى علــم بــأن حرمانــك مــن راتبــك هــو  −

عمــل يجرمــه القانــون؟
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يخضــع العــال للعقــاب البــدين إذا ارتكبــوا أخطــاء  •24
أو عملــوا “ببــطء شــديد” )جميــع القطاعــات(

كيف يعاملك رب عملك/ املرف عليك؟ −
هــل تعرضــت للــرب أو اإلصابــة مــن قبــل رب  −

عليــك؟ املــرف  عملــك/ 

)بالنســبة للمواطنــن األجانــب( تــم تهديــد العــال  •
ــب  ــل صاح ــن قب ــلطات م ــالغ الس ــل أو إب بالرتحي

العمــل. )جميــع القطاعــات(

لديك تريح إقامة ساري املفعول؟ −
 هــل تعرضــت للتهديــد بإعادتــك اىل بلــدك مــن  −

قبــل رب العمــل؟
عنــك  − اإلبــالغ  يتــم  بــأن  للتهديــد  تعرضــت  هــل   

للســلطات مــن قبــل رب عملــك؟ عــل انــت عــى 
علــم بحقوقــك لإلقامــة يف األردن؟

تم تهديد العال من قبل صاحب العمل مع  •
عدم اإلفراج عنهم من عملهم يف نهاية العقد. 

)جميع القطاعات(

ما هي الفرتة الزمنية لعقدك؟ −
 هــل تعلــم بــأن لديــك الحريــة بــأن تــرتك رب عملــك  −

مبــارشة بعــد نهايــة عقــدك؟
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25 يخضــع العــال للعقــاب البــدين إذا ارتكبــوا أخطــاء  •
أو عملــوا “ببــطء شــديد” )جميــع القطاعــات(

كيف يعاملك رب عملك/ املرف عليك؟ −
هــل تعرضــت للــرب أو اإلصابــة مــن قبــل رب  −

عليــك؟ املــرف  عملــك/ 

)بالنســبة للمواطنــن األجانــب( تــم تهديــد العــال  •
ــب  ــل صاح ــن قب ــلطات م ــالغ الس ــل أو إب بالرتحي

العمــل. )جميــع القطاعــات(

لديك تريح إقامة ساري املفعول؟ −
 هــل تعرضــت للتهديــد بإعادتــك اىل بلــدك مــن  −

قبــل رب العمــل؟
عنــك  − اإلبــالغ  يتــم  بــأن  للتهديــد  تعرضــت  هــل   

للســلطات مــن قبــل رب عملــك؟ عــل انــت عــى 
علــم بحقوقــك لإلقامــة يف األردن؟

تم تهديد العال من قبل صاحب العمل مع  •
عدم اإلفراج عنهم من عملهم يف نهاية العقد. 

)جميع القطاعات(

ما هي الفرتة الزمنية لعقدك؟ −
 هــل تعلــم بــأن لديــك الحريــة بــأن تــرتك رب عملــك  −

مبــارشة بعــد نهايــة عقــدك؟
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ــد العــال مــن قبــل صاحــب العمــل مــع  •26 ــم تهدي ت
اتهامهــم زورا بارتــكاب جرميــة )مثــل رسقــة يشء 

أو كــر يشء مــا(. )جميــع القطاعــات(

هــل اتهمــك رب عملــك بأنــك قمــت بــيء مــا أو  −
مل تقــم بــيء مــا؟

 ما هي عالقتك مبرفك/مديرك؟ −
 هــل يتــم معاملتــك بعدالــة مــن قبــل مديــرك/ −

مرفــك؟

الصالحيــة  • منتهــي  عقــد  عــى  العامــل  يعمــل 
)لجعــل املوظــف أكــر عرضــة للخطــر بســبب 
 وظيفتــه غــر النظامية و / أو وضعــه كمهاجرين( 

)جميع القطاعات(

هل لديك عقد ساري املفعول/ تريح عمل؟ −
 إذا مل يكــن لديــك ملــاذا مل يتــم تجديــد عقــدك/ −

تريــح عملــك؟
 هل يستغل أحد هذا الوضع؟ −
 هل تتعرض للتهديد؟ −

)بالنسبة للمواطنن األجانب( يتم حجب جوازات  •
سفر العال )جميع القطاعات(

هل جواز سفرك بحوزتك؟ −
 أين هو؟ −
 هل ميكنك استعادته؟ −
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27 ــد العــال مــن قبــل صاحــب العمــل مــع  • ــم تهدي ت
اتهامهــم زورا بارتــكاب جرميــة )مثــل رسقــة يشء 

