
 استخدم صوتك
,واصنع  الفرق

,واصنع  الفرق استخدم صوتك

V.U
. D

om
in

iq
ue

 L
ey

on
, H

aa
ch

ts
es

te
en

w
eg

 5
79

, 1
03

0 
Br

us
se

l –
 w

w
w.

he
ta

cv
.b

e 
- n

ov
em

be
r 2

01
9

هل ترغب\ـبين في معرفة المزيد؟
نعم، أنا مهتم\ة إال أنني أرغب أوال في

معلومات إضافية
ACV لقاء مع مسؤول\ـة الـ  

  H    F    X

االسم العائلي:
االسم الشخصي:

العنوان:
رقم صندوق البريد:

الرمز البريدي:                         البلدة:
الهاتف:
:GSM

البريد اإللكتروني:
أنا عامل، عاملة في مجال:

مقر شركتي\ منظمتي:
العنوان:

رقم صندوق البريد:
الرمز البريدي:                         البلدة:

الهاتف:

CSC قم بإعادة إرسال هذه الرسالة معّبأة كما يجب إلى مندوب\ة 
شركتك أو منّظمتك، أو أرسلها:

  سواء عبر البريد إلى:

  و عبر البريد اإللكتروني إلى

  كذلك، يمكنك تعبئة هذ البطاقة عبر االنترنيت في

قم بالتواصل معنا في أقرب وقت ممكن.

 سيتم إرسال لك استمارة الترّشح. تبين هذه االستمارة حقوقك كمرشح\ـة
 )الصيانة، التكوين، المعلومات، الحماية( وهو ما تتوقعه  CSC منك

 )حسن االستماع للزمالء، الدفاع عن قيم الديمقراطية، التعاون اإليجابي
)ACV مع

 تحترم ACV القانون المتعلّق بحماية الحياة الخاصة واللوائح العامة
 األوروبية المتعلّقة بحماية البيانات )ل.ع.أ.ح.ب.(

استفسارات أخرى؟
 اطلع على .

  منذ شهر نوفمبر  2019، أصبح بإمكانك التحاور على شات هذا
الموقع أو طرح أسئلتك عبر رقم الهاتف 500 11 0800.

  هل هناك أي مندوب\ة في الشركة أو المنّظمة؟ كذلك، يمكنك طلب
نصيحة منه\ـها.

dienst onderneming ACV, 
Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

2020  انتخابات الشركة
www.wordacvkandidaat.be  

socialeverkiezingen@acv-csc.be

www.wordacvkandidaat.bewww.wordacvkandidaat.be
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 من 11 إلى 24 من شهر مايو سنة  2020، سُتجرى انتخابات الشركة
)OR(  للعاملين والعامالت من أجل اختيار من سيمّثلهم في مجلس الشركة 
 في لجنة الوقاية من حوادث الشغل )CPBW(. وهي لحظة مهمة بالنسبة
 لشركتك أو منّظمتك...وبالنسبة لك...لم ال؟، قد تكون الشخص الذي نبحث

عنه!

ممثل العمال
  المندوبون\ات هم ممثلو زمالئهم.

 سيتم االستماع إليهم فيما يتعلّق بمطالباتهم والمسائل التي يطرحونها،
وسيقومون بمناقشتها مع اإلدارة.

 غير أن مهمتهم ال تنحصر على ذلك فقط. يعمل المندوبون على محاولة
 تحسين السالمة وظروف العمل، التقليص من التوتر أثناء العمل، وكذا

 تسهيل التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية. غرضهم كذلك هو تسهيل
 سير العمل القائم، ضمان أجور عادلة، المساواة بين الرجال والنساء، توفير

فرص أفضل للتكوين والتطوير، إلخ.

روح بناءة
 يحاول مندوبو ACV دائما تحقيق األهداف بشكل بناء وباالتفاق مع العامل.

 اتفاق جّيد، حلول جّيدة: هكذا يربح الجميع. متى كان االتفاق أكثر سهولة،
وجب التصّرف!

هل تريد\ين الّدفاع عن زمالئك؟

 أن تصبح\ ـي مندوبا\ـة يقتضي بطبيعة الحال مجموعة من األمور. هل
 أنا قادر\ة؟ هل لدي الوقت للقيام بذلك؟ ماذا سيظن رئيسي بي؟ هل

 سأواجه هذه المهمة بمفردي؟

ال تقلق\ي
 مندوبو ACV الذين يبلغ عددهم  60.000 هم قبل كل شيء أشخاص
 يتمتعون بحس العدالة، حسن االستماع والتصّرف السليم. ليسوا أبطاال

خارقين.

هل لدي الوقت؟
 يجب تخصيص الوقت بشكل جّيد لمهامك كمندوب\ة، إال أن ذلك ال

 يكون على حساب حياتك الخاصة. كما أن االجتماعات والتكوينات التي
 يتم القيام بها ُتجرى خاصة خالل يوم وساعات العمل. يمكن لكل

 مندوب\ة أن يعّول على دعم ACV. سيكون المتعاونون والمتعاونات
 جاهزون\ جاهزات لمصاحبتك بهدف الفوز في االنتخابات ثم بعد ذلك

 ممارسة مهام منصبك. كما تتوفر على فرصة تلقي التكوين المتخصص،
 التكوين عبر االنترنيت المنشورات اإلعالنية والمطويات، المجالت

دورية...أي، لن تكون وحيدا!

معلومات هامة!
 يتمتع كذلك مندوبو\ـات العاملين والعامالت بالحماية ضد

 الفصل من العمل وضد أي شكل من أشكال العقاب. لن يشّكل
 دفاعك عن زمالئك أي خطر على فرصك في التطوير. يمكنك

التحّدث والدفاع عن زمالئك بكامل الحرية.

هل أنا قادر\ة على ذلك؟

 منذ أن تصبح أية شركة متوفرة على األقل على 05
 عامال و\أو عاملة، يجب عليها إنشاء لجنة الوقاية والحماية في العمل
)CPBW(. وضمن هذه اللّجنة يقوم المندوبون\ ـات بالتطرق إلى  

 المسائل التالية: الوقاية من حوادث العمل واألمراض المهنية، المشاكل
 المرتبطة بالتوتر وضغط العمل، التطبيق الصحيح

للقوانين المتعلّقة بمجال السالمة، حماية البيئة، جو عمل مريح، إلخ.
   

مجلس الشركة
 أية شركة متوفرة على األقل على  100 عامال و\أو عاملة، يجب

 عليها إنشاء مجلس الشركة )OR(. ومن خالل هذا المجلس، تكون
 للمندوبين\ـات المهام األساسية التالية: سياسة العاملين، سياسة

 التشغيل، تنظيم قوانين العمل، السياسة
االقتصادية والمالية، التكوين وتتبع تشريعات الشركة.

 وكمندوب\ة لـ ACV، يجب عليك المشاركة برأيك عند إبرام
االتفاقيات الجماعية الجديدة.

لجنة الوقاية والحماية في العمل.


