دور وزارة العمل في تعزيز منظومة حقوق االنسان

انطالقا من دور وزارة العمل في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان بشكل عام وتعزيز حقوق العمال
بشكل خاص ،فقد قامت الوزارة بجملة من اإلجراءات لتحقيق ذلك ،وفيما يلي أھم انجازات
الوزارة في تعزيز منظومة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بنطاق عملھا :
أوال  :التفتيش على العمل :
نص قانون العمل رقم ) (8لسنة  1996في المادة ) (5على ما يلي :
) تتولى الوزارة القيام بمھام التفتيش تطبيقا إلحكام ھذا القانون ( .
وبناء عليه صدر نظام مفتشي العمل رقم ) (56لسنة  ،1996الذي تحدث عن مھام وصالحيات
مفتشي العمل ،حيث يعد مفتش العمل الذراع التنفيذي لقانون العمل بما يتمتع به من صالحيات
الضابطة العدلية استنادا للمادة )/9أ( من قانون العمل ،حيث قامت الوزارة خالل السنوات األخيرة
برفع عدد المفتشين حيث وصل عددھم إلى حوالي ) (250مفتش ومفتشة عمل وسالمة وصحة
مھنية ،كما قامت برفع كفاءة مفتشي العمل من الخالل عقد العديد من الدورات المتخصصة في
المجال القانوني والتفتيش.

ثانيا  :عمل األطفال :
يعتبر األردن من أوائل الدول التي صادقت على االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية األطفال من
االستغالل االقتصادي وھي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لھا واالتفاقيات التابعة
لمنظمة العمل الدولية ) اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام رقم  ، 138واتفاقية أسوء أشكال عمل
األطفال . (182
كما تعنى وزارة العمل بتطبيق أحكام قانون العمل واألحكام المتعلقة بعمل األطفال حيث تم إنشاء
قسم خاص بعمالة األطفال يضطلع باألمور التالية :
 وضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة تھدف إلى الحد من عمل األطفال بشكل عام وأسوأ
أشكاله بشكل خاص بالتعاون مع كافة الجھات الرسمية وغير الرسمية.
 التأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص ألحكام قانون العمل األردني رقم  8لسنة
 1996وتعديالته ،فيما يتعلق بعمل األطفال من خالل تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية
الدورية لمفتشي العمل ،وتنفيذ حمالت تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد
فيھا عمل أطفال.
 مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العالقة بعمل األطفال للمساھمة في حماية األطفال
من االستغالل االقتصادي.
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 نشر الوعي العام بظاھرة عمل األطفال عمل األطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكاله من
خالل البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل األطفال عن طريق عقد جلسات
توعية لألطفال واألھالي وأصحاب العمل وتوزيع البروشورات والبوسترات والمواد التوعوية
ووسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء
 التشبيك مع كافة المؤسسات الدولية والوطنية من خالل التنسيق والتعاون مع الجھات ذات
العالقة في مكافحة عمل األطفال لمتابعة تنفيذ المشاريع الدولية والوطنية وتنفيذ األنشطة
وإعداد كل ما يلزم للمساھمة في الحد من عمل األطفال.
 تطوير قدرات العاملين من خالل التأھيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع
تقنيات المقابلة واالتصال الخاصة باألحداث ،وطرق تحديد أشكال عملھم ومخاطر بيئة العمل،
بالتعاون مع كافة الجھات ذات العالقة.
 المساھمة في تطوير االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لسحب وإعادة تأھيل األطفال
العاملين من خالل مشاريع الجھات الداعمة الدولية والوطنية.
 إعداد الخطة السنوية لتنفيذ برامج القسم ومھامه ومتابعة تنفيذھا.
 إجراء الدراسات االجتماعية واالقتصادية حول ظاھرة عمل األطفال وتحديد حجمھا ومناطق
انتشارھا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجھات الرسمية والتطوعية.
 متابعة عمل نظام الرصد الوطني لعمل األطفال وربطه وزارتي التربية والتعليم ووزارة
التنمية االجتماعية.
