بيان تضامني
مع العاملين في شركة الكهرباء األردنية
صادر عن المرصد العمالي األردني
يعلن "ادلرصد العمايل األردين" تضامنو الكامل مع العاملني يف "شركة الكهرباء األردنية" يف اضراهبم ادلستمر منذ أكثر من اسبوع
واذلادف اىل حتسني شروط عملهم وحتسني ظروفهم االقتصادية واالجتماعية .ويؤكد "ادلرصد" ان مطالب العاملني ونقابتهم ،ادلتمثلة يف
زيادة اجورىم ومكافئاهتم وحتسني ادارة صندوق التأمني الصحي للعاملني وعائالهتم ،وتوفري وساط نقل جلميع العاملني تعد مطالب
عادلة وستوجب من ادارة الشركة تلبيتها.
ويعرب "ادلرصد العمايل األردين عن قلقو الشديد من حمتوى بيان ادارة "شركة الكهرباء األردنية" والذي يتضمن هتديد العاملني ادلضربني
عن العمل منذ ثالثة أيام بالفصل من العمل ان استمروا يف اضراهبم ،يشكل انتهاكا ملموساً دلبادئ وحقوق العمل األساسية ،الواردة
يف "اعالن منظمة العمل الدولية للحقوق وادلبادئ األساسية يف العمل" والذي يلزم األردن كونو عضوا يف ادلنظمة بتنفيذه ،وكذلك فإن
التشكيك بشرعية وقانونية "النقابة ادلستقلة للعاملني يف شركة الكهرباء األردنية" يتعارض بشكل ملموس مع مبادئ حرية العمل
النقايب ،وأن ادلشكلة تكمن يف نصوص قانون العمل األردين ادلتعلقة بتنظيم النقابات العمالية اليت ختالف نص ادلادة ( )61من
الدستور األردين اجلديد ،والذي يكفل "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية" ،وتتعارض ىذه النصوص
مع ادلادة ( )22من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية الذي يؤكد على أن "لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع
آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحلو" ،وكذلك نص ادلادة ( )8من العهد الدويل اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي يقول "لكل فرد احلق يف تشكيل النقابات واالنضمام إىل ما خيتار منها" ،ومن اجلدير
بالذكر ان األردن قد صادق على ىذين العهدين ونشرمها يف اجلريدة الرمسية عام  .2001ىذا اىل جانب خمالفة نصوص العمل
األردين يف ىذا اجلانب دلختلف معايري العمل الدولية ادلتعلقة حبق وحرية التنظيم النقايب.
وعليو فإننا نطالب يف "ادلرصد العمايل األردين" باإلسراع يف تعديل مجيع النصوص القانونية الواردة يف ىذا القانون واليت دتس وتنتهك
احلقوق وادلبادئ األساسية يف العمل ومنها حق العمال يف االضراب وادلفاوضة اجلماعية وتأسيس نقابات بكل حرية.
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