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جانبال المسألة السؤال المستخدم في االردن   

16العمال تحت سن  ؟16تحت سن  هل وجدت اي عامل  1 عمالة االطفال 

اي من  بفصل صاحب العمل قام هل 
 ضمن فترة الحمل أوخاللالعامالت 

اجبار احداهن على اجازة االمومة او 
 االستقالة ؟

فصل  العامالت خالل فترة 
او ضمن اجازة  الحمل

االمومة او اجبارهم على 
 االستقالة.

 2 التمييز

 اتخاذ هل جنس الموظف عامالً في
 شروط العمل؟بالقرارات المتعلقة 

شروط العمل ) النوع 
(الجنس  

 3 التمييز

هل يوجد حاالت تحرش جنسي في موقع 
 العمل؟

 4 التمييز التحرش الجنسي

على العمل االضافي العامل  هل يجبر
 بالعقوبة ؟تحت التهديد 

االجبار على العمل االضافي 
تهديد بالعقوبةالتحت   

ريسالعمل الجبري/الق  5 

هل يقييد/ يمنع صاحب العمل العمال من 
 الخروج من موقع العمل ؟

من موقع حرية الخروج 
العمل في جميع االوقات بما 

 فيها وقت العمل االضافي.

ريالقسالعمل الجبري/  6 

هل يمنع/ يحرم صاحب العمل العمال من 
شخصية واالحتفاظ الوصول الى وثائقهم ال

 ؟بها عند مطالبتهم بها

تمكين العمال من الوصول 
 وثائقهم الشخصية الى 

) مثل شهادة  واالحتفاظ بها
، تصريح العمل، الميالد

 الهوية الشخصية .......(

ريالقسالعمل الجبري/  7 

هل حاول صاحب العمل التدخل في، 
 التالعب او التحكم بالنقابة؟

، التالعب او محاولة التدخل
 التحكم بالنقابة.

 8 الحرية النقابية / المفاوضات الجماعية

هل يعاقب صاحب العمل العمال 
الشتراكهم في النقابة او بسبب مشاركتهم 

 بأنشطة النقابة؟

اعضاء النقابةمعاقبة   
() النقابيين  

 9 الحرية النقابية / المفاوضات الجماعية

م هل قام صاحب العمل بفصل العمال او ل
النقابة اشتراكهم  في بسبب يجدد عقودهم 

 او االنشطة النقابية ؟

فصل او عدم تجديد عقود 
 العمال االعضاء في النقابة.

 10 الحرية النقابية / المفاوضات الجماعية

إلزام العمال بصاحب العمل  قامهل 
 ؟ باالشتراك في النقابة

شتراك في االبالعمال  إلزام
لنقابة.ا  

 11 الحرية النقابية / المفاوضات الجماعية

تنفيذ اي بند صاحب العمل في فشل  هل
ة عن المفاوضات نود االتفاقية الناجممن ب

 الجماعية؟

االتفاقية  بنود تطبيق
 الجماعية/ العقد الجماعي.

 12 الحرية النقابية / المفاوضات الجماعية

هل عاقب صاحب العمل اي من العمال 
 في اضراب؟بسبب المشاركة 

معاقبة العمال  بسبب 
 مشاركتهم باالضرابات.

 13 الحرية النقابية / المفاوضات الجماعية

 تدريبات ل باجراءهل يقوم صاحب العم
اطفاء الحريق خاصة باالخالء و

 االولية بشكل دوري؟واالسعافات 

 14 السالمة والصحة المهنية الدورات التدريبية الدورية
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هل الممرات المؤدية الى مخارج 
الطوارئ سهلة الوصول دون عوائق 

 ساعات أثناء وهل المخارج غير مقفلة
 والعمل االضافي؟ الرسمي العمل

سهولة الوصول وخلو 
الممرات من العوائق وعدم 

 اغالق مخارج الطوارئ 
اثناء ساعات العمل الرسمي 

 والعمل االضافي.

 15 السالمة والصحة المهنية

هل يوجد عدد كافي من مخارج 
 الطوارئ؟

 16 السالمة والصحة المهنية عدد مخارج الطوارئ.

هل يوجد نظام انذار وكشف عن الحريق 
 في موقع العمل؟

نظام االنذار والكشف عن 
 الحريق في موقع العمل.

والصحة المهنيةالسالمة   17 

هل يوجد لجنة معتمدة  للسالمة والصحة 
 المهنية؟

لجنة السالمة والصحة 
 المهنية

 18 السالمة والصحة المهنية

هل يتم تخزين المواد الكيميائية والمواد 
 الخطرة بشكل صحيح؟

تخزين المواد الكيميائية 
 والمواد الخطرة .

 19 السالمة والصحة المهنية

العمل بتزويد العمال  هل يقوم صاحب
 بكمية كافية من المياه الصالحة للشرب

 ؟دون مقابل

 20 السالمة والصحة المهنية توفير مياه صالحة للشرب

هل يقوم صاحب العمل باتخاذ 
االحتياطات الالزمة للحاالت الطارئة في 

 السكنات؟

واالستعدادات االحتياطات 
 للحاالت الطارئة في السكنات

المهنية السالمة والصحة  21 

الوقاية من خطر الحريق في  هل السكنات محمية من خطر الحريق؟
 السكنات

 22 السالمة والصحة المهنية

 يقل ال ما دفعب هل يقوم صاحب العمل
 العمل لساعات لألجور األدنى الحد عن

 .كامل؟ بدوام ينمنتظم للعمال العادية

للعمال  الحد األدنى لالجور
 المنتظمين .

 23 االستحقاقات/ التعويضات

% 125 عن يقل ماال العامل يتقاضى هل

 العمل ساعات عن المعتاد اجره من
 اإلضافية؟

الدفع مقابل العمل االضافي 
 العادي.

 24 االستحقاقات/ التعويضات

 بشكل سليم هل يقوم صاحب العمل
جورهم بتعريف العمال بطريقة احتساب ا

 واالقتطاعات الحاصلة عليها؟

بطريقة تعريف العمال 
احتساب االجر واالقتطاعات 

. 

 25 االستحقاقات/ التعويضات

هل يقوم صاحب العمل بدفع اجر فترة 
 االمومة بشكل صحيح؟

 26 االستحقاقات/ التعويضات اجازة االمومة

 سلطهل تعرض احد العمال للتحرش ، الت
 و للمعاملة المهينة؟

عاملة م،التحرش وال التسلط
.للعاملالمهينة   

 27 العقود والموارد البشرية

هل يقوم صاحب العمل باخذ خطوات 
ين فية لضمان عدم دفع العمال الوافدكا

 ؟رسوم غير مصرح بها

لضمان  الخطوات المتبعة 
اي  عدم دفع العمال الوافديين

غير مصرح بها. رسوم  

 28 العقود والموارد البشرية

 المؤسسةعدم السماح لمستشاري عمل افضل بدخول 
29 