أو كــر يشء مــا(. )جميــع القطاعــات(

هــل اتهمــك رب عملــك بأنــك قمــت بــيء مــا أو  −
مل تقــم بــيء مــا؟

 ما هي عالقتك مبرفك/مديرك؟ −
 هــل يتــم معاملتــك بعدالــة مــن قبــل مديــرك/ −

مرفــك؟

الصالحيــة  • منتهــي  عقــد  عــى  العامــل  يعمــل 
)لجعــل املوظــف أكــر عرضــة للخطــر بســبب 
 وظيفتــه غــر النظامية و / أو وضعــه كمهاجرين( 

)جميع القطاعات(

هل لديك عقد ساري املفعول/ تريح عمل؟ −
 إذا مل يكــن لديــك ملــاذا مل يتــم تجديــد عقــدك/ −

تريــح عملــك؟
 هل يستغل أحد هذا الوضع؟ −
 هل تتعرض للتهديد؟ −

)بالنسبة للمواطنن األجانب( يتم حجب جوازات  •
سفر العال )جميع القطاعات(

هل جواز سفرك بحوزتك؟ −
 أين هو؟ −
 هل ميكنك استعادته؟ −
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ال ميتلــك العــال عقــًدا أو يُجــرون عــى توقيــع  •28
عقــد جديــد أو اتفاقيــات إضافيــة / ســندات إذنيــة 
بــروط مختلفــة عــن تلــك الخاصــة بعقدهــم 

ــات( ــع القطاع ــي. )جمي األص

أيــن  − هــل قمــت بتوقيــع عقــد مــع رب عملــك؟ 
العقــد؟ وقعــت 

 هل حصلت عى نسخة من العقد؟ −
 هــل طلــب منــك رب العمــل ان توقــع عــى أيــة  −

العقــد األصــي  عقــود إضافيــة باإلضافــة اىل 
الــذي وقعتــه؟

ــرك رب  − ــوين ان يج ــر القان ــن غ ــه م ــم بان ــل تعل  ه
عملــك عــى توقيــع عقــود إضافيــة أو اتفاقيــة 

باإلضافــة اىل عقــدك األصــي؟

)للمواطنــن األجانــب( ال تأشــرة عمــل صالحــة/  •
العامــل  ســفر  جــواز  يف  بالعمــل”  يســمح  “ال 

القطاعــات( )جميــع 

من الذي نظم لك التأشرة/املعامالت الورقية؟ −
 ما هو نوع التأشرة التي حصلت عليها؟ −
 ما هي فرتة صالحية التأشرة؟ −
 من الذي كان ميلك جواز سفرك عندما  −

سافرت؟
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29 ال ميتلــك العــال عقــًدا أو يُجــرون عــى توقيــع  •
عقــد جديــد أو اتفاقيــات إضافيــة / ســندات إذنيــة 
بــروط مختلفــة عــن تلــك الخاصــة بعقدهــم 

ــات( ــع القطاع ــي. )جمي األص

أيــن  − هــل قمــت بتوقيــع عقــد مــع رب عملــك؟ 
العقــد؟ وقعــت 

 هل حصلت عى نسخة من العقد؟ −
 هــل طلــب منــك رب العمــل ان توقــع عــى أيــة  −

العقــد األصــي  عقــود إضافيــة باإلضافــة اىل 
الــذي وقعتــه؟

ــرك رب  − ــوين ان يج ــر القان ــن غ ــه م ــم بان ــل تعل  ه
عملــك عــى توقيــع عقــود إضافيــة أو اتفاقيــة 

باإلضافــة اىل عقــدك األصــي؟

)للمواطنــن األجانــب( ال تأشــرة عمــل صالحــة/  •
العامــل  ســفر  جــواز  يف  بالعمــل”  يســمح  “ال 

القطاعــات( )جميــع 

من الذي نظم لك التأشرة/املعامالت الورقية؟ −
 ما هو نوع التأشرة التي حصلت عليها؟ −
 ما هي فرتة صالحية التأشرة؟ −
 من الذي كان ميلك جواز سفرك عندما  −

سافرت؟
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تــم اقنــاع العامــل مــن قبــل صاحــب العمــل بــأن  •30
القطاعــات( الســلطات فاســدة )جميــع 

مــن  − بتحذيــرك  عملك/ممثلــه  رب  قــام  هــل 
ــم تهديــدك بضابــط  الســلطات األردنيــة؟ هــل ت

عمــل؟ مفتــش  او  آخــر  قانــون  انفــاذ 

 هــل تعلــم تفاصيــل قانــون العمــل األردين مبا يف  −
ذلــك حقوقــك وواجباتــك حســب هــذا القانون؟

هــل تعلــم بــأن لديــك الحــق بالتقــدم بشــكوى ضــد  −
رب عملــك يف حالــة اإلســاءة؟

هــل تعــرف كيــف تتقــدم بالشــكوى ومبــن عليــك  −
االتصــال؟

صاحــب  • قبــل  مــن  العــال  حــركات  تقييــد  يتــم 
القطاعــات( )جميــع  العمــل. 