 مراجعة التشريعات ذات العالقة بظاھرة عمل األطفال والتشريعات الخاصة بالعمل والتعليم
والخدمة االجتماعية وتطويرھا وتفعيلھا بما يخدم عمل الوحدة بالتعاون مع مديريتي الشؤون
القانونية والتعاون الدولي.
اإلطار الوطني لعمل األطفال :
تم إعداد اإلطار الوطني لعمل األطفال لتضم ھذه الوثيقة في طياتھا المحاولة الوطنية االولى التي
تعنى بحماية األطفال العاملين ،لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية  ،تحدد أسس التعامل مع حالت
عمل األطفال ،واألدوار والمسؤوليات الواجب على الجھات المختلفة تبنيھا ،لتقديم الخدمات
لألطفال العاملين وأسرھم بصورة متكاملة شمولية ،لحامية الطفل من االنخراط في العمل ،وإعادته
إلى مكانه الطبيعي على مقاعد الدراسة .
يقسم اإلطار الى ستة فصول باإلضافة الى ملحق المراجع :يتناول الفصل األول الخلفية العامة
لإلطار الوطني ،من خالل وصف السياق العالمي والوطني لمشكلة عمل األطفال ،وعواقبه على
الطفل والمجتمع .ويلخص جميع المبادرات الوطنية واالستراتجيات والسياسات والخطط التي
اھتمت بقضايا األطفال العاملين .كما استعرض الفصل الوضع الحالي القائم في الوزارات للتعامل
مع األطفال العاملين .
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يقدم الفصل الثاني جميع المصطلحات المتعلقة بعمل األطفال ،والتي تشمل تعريف وطني موحد
لعمل األطفال تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية لعمل األطفال والفرق الفنية لإلطار ،وتعريف
األطفال الملتحقين بالعمل ،وذلك بھدف إيجاد لغة مشتركة بني جميع العاملين في ھذا المجال،
تشمل جميع أنواع عمل األطفال بغض النظر عن التبعية القانونية .
يتطرق الفصل الثالث إلى الوقاية من عمل األطفال وأھميتھا كجزء ال يتجزأ من المنظومة المتكاملة
لحماية األطفال من العمل ،ويوضح أدواراً مقترحة للجھات ذات العالقة .ھذا وركز الفصل على
برامج التوعية المجتمعية وأھميتھا في النھوض بالبرامج الرامية إلى مكافحة عمل األطفال .
يرسم الفصل الرابع عملية االستجابة لمكافحة عمل األطفال عبر التعليم التي صممت في اإلطار،
بمراحلھا األربعة ،ابتداء بالكشف والتبليغ وانتھاء بالتقييم لعملية التدخل .ويركز على األنشطة
التي تتطلب العمل المشترك؛ من خالل اللقاء التشاوري ضمن مرحلة التدخل ،وذلك لتحقيق مبدأ
التكامل في تقديم الخدمة للطفل وأسرته  ،والتحقق من تحقيق فرصه الطفل الستكمال تعليمه .ھذا
باإلضافة إلى مؤتمر تقييم الحالة ،للتحقق من نجاح عملية التدخل سابقاً .ويوضح أدوار الجھات
ذات العالقة ويضع التوصيات العملية لتسري الوزارات قدما في تنفيذ اإلطار .
يؤكد الفصل الخامس على أھمية المتابعة والتقييم لنجاح أي خطة أو سياسة وطنية ،األمر الذي
يحتم العمل على إعداد التقارير الدورية لمتابعة سري العمل ،وضرورة وجود جھة تنسيقية ،تعمل
على متابعة األدوار .
ويعرض الفصل السادس نتائج تجريب اإلطار الوطني لعمل األطفال ،والذي تم تنفيذه في الميدان
كافة محافظات المملكة ،وبالتعاون مع الجھات ذات العالقة ،بھدف الخروج بالسيناريو األمثل
ألسس االتصال ولتوضيح العالقات ما بين الوزارات المختلفة .كما تضمن دراسات لبعض
الحاالت التجريبية وأسس التعامل معھا.
