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إلهداءا  

 إلى روح أبي رحمه هللا الذي غرس في نفسي حب العلم....

 التي علمتني أن العلم هو طريق النجاح....إلى روح أمي رحمها هللا 

 ...أدام هللا عليها الصحة والعافية زوجتي العزيزةرفيقة دربي وسندي إلى 

 ....وفقه هللا ابني الغالي الحاضر والمستقبل إلى

لى كل المدافعين عن الحرية والعدالة...  وا 

 .....أهدي هذا الجهد المتواضع

 

 الباحث

  



 ه

 

 الشكر والتقدير

 هللا واشكره تعالى على ما أنعم به عليَّ من فضل وتوفيق على إتمام هذا الجهد المتواضع.أحمد 

ًا بقبول الذي تكرَّم مشكور  للدكتور أيمن أديب هلساويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

 اإلشراف على هذه الرسالة وتقديم النصح واإلرشاد لي طيلة فترة إعدادها.

بعظيم االمتنان والعرفان إلى كافة األساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية  كما ويسرني أن أتقدم

في جامعة اإلسراء، وأخص بالشكر أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق لما قدموه لنا على طول 

 فترة الدراسة.

م خالص شكري وتقديري  ناقشة ماألفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقراءة و  لألساتذةوأقد ِّ

بداء مالحظاتهم القي ِّمة عليها.  هذه الرسالة وا 

وال يفوتني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم وساعدني في إنجاز 

 هذا الجهد سواء بالتشجيع، أو المساندة.
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 إشراف

 الدكتور أيمن أديب هلسا

 الملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العمل القسري في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات 

مدى معالجة نصوص اتفاقيتي السخرة أو العمل القسري وذلك من خالل معرفة األردنية المرتبطة به، 

( لموضوع 1957( لسنة )105(، واتفاقية تحريم العمل القسري أو السخرة رقم )1930( لعام )29رقم )

، ومدى انسجام وتواءم وكفاية النصوص التشريعية األردنية وتوافقها مع ما نصت علية العمل القسري 

االتفاقيات الدولية التي صادق عليها األردن، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من 

عنية منصوص االتفاقيات الدولية ذات الخصوص وكذلك نصوص التشريعات الوطنية الخالل تناول 

بالعمل القسري وتحليلها بشكل منطقي واظهار مدى التوافق بينها واظهار جوانب القوة والضعف في 

 .كل منهما

أن مصادقة المملكة من أهمها  ،وتوصل الباحث من خالل هذه الدارسة إلى عدة نتائج

عليها  رضتف نهاالتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة العمل القسري والحد مية الهاشمية على ردناأل

و أ سن تشريعات تتواءم مع ذلك وتمنع من سن أي تشريعاتمات اتجاه المجتمع الدولي تقتضي التزا

ر تتعارض مع مضمون هذه االتفاقيات، إال أن واقع التشريعات األردنية تدابيأو  اتخاذ أي إجراءات

تقلة القسري كجريمة مسيبين أنها جاءت غير كافية مع مضامين هذه االتفاقيات ولم تظهر العمل 

نما تطرقت لبعض صور العمل القسري دون افرادها بنص خاص.   بأركانها وعناصرها، وا 