ماذا تفعل يف وقت فراغك؟ −

كم عدد أيام اجازتك وأين تقضيها؟ −

متى تأخذ اجازتك/عطلتك من العمل؟ −

متــى تــرتك مــكان عملــك/ مــكان اقامتــك، ومــع  −
مــن تذهــب؟
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31 تــم اقنــاع العامــل مــن قبــل صاحــب العمــل بــأن  •
القطاعــات( الســلطات فاســدة )جميــع 

مــن  − بتحذيــرك  عملك/ممثلــه  رب  قــام  هــل 
ــم تهديــدك بضابــط  الســلطات األردنيــة؟ هــل ت

عمــل؟ مفتــش  او  آخــر  قانــون  انفــاذ 

 هــل تعلــم تفاصيــل قانــون العمــل األردين مبا يف  −
ذلــك حقوقــك وواجباتــك حســب هــذا القانون؟

هــل تعلــم بــأن لديــك الحــق بالتقــدم بشــكوى ضــد  −
رب عملــك يف حالــة اإلســاءة؟

هــل تعــرف كيــف تتقــدم بالشــكوى ومبــن عليــك  −
االتصــال؟

صاحــب  • قبــل  مــن  العــال  حــركات  تقييــد  يتــم 
القطاعــات( )جميــع  العمــل. 

ماذا تفعل يف وقت فراغك؟ −

كم عدد أيام اجازتك وأين تقضيها؟ −

متى تأخذ اجازتك/عطلتك من العمل؟ −

متــى تــرتك مــكان عملــك/ مــكان اقامتــك، ومــع  −
مــن تذهــب؟

ية
عل

فا
الت

ة/
ظي

لف
 ال

ت
رشا

ملؤ
 با

قة
عل

ملت
ة ا

سئل
األ

 - 
ف(

كي
ل )

سائ
لو

ا



يســيطر  •32 التــي  املشــرتكة  الشــقق  يف  اإلقامــة 
إىل  بانتظــام  والتنقــل  العمــل  صاحــب  عليهــا 

الخدمــات( )قطــاع  مختلفــة  شــقق 

من الذي يوفر لك اإلقامة؟ −
 من يعيش معك؟  −
هــل تعرضــت إلســاءة جنســية او تهديــد بالعنــف  −

او إســاءة جســدية أو جنســية مــن قبــل املالــك؟

 يحصــل العامــل عــى راتــب بالعملــة البديلــة إىل  •
دينــار أردين. * )جميــع القطاعــات(

يتــم الدفــع لعامــالت املنــازل بعملــة مــزورة )نقــداً( •
)العمــل املنزيل(

)* مبوجــب القانــون األردين ، يجــب أن تنــص عقــود 
العمــل عــى الراتــب بالدينــار األردين ، ولكــن ميكــن 
وميكــن  معــادل.  رصف  بســعر  عملــة  بــأي  الدفــع 
العــال  مرتبــات  دفــع   / حجــز  العمــل  ألصحــاب 

املســتخدم(. الــرف  ســعر  عــى  وخداعهــم 

هل استلمت راتبك بعملة غر الدينار األردين؟  −
هــل تســتلم دليــل عــى اســتخدام ســعر التبــادل  −

الرســمي؟ 
ــل  − ــك أم ه ــك بنفس ــة راتب ــل عمل ــوم بتبدي ــل تق ه

ــد؟ ــك أح يرافق
حســاب  − يتــم  كيــف  عملــك  رب  لــك  رشح  هــل   

راتبــك؟
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33 يســيطر  • التــي  املشــرتكة  الشــقق  يف  اإلقامــة 
إىل  بانتظــام  والتنقــل  العمــل  صاحــب  عليهــا 

الخدمــات( )قطــاع  مختلفــة  شــقق 

من الذي يوفر لك اإلقامة؟ −
 من يعيش معك؟  −
هــل تعرضــت إلســاءة جنســية او تهديــد بالعنــف  −

او إســاءة جســدية أو جنســية مــن قبــل املالــك؟

 يحصــل العامــل عــى راتــب بالعملــة البديلــة إىل  •
دينــار أردين. * )جميــع القطاعــات(