ھذا وتمت مصادقة على اإلطار الوطني من رئاسة الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ -8-23
 ، 2011وقد جاء ھذا الجھد الوطني كجزء من برنامج مكافحة عمل األطفال عرب التعليم بدعم
من وزارة العمل األمريكية.

اإلستراتيجية الوطنية للحد من عمل األطفال :
تعتبر ھذه اإلستراتيجية استجابة موضوعية لما يشھده قطاع الطفولة من اھتمام وطني وإقليمي
ودولي في شتى المجاالت ،ولما يحتاجه األطفال من رعاية خاصة تحميھم من مختلف أنماط
االستغالل االقتصادي والعنف واإلساءة واإلھمال.
وتنطلق ھذه اإلستراتيجية من خالل الضرورات الملحة لمواجھة اآلثار السلبية المتوقعة مستقبالً
النتشار المشكلة ،وارتباط ذلك بخسارة المجتمع لفئة ضرورية لبناء المستقبل .
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واحتوت اإلستراتيجية على مقدمة عن تجربة األردن في عمل األطفال ثم جاء الفصل الثاني لشرح
مفھوم مشكلة عمل األطفال وتحليل لألسباب والنتائج .أما الفصل الثالث فقد بين وضع وخصائص
األطفال العاملين في األردن من خالل التوزيع العمري والجغرافي لھم ومقدمة عن الوضع
االقتصادي لھم وألسرھم وظروف العمل والوضع التعليمي واالجتماعي والصحي .وتضمنت
اإلستراتيجية في الفصل الرابع على مجموعة من السياسات واألھداف واإلجراءات التنفيذية التي
تھدف إلى الحد من عمل األطفال بشكل عام وإلى القضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل األطفال
بشكل خاص ،وأھمھا السياسات االقتصادية واالجتماعية والتشريعية والتعليمية والتدريبية
واإلعالمية والثقافية والصحية .
كما وضعت اإلستراتيجية آليات لتنفيذ السياسات المقترحة وحرصت على انتھاج مبدأ المشاركة
والتوعية من خالل آليات التنفيذ وركزت على بناء القدرات والرقابة والتقييم.
اللجنة الوطنية للحد من عمل األطفال :
وھي لجنة يترأسھا أمين عام وزارة العمل ،تضم في عضويتھا ممثلين عن :وزارة التنمية
االجتماعية ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة العدل وزارة الصحة ،وزارة الداخلية ،أمانة عمان
الكبرى ،االتحاد العام لنقابات العمال ،غرفة صناعة األردن ،غرفة تجارة األردن ،إدارة حماية
األسرة  /األمن العام ،مؤسسة التدريب المھني ،المجلس الوطني لشؤون األسرة ،الصندوق األردني
الھاشمي للتنمية البشرية ،مركز الدعم االجتماعي ،مؤسسة نھر األردن ،مؤسسة كويست سكوب،
المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،منظمة األمم المتحدة للطفولة ،منظمة العمل الدولية ،مؤسسة
إنقاذ الطفل الدولية ،مؤسسة إنقاذ الطفل /األردن .وللجنة حرية التوجه بالدعوة إلى الوزارات
األخرى ،والمؤسسات الوطنية والدولية للمشاركة في أعمالھا حسب الحاجة.
الھدف العام للجنة ھو  :دعم الجھود الرامية للقضاء على عمل األطفال بشكل عام واسوا أشكاله
بشكل خاص .
متابعة تنفيذ مشروع الحد من عمل األطفال بالتعاون مع الوزارة والصندوق األردني الھاشمي
لسحب وإعادة تأھيل األطفال العاملين وأسرھم من خالل مركز الدعم االجتماعي /ماركا.

ثالثا  :تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة :
تم إنشاء قسم خاص لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومن أھم االنجازات في ھذا المجال :
 قام قسم تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة و أعضاء لجنة التسھيالت بتنفيذ جوالت ميدانية لمديريات
العمل والتشغيل لألقاليم الثالث )شمال ،جنوب ،وسط( للتحقق من إمكانية الوصول لألشخاص ذوي
اإلعاقة وذلك لضمان تقديم الخدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين حيث تم
استخدام قائمة التحقق من إمكانية الوصول وقد شملت على البيئة المادية ،والمعلومات طرق
التواصل الصحيحة ومواقف اإلفراد.
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 تم مباشرة البدء بإجراء بعض التعديالت البيئية على مكاتب التشغيل والعمل لتھيئتھا الستقبال
األشخاص ذوي اإلعاقة .
 عقدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( ورشة عمل حول مراجعة وإعادة صياغة قائمة
التحقق من إمكانية الوصول إلى أماكن تقديم الخدمة والعمل ،بمشاركة وزارة العمل وبحضور
ممثلين من األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان سھولة استخدامھا وتطبيقھا من موظفي التشغيل
والعمل وأصحاب العمل.
 عقد ورش عمل لموظفي التشغيل والتفتيش في األقاليم الثالث فيما يخص التسھيالت البيئية
بالتنسيق والتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا،والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.
 قامت لجنة القوانين واالستراتيجيات بمراجعة مسودة قانون األشخاص ذوي اإلعاقة ووضع
مالحظات عليه لضمان سھولة تطبيقه وموائمته مع قانون العمل.
 تحديث بيانات المشتغلين من األشخاص ذوي اإلعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس
األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،كما تم تصميم استبيان خاص لألشخاص ذوي االعاقة
لتحديث بياناتھم) وفي صدد اصدار تقرير تحليلي لكافة البيانات ( مديرية التشغيل والتدريب-
قسم أنظمة العمل.
 اصدار دليل توجيھي لتشغيل األشخاص ذوي االعاقه موجھه للفئات التاليه -:
 أصحاب العمل
 الباحثين عن عمل من ذوي االعاقه
 موظفي الوزارة .
رابعا  :عمل المرأة :
يمكن تلخيص ابرز االنجازات والجھود الخاصة بمديريات الوزارة التي عملھا يرتبط بتمكين
المرأة اقتصاديا وخاصة مديرية الشؤون القانونية والتفتيش والتشغيل وعمل المرأة كالتالي:
أوال:التوعية واإلعالم:
• قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حمالت إعالمية وتوعوية لزيادة التقبل االجتماعي لعمل المرأة
ودورھا الھام في تحقيق التنمية.وذلك من خالل تنفيذ ما يلي:
• تم إنشاء رابط الكتروني على الموقع االلكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل
المرأة في الوزارة.
• تنفذ مديرية عمل المرأة حاليا برنامج توعية قانونية خاصة بالمادة ) (72من قانون العمل والخاصة
بالحضانات ويتضمن البرنامج ورشات توعية وحمالت كسب تأييد لتشجيع القطاع الخاص على
تنفيذ المادة )  ( 72بھدف دعم النساء العامالت وتامين بيئة داعمة للمرأة من خالل التعاون مع
حملة صداقة.
• كما تقوم المديرية بمھمة توعية العامالت عبر التركيز على ما يلي-:
أ -التثقيف في أماكن العمل.
ب -توعية المجتمع المحلي بأھمية العمل وقيمته.
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باإلضافة إلى تعزيز اإلنصاف في األجور وااللتزام بمعايير العمل الالئق :
وذلك من خالل مشروع اإلنصاف باألجور والذي يھدف إلى تحقيق اإلنصاف باألجور بين المرأة
والرجل أساسا من خالل بناء قاعدة معلومات حول التمييز في األجور تم ّكن صانعي القرار من
وضع سياسات مبنية على األدلة لتعزيز اإلنصاف في األجر،والتوعية بقضايا اإلنصاف في
األجر،واقتراح تشريعات لدعم اإلنصاف في األجور.والدعوة إلى معالجة مشكلة اإلنصاف في
األجور من خالل المفاوضات الجماعية،وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد
األدنى من األجور على جميع العامالت.