يتــم الدفــع لعامــالت املنــازل بعملــة مــزورة )نقــداً( •
)العمــل املنزيل(

)* مبوجــب القانــون األردين ، يجــب أن تنــص عقــود 
العمــل عــى الراتــب بالدينــار األردين ، ولكــن ميكــن 
وميكــن  معــادل.  رصف  بســعر  عملــة  بــأي  الدفــع 
العــال  مرتبــات  دفــع   / حجــز  العمــل  ألصحــاب 

املســتخدم(. الــرف  ســعر  عــى  وخداعهــم 

هل استلمت راتبك بعملة غر الدينار األردين؟  −
هــل تســتلم دليــل عــى اســتخدام ســعر التبــادل  −

الرســمي؟ 
ــل  − ــك أم ه ــك بنفس ــة راتب ــل عمل ــوم بتبدي ــل تق ه

ــد؟ ــك أح يرافق
حســاب  − يتــم  كيــف  عملــك  رب  لــك  رشح  هــل   

راتبــك؟
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34

املرئية )الفعلية(

غــر  • أو  متســخة  أو  مهرتئــة  العــال  مالبــس 
)جميــع  الظــروف   / للطقــس  مناســبة 

) ت عــا لقطا ا

يرتــدي العــال مالبــس غــر مناســبة للعمــل  •
 ، املثــال  ســبيل  )عــى  تنفيــذه  يتــم  الــذي 
 ، والقفــازات   ، الســالمة  معــدات  نقــص 
ونظــارات الســالمة ، ومــا إىل ذلــك(. )صناعيــة 

وزراعيــة(

الغرض )ملاذا(:
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35 االســتغالل يف الحــد األدىن، لغــرض الدعــارة او أشــكال 
أخــرى مــن االســتغالل الجنــي او العمــل باإلكــراه او 
الســخرة أو مارســات شــبيهة بالعبوديــة أو اســتئصال 

األعضــاء*

مــؤرشات  عــى  التاليــة  املــؤرشات  تشــتمل  ال   
ال  قــد  األعضــاء  اســتئصال  الن  األعضــاء  اســتئصال 
العمــل  ســوق  قطاعــات  يف  األغلــب  عــى  يظهــر 
العمــل. مفتــي  قبــل  مــن  للتفتيــش  الخاضعــة 

العال يظهرون سوء التغذية )جميع  •
القطاعات(

مــرىض/  • متعبن/مرهقــن/  يبــدون  العــال 
ــر  ــكلهم غ ــروح / ش ــات او ج ــار كدم ــم آث عليه
صحــي/ متعرقــن/ يرتجفــون / ضعفــاء )جميــع 

القطاعــات(

ــس/  • ــة / الهرب ــراض جلدي ــن أم ــال م ــاين الع يع
ــات( ــع القطاع ــا )جمي ــل وغره ثآلي
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العمــل  •36 آمنــة مثــل ظــروف  غــر  العمــل  بيئــة 
العــال  أو  الحوامــل  للنســاء  املناســبة  غــر 
ــدية.  ــة او جس ــة عقلي ــن إعاق ــون م ــن يعان الذي

والزراعيــة( الصناعيــة  )القطاعــات 

)جميــع  • للعــال  االســرتاحة  مســاحات  قلــة 
) ت عــا لقطا ا

ــد  • ــة/ ال يوج ــدام التهوي ــبة: انع ــر مناس ــة غ إقام
خزائــن  يوجــد  ال  تدفئــة/  يوجــد  ال  تكييــف/ 
منفــردة/ قلــة الــرف الصحــي/ الحامــات 
ال  للعــال  اإلقامــة  ظــروف  كافيــة/  غــر 
تتطابــق مــع الــروط املبينــة يف الرخصــة 
والســالمة  الصحــة  لجنــة  توفرهــا  التــي 
والزراعيــة( الصناعيــة  )القطاعــات  املهنيــة. 

ال يوجــد حامــات منفصلــة للرجــال والســيدات  •
)القطاعــات  اإلقامــة  او  العمــل  مــكان  يف 

والزراعيــة( الصناعيــة 

قلــة الجــوالت الطبيــة أو الوصــول اىل الرعايــة  •
الصحيــة )القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة(
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37 يعمــل عامــي املنــازل يف منــازل فقــرة )أي  •
املاديــة  اإلمكانيــات  لديهــا  ليــس  عائــالت 
)العمــل  املنــزيل(  العامــل  تكلفــة  لتغطيــة 

املنــزيل(

)للمواطنــن األجانــب( يــأيت العــال مــن دولــة/ •
ناحيــة  بأنهــا ضعيفــة مــن  جنســية معروفــة 

جرميــة االتجــار بالبــر. )جميــع القطاعــات(

مــع  • الغــرف  يف  يتشــاركون  املنــزل  عــال 
عامــي منــازل آخريــن أو مــع أفــراد عائلــة رب 