كما تم إنشاء قسم خاص بحقوق المرأة العاملة .
خامسا  :االتجار بالبشر :
إيمانا من الوزارة بمكافحة ظاھرة االتجار بالبشر واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي
جرائم االتجار بالبشر وتوفير الحماية الالزمة للمجني عليھم و المتضررين من جرائم االتجار
بالبشـر وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي بمكافحة ھذه الجريمة للوصول إلى أردن خال
من االتجار بالبشر ومناھض له على المستوى اإلقليمي والدولي ،دأبت الوزارة ومنذ لحظة إنشاء
وحدة مكافحة االتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية األمن العام وذلك انسجاما ً مع صدور قانون
منع االتجار بالبشر رقم ) (9لسنة  ،2009وانطالقا من اإلستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر
وإطار العمل المنبثق عنھا باستحداث جھاز تنفيذي مؤھل ومتخصص في مكافحة االتجار بالبشر
بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في اإلطارين
القانوني واإلداري الممثل باألسس والقواعد واإلجراءات الواجب إتباعھا وتطبيقھا والتي تشكل
آلية العمل باإلضافة إلى رصد حاالت االتجار بالبشر وتعقبھا وضبط مرتكبيھا والتحقيق معھم
وإحالتھم إلى القضاء .
وبناء عل ما تقدم وفي ضوء التقارير التي تصدر سنويا عن وزارة الخارجية األمريكية بھدف
تحفيز العمل وخلق شراكات حول العالم في مكافحة العبودية الحديثة  ،في ضوء اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية واتفاق باليرمو ،حيث صدر التقرير األخير مصنفا األردن
ضمن الفئة ) (2وھي الفئة التي تضم الدول التي ال تستوفي تماما المعايير الدنيا ولكنھا تبذل جھودا
كبيرة للوفاء بھا  ،باإلضافة إلى أن ھذه القائمة تتضمن الدول التي تفشل في تقديم أدلة على زيادة
جھودھا لمكافحة االتجار بالبشر .
وفي ما يلي الجھود التي تقوم بھا الوزارة في مكافحة جريمة االتجار بالبشر -:
اوال  :مھام قسم التفتيش في وحدة مكافحة االتجار بالبشر على ما يلي -:
 -1القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وفق
أحكام قانون العمل رقم ) (8لسنة  1996وتعديالته واألنظمة والتعليمات والصادرة
بموجبة.
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 -2زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير األردنيين ورصد التجاوزات
المدرجة ضمن أحكام قانون العمل رقم ) (8لسنة  1996وتعديالته واألنظمة والتعليمات
الصادرة بموجبة.
 -3في حال اكتشاف مفتشي العمل في الوزارة أثناء الزيارات التفتيشية لتطبيق أحكام قانون
العمل حالة من الحاالت التي من الممكن أن تندرج تحت صورة من صور جرائم االتجار
بالبشر يتم تبليغ الوحدة المعنية التخاذ اإلجراءات القانونية.
 -4إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقسم.

سادسا  :العمالة المنزلية والعمال المھاجرون -:
لرصد حاالت اضطھاد العمالة األجنبية في المنازل ،فقد اتخذت الوزارة بالتنسيق مع الجھات
األمنية إجراءات صارمة بحق كل من ثبت تورطه بانتھاك حقوق العاملين في المنازل ،ولدينا
نماذج حية أحيل المتورطون بھا إلى القضاء ،علما أن الوزارة قامت مؤخرا بمراجعة أغلب
التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل ،على الوجه الذي يكفل كافة الحقوق لھذه الفئة وفق أعلى
المعايير المتبعة دوليا ،حيث تم إصدار النظام والتعليمات التالية -:
 نظام رقم ) (12لسنة  2015لتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير األردنيينالعاملين بالمنازل .
 تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غيراألردنيين العاملين في المنازل لعام . 2015
 تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمنازل لعام  ، 2015حيث تم العمل بوثيقة التأمينالشامل اعتبارا من . 2016/4/20
 تعليمات تصنيف المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير األردنيين العاملين فيالمنازل لعام . 2015
كما تقوم مديرية العاملين في المنازل باستقبال شكاوى العمالة الوافدة ،وتوفير المترجمين بعدة
لغات لرصد أية حالة انتھاك ،وذلك استنادا للنظام رقم ) (90لسنة ) 2009نظام العاملين بالمنازل
وطھاتھا وبساتينھا ومن في حكمھم( ،واتخاذ اإلجراء القانوني المناسب في حال رصد أي انتھاك.
كما لم تتھاون يوما في اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم بحق من تثبت مخالفته لقانون العمل واألنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه ومن ضمنھا التشريعات الخاصة بالعاملين في المنازل حيث تصل
العقوبة في بعض الحاالت إلى إغالق مكتب االستقدام فوراً دون الحاجة إلى إنذاره ،باإلضافة إلى
إلغاء ترخيصه إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتھاكا ً خطيراً لحقوق اإلنسان
أو للتشريعات النافذة ،وقد بلغ عدد المكاتب التي تم إغالقھا خالل العام  2015نحو ) (23مكتبا،
فيما تم إيقاف ) (14مكتبا عن العمل وإلغاء ترخيص )(18مكتبا .

7

اما فيما يتعلق بعمال الزراعة  -:تسعى الوزارة إلى تنظيم سوق العمل األردني في قطاع الزراعة
من خالل بعض اإلجراءات وأھمھا -:
 تم إعداد نموذج عقد عمل موحد للعمال الزراعيين لغايات ضمان حقوق ھذه الفئة وإلزامأصحاب العمل باعتماد ھذا النموذج لغايات إصدار تصاريح العمل .
 وقف استقدام العمالة الوافدة بھذا القطاع وفقا لمتطلبات سوق العمل . السماح للعمال الزراعيين في االنتقال من قطاع الزراعة إلى أي قطاع آخر شريطة انتھاءتصريح العمل .

سابعا  :اللجوء السوري -:
قامت الوزارة بمنح إعفاءات للعمال السوريين من رسوم تصاريح العمل بناء على قرار مجلس
الوزراء الموقر رقم  19607/1/11/18تاريخ  ،2016/4/5حيث بلغ عدد العمال السوريين
الذين تم منحھم تصاريح عمل خالل الفترة الواقعة من  2016/1/1ولغاية (19255) 2016/8/3
عامال وتجديد ) (3286تصريح عمل خالل تلك الفترة.
ثامنا  :اللجوء للقضاء -:
نص الدستور األردني نص في مادته ) (1/101بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل
في شؤونھا  ،وبالتالي فان للعامل الوافد الحق باللجوء إلى القضاء ردا على أي اعتداء يقع عليه
في ظل عدم تفرقة قانون العمل رقم ) (8لسنة  1996في تعريفه للعامل ،حيث أن للعامل األجنبي
ما للعامل األردني من الحقوق والواجبات ،كما أعطى قانون العمل في مادته ) (54للعامل حق
اللجوء إلى سلطة األجور في وزارة العمل وھي سلطة يتم تعيينھا من قبل مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير العمل من ذوي الخبرة واالختصاص في شؤون العمل تتولى للنظر في الدعاوى
المتعلقة باألجور في منطقة معينة ومنھا النقص في األجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية
منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل اإلضافية و يتم الفصل فيھا بصورة مستعجلة ،باإلضافة
إلى حق العامل بتقديم شكوى مباشرة إلى وزارة العمل أو الخط الساخن  ،وبالتالي كفل القانون
الطرق القانونية التي يحق للعامل أن يسلكھا في حال ما إذا تعرض إلى أي انتھاك لحقوقه القانونية
المتعلقة بالعمل.

8