خصوصيــة. لديهــم  وليــس  العمــل 

املــكان  • نفــس  يف  وجباتهــم  العــال  يحــر 
الصناعيــة  )القطاعــات  فيــه  ينامــون  الــذي 

والزراعيــة(

يســتخدم العــال النــار املفتوحــة يف الطبــخ  •
الزراعــي( )القطــاع 

)للمواطنــن األجانــب( تبــدو الفتيات/النســاء أو  •
الرجــال/األوالد العاملــن يف حانة/نــادي ليــي 
بأنهــم يعملــون يف املــكان ولكــن بتأشــرة 
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ســياحية. )قطــاع الخدمــات(38

مــع  • تجلــس  الحانة/املطعم/الفنــدق  عاملــة 
الخدمــات( )قطــاع  رجــل.  عميــل 

اســتفزازية  • مالبــس  يرتديــن  النســاء/الفتيات 
املنــزيل( والعمــل  الخدمــات  )قطــاع 

حركــة كثيفــة للرجــال مــن جنســيات مختلفــة يف  •
املطاعــم غــر الســياحية. )قطــاع الخدمــات(

ــار  • تحمــل املوظفــات االنــاث عمــالت غــر الدين
األردين )قطــاع الخدمــات(

غر اللفظية

او  • خائفــون  او  قلقــون  بأنهــم  العــال  يبــدو 
القطاعــات( )جميــع  مرتاحــن.  غــر  و  مكتئبــون  

مختلــف  • بشــكل  يتــرف  املنفــرج  العامــل 
عــن باقــي املجموعــة )بســبب وضعــه غــر 
املناســب/ او انــه يتعــرض لالســتغالل مقارنــة 

القطاعــات( )جميــع  باآلخريــن(  ية
ظ
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39 يرغــب  • /انــه  بأنهــا  إشــارات  يعطــون  العــال 
يف الحديــث مــع مفتــش العمــل بعيــدا عــن 
الديــر، أو يشــجعون أحدهــم عــى الحديــث مــع 

القطاعــات( )جميــع  العمــل  مفتــش 

محاولــة رب العمــل رشــوة مفتــش العمــل أو  •
القطاعــات( التأثــر عليــه )جميــع 

تقــرتح  • ســلوكيات  والنســاء  الفتيــات  تظهــر 
حانة/مطعــم  يف  الجنســية  الخدمــة  تقديــم 
خاصــة اللــوايت يحملــن جنســية دول معروفــة 
بأنهــا هشــة مــن ناحيــة االتجــار بالبــر. )قطــاع 

الخدمــات(
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أسئلة ملفتيش العمل متعلقة باملؤرشات لفظية/تواصلية40
اللفظية/التفاعلية

ــل  • ــاعات عم ــازة / س ــام إج ــم أي ــس لديه ــال لي الع
مفرطــة )جميــع القطاعــات(

هل لديك أيام عطلة؟ −
 كم عدد ساعات عملك يف اليوم؟ −
 هــل يدفــع لــك مقابــل الســاعات اإلضافيــة؟ مــاذا  −

تفعــل يف وقــت فراغــك؟ متــى أيــام عطلتــك 
وأيــن تقضيهــا؟

ــة  − ــازة / عطل ــا إج ــذت فيه ــرة أخ ــر م ــت آخ ــى كان  مت
ــل؟ ــن العم م

متى استلمت راتبك آخر مرة؟ −حجب أجور العال )جميع القطاعات( •
 هل يدفع لك راتبك يف الوقت املحدد؟ −
هل يتم تحويل راتبك اىل حساب بنيك؟ −
 كيف تتأكد من الدفع؟ −
 ما هو الدليل الذي تحصل عليه من رب عملك  −

بأن راتبك قد دفع؟ 
هل تحصل عادة عى الراتب املحدد يف عقدك؟ −
 كم قبضت يف الشهر املايض؟  −
هل تدفع أية رسوم أو ديون كجزء من راتبك؟  −

ملن؟
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41 أسئلة ملفتيش العمل متعلقة باملؤرشات لفظية/تواصلية
اللفظية/التفاعلية

ــل  • ــاعات عم ــازة / س ــام إج ــم أي ــس لديه ــال لي الع
مفرطــة )جميــع القطاعــات(

هل لديك أيام عطلة؟ −
 كم عدد ساعات عملك يف اليوم؟ −
 هــل يدفــع لــك مقابــل الســاعات اإلضافيــة؟ مــاذا  −

تفعــل يف وقــت فراغــك؟ متــى أيــام عطلتــك 
وأيــن تقضيهــا؟

ــة  − ــازة / عطل ــا إج ــذت فيه ــرة أخ ــر م ــت آخ ــى كان  مت
ــل؟ ــن العم م

متى استلمت راتبك آخر مرة؟ −حجب أجور العال )جميع القطاعات( •
 هل يدفع لك راتبك يف الوقت املحدد؟ −
هل يتم تحويل راتبك اىل حساب بنيك؟ −
 كيف تتأكد من الدفع؟ −
 ما هو الدليل الذي تحصل عليه من رب عملك  −

بأن راتبك قد دفع؟ 
هل تحصل عادة عى الراتب املحدد يف عقدك؟ −
 كم قبضت يف الشهر املايض؟  −
هل تدفع أية رسوم أو ديون كجزء من راتبك؟  −

ملن؟
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عــى  •42 العــال  يحصــل  )ال  كافيــة  غــر  التغذيــة 
القطاعــات( )جميــع  كافيــة(  وجبــات 

هل يوفر رب العمل الطعام كجزء من العقد؟ −
 هل انت راض عن الطعام املقدم؟ هل الطعام  −

والراب كايف؟

مــن  • الرغــم  عــى  العمــل  العامــل  عــى  يفــرض 
املــرض، ال يوجــد اجــازات مرضيــة، وال يســمح 
يتمكــن  ال  العــالج.  لتلقــي  الخــروج  للعامــل 
العــال مــن الوصــول للرعايــة الصحيــة. )جميــع 

القطاعــات(

هل كنت مريضا او عانيت من أية إصابة يف  −
العمل؟

 ماذا حدث؟ −
متى كانت آخر مرة عملت فيها فحصا طبيا  −

بوجود طبيب؟
 هل تستطيع أخذ إجازة مرضية عندما تشعر  −

باملرض؟

تقــوم عاملــة املنــزل بعمــل تدليــك )مســاج( أو  •
يطلــب منهــا ان تكــون حميمــة مــع رب العمــل 

)العمــل املنــزيل(

هل يطلب منك عمل تدليك لرب العمل الرجل؟ −
هل يطلب منك عالقة حميمية؟  −
هل تعلم زوجته بذلك؟ −
 أين تقومن بعمل التدليك؟ −

قــد  • باســتمرار*  املنــزل  عاملــة  العمــل  رب  يغــر 
أو  تعســفي  ســلوك  إىل  األمــر  هــذا  يشــر 
املنــزيل( )العمــل  العــال.   تجــاه  اســتغاليل 

)للعاملة( هل تم استبدالك/ رصفك من العمل؟ −
 كم عملت لدى رب العمل هذا؟ −
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43 عــى  • العــال  يحصــل  )ال  كافيــة  غــر  التغذيــة 
القطاعــات( )جميــع  كافيــة(  وجبــات 

هل يوفر رب العمل الطعام كجزء من العقد؟ −
 هل انت راض عن الطعام املقدم؟ هل الطعام  −

والراب كايف؟

مــن  • الرغــم  عــى  العمــل  العامــل  عــى  يفــرض 
املــرض، ال يوجــد اجــازات مرضيــة، وال يســمح 
يتمكــن  ال  العــالج.  لتلقــي  الخــروج  للعامــل 
العــال مــن الوصــول للرعايــة الصحيــة. )جميــع 

القطاعــات(

هل كنت مريضا او عانيت من أية إصابة يف  −
العمل؟

 ماذا حدث؟ −
متى كانت آخر مرة عملت فيها فحصا طبيا  −

بوجود طبيب؟
 هل تستطيع أخذ إجازة مرضية عندما تشعر  −

باملرض؟

تقــوم عاملــة املنــزل بعمــل تدليــك )مســاج( أو  •
يطلــب منهــا ان تكــون حميمــة مــع رب العمــل 

)العمــل املنــزيل(

هل يطلب منك عمل تدليك لرب العمل الرجل؟ −
هل يطلب منك عالقة حميمية؟  −
هل تعلم زوجته بذلك؟ −
 أين تقومن بعمل التدليك؟ −

قــد  • باســتمرار*  املنــزل  عاملــة  العمــل  رب  يغــر 
أو  تعســفي  ســلوك  إىل  األمــر  هــذا  يشــر 
املنــزيل( )العمــل  العــال.   تجــاه  اســتغاليل 

)للعاملة( هل تم استبدالك/ رصفك من العمل؟ −
 كم عملت لدى رب العمل هذا؟ −
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عــى العامــل أداء مهــات غــر مذكــورة يف العقد.  •44
)جميــع القطاعات(

هل لديك عقد؟  −
هــل يطلــب منــك أداء مهــات ليســت مذكــورة  −

عقــدك؟ يف 
 هــل يطلــب منــك أداء مهــات ال تتناســب مــع  −

العمــل املنــزيل؟

تبــن  • بطاقــة  املطعــم  الحانــة/  موظفــة  تحمــل 
)قطــاع  معهــم.  جلســت  الذيــن  العمــالء  عــدد 

الخدمــات(

ما الهدف من هذه البطاقة؟  −
من اعطاك هذه البطاقة؟ −
 ماذا تعني األرقام املبينة يف البطاقة. هل  −

قدمت خدمة أخرة لهؤالء الزبائن غر الرب 
معهم؟

بــدون  • يعمــل  العامــل  األجانــب(  )للمواطنــن 
)جميــع  املفعــول.  ســاري  عمــل  تريــح 

) ت عــا لقطا ا

هل لديك تريح عمل ساري املفعول؟ −
 من دفع مقابل تريح عملك؟ −

تريــح العامل/العاملــة بأنهــا تعرضــت لالغتصاب  •
/ االجبــار عــى قبــول الزبائــن/ االكــراه عــى تقديــم 

خدمــات جنســية  )جميــع القطاعات(

)إحالة القضية اىل السلطات املعنية فورا( −
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45 عــى العامــل أداء مهــات غــر مذكــورة يف العقد.  •
)جميــع القطاعات(

هل لديك عقد؟  −
هــل يطلــب منــك أداء مهــات ليســت مذكــورة  −

عقــدك؟ يف 
 هــل يطلــب منــك أداء مهــات ال تتناســب مــع  −

العمــل املنــزيل؟

تبــن  • بطاقــة  املطعــم  الحانــة/  موظفــة  تحمــل 
)قطــاع  معهــم.  جلســت  الذيــن  العمــالء  عــدد 

الخدمــات(

ما الهدف من هذه البطاقة؟  −
من اعطاك هذه البطاقة؟ −
 ماذا تعني األرقام املبينة يف البطاقة. هل  −

قدمت خدمة أخرة لهؤالء الزبائن غر الرب 
معهم؟

بــدون  • يعمــل  العامــل  األجانــب(  )للمواطنــن 
)جميــع  املفعــول.  ســاري  عمــل  تريــح 

) ت عــا لقطا ا

هل لديك تريح عمل ساري املفعول؟ −
 من دفع مقابل تريح عملك؟ −

تريــح العامل/العاملــة بأنهــا تعرضــت لالغتصاب  •
/ االجبــار عــى قبــول الزبائــن/ االكــراه عــى تقديــم 

خدمــات جنســية  )جميــع القطاعات(

)إحالة القضية اىل السلطات املعنية فورا( −
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االتجار باألطفال )ماذا وملاذا(46
تنطبــق الكثــر مــن املــؤرشات أعــاله عــى األطفــال 
ــرض  ــتغالل بغ ــال أو االس ــة األطف ــاالت عال يف ح
محتملــن  ضحايــا  يعتــرون  والذيــن  الدعــارة، 
التاليــة  املــؤرشات  تطبيــق  أيضــا  يجــب  لالتجــار. 
أيضــا إذا كان الطفــل )أقــل مــن 18 ســنة( حارضيــن 
يف مــكان العمــل. ال تعتــر املــؤرشات التاليــة يف 
أي حــال مــن األحــوال شــاملة، بــل هــي تشــكل فقط 
نقطــة بدايــة للتعــرف عــى قضايــا وحــاالت االتجــار 
باألطفــال. حســب تعريــف االتجــار بالبــر حســب 
يف  األســاليب”   “ وجــود  فــان  املتحــدة،  األمــم 
عمليــة االتجــار غــر مطلــوب وليــس ذو صلــة عندما 
الطفــل،  ويعــرف  األطفــال.  مــن  الضحايــا  يكــون 
حســب اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل، 
بأنــه أي شــخص بعمــر اقــل مــن 18 ســنة، اال ان 
عــى املارســن معرفــة بــأن مــؤرشات األســاليب 
املبينــة أعــاله، وعــى الرغــم مــن انهــا غــر مطلوبــة 
ــة، ال  ــى القضي ــمي ع ــرف الرس ــرورة يف التع بال
تــزال عامــال مســاعدا يف التعــرف املبكــر عــى حالــة 

محتملــة لالتجــار باألطفــال.



47 مــؤرشات إضافية مرتبطــة بحالة اتجار محتملة 
باألطفال

األطفــال > 16 ســنة يعملــون يف أي قطــاع  •
يف ســوق العمــل.

ــون  • ــنة( يعمل ــر 17-16 س ــن عم ــال )م األطف
و/ مســاء   6 بعــد  ســاعات/   6 مــن  أكــر 
)الزراعــة،  خطــرة  عمــل  ظــروف  يف  أو 
)وأيضــا  قهــوة(  امليكانيــك،  املطاعــم، 
لفظيــة – إذا قــال الشــخص بــأن عمــره أقــل 
مــن 18 ســنة فيفــرتض بأنــه طفــل حتــى 

يثبــت عكــس ذلــك(.

18 يعملــون يف  • األطفــال بعمــر أقــل مــن 
والنــوادي والفنــادق  والحانــات  املطاعــم 

ــد > 16 ســنة ومتزوجــن )لفظــي  • بنــت أو ول
أيضــا(



بعمــر  •48 بنــت  أو  ولــد  عــى  يشــتمل  الــزواج 
17-16 ســنة خــارج إطــار النظــام القانــوين 

لفظــي( زواج  )عقــد 

و/أو  • األطفــال  ورسيــر  األلعــاب  وجــود 
مالبــس األطفــال يف مرافــق اإلقامــة يف 

والصناعــة. الزراعــة  قطاعــات 

قانونيــة  • وغــر  مزيفــة  ســن  تثبيــت  ورقــة 
املدعــي  مــع  يعمــل  الرعــي  )الطبيــب 
الصحــة  وزارة  قبــل  مــن  املعــن  العــام 

طبــي( بشــكل  الســن  بتقييــم  ويقــوم 

بســبب  • واصابــات  وكدمــات  جــروح  وجــود 
العمــل اليــدوي الثقيــل )فقاعــات جلديــة 

وغرهــا(

الخــوف مــن شــخص او االبتعــاد عن شــخص  •
يدعــي بأنــه فــرد مــن العائلــة / أحــد اآلبــاء



49 *يعــرف العمــل الخطــر بنــاء عــى االمــر الــوزاري لعام 
2011 فيــا يخــص املهــم الخطــرة أو املرهقــة أو 

الضــارة بصحــة الشــباب يف املجــاالت التاليــة:

العمــل  ذلــك  يف  مبــا  جســديا  الخطــر  العمــل 
باملــواد  والعمــل  الثقيلــة  واآلالت  باملتفجــرات 
محطــات  يف  والعمــل  الصناعيــة  او  الكياويــة 
الوقــود واملطــارات واألماكــن العاليــة ويف القطــاع 
األمنــي وصناعــة الوقــود والغــاز وغرهــا مــن العمل 

والكهربــايئ. امليكانيــيك 

ــك  ــا يف ذل ــاً مب ــياً أو اجتامعي ــر نفس ــل الخط العم
الحديديــة  الســكك  العمــل املنــزيل والعمــل يف 
والطــرق الريعــة والشــوارع والعمــل الــذي يتطلب 
ــل  ــزل والعم ــة واملن ــن العائل ــدا ع ــل بعي ــاء اللي قض
مرتبــط  عمــل  واي  والدفــن  الجنائــز  مجــال  يف 
بالعنــف والعمــل يف املراكــز االجتاعيــة والعنايــة 
ــن  ــفاء م ــن او الش ــرىض املعاق ــن وامل ــار الس بكب

ادمــان املخــدرات واألشــخاص الضعفــاء.



مرتبــط 50 عمــل  أي  وهــو  أخالقيــاً  الخطــر  العمــل 
ــوادي  ــادق والن ــل يف الفن ــية والعم ــور الجنس باألم
الليليــة واملقاهــي )مبــا فيهــا مقاهــي االنرتنــت( 
ــغ أو  ــات التب ــع منتج ــي تبي ــر الت ــل يف املتاج والعم

الكحــول وأيــة وظيفــة تتطلــب العمــل بانعــزال.

املخاطــر الكيامويــة والجســدية والبيولوجيــة مبــا 
يف ذلــك العمــل يف بيئــات خطــرة قــد تســبب رضر 
ــوي عــى  ــات عمــل تحت ــل العمــل يف بيئ للفــرد مث
دخــان واليــاف وإنتــاج القطــن وانتــاج واســتخدام 
الدهانــات واملعــادن أو املــواد املثــرة للحساســية 
والغــازات  املســتمرة  العاليــة  والضوضــاء 
املضغوطــة، والعمــل الــذي بطبيعتــه قــد يســبب 
ــركات  ــة والح ــل األوزان الثقيل ــل حم ــرد )مث رضر للف
املتكــررة واســتخدام املعــدات ســيئة التصميــم(

أشــكال األعــامل الخطــرة األخــرى كالعمــل عــى 
مــن الســفن أو غرهــا مــن الوظائــف الخطــرة التــي 

ــر. يحددهــا الوزي
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