
ARABE



إنتخابات CGT, إنتخابات لحقوقكم !

للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا
https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe

CONTACT

 "!  نتخابات لحقوقكمإ, CGTنتخابات إ"

 

ن عديدة بمساعدة  اإلتحاد العام للعمل ( ) CGTتقوم ال ن دون منذ سني   . قامات أو أوراق رسمية عىل تنظيم أنفسهمإالعاملي 
ي جميع مكونات الحركة اإلقتصادية إن كانت  CGTستطاعت اللقد إ

ن والعامالت األجانب فن ء عىل أهمية العاملي  أن تضي 
 إقامتهم قانونية أو ال. 

ي الصفوف األمامية. إن ال
ة, هذه الفئة من العمال موجودة فن تطالب بإيواء جميع  CGTاليوم ومع األزمة الصحية الخطي 

ن  ي الشارع, تأمي 
ن والمتواجدين فن الطبابة والمساعدة اإلستشفائية للجميع دون إستثناء, إغالق مراكز الحجز والنهي الالجئي 

ي  التوقيفعمليات عن 
ي والنفن

 الفرنسية.  خارج األراضن

ي أغلب األحيان يستغل حاجة هؤالء العمال إلستمرارهم 
ن مع إقامة, إن صاحب العمل فن عمل بهدف بالبخصوص العاملي 
ون عن حقوقهم

ّ
تهم وبذلك يتخل .  CGT, التجديد تأشي  ي

 تطالب بتغيي  هذا الوضع الغي  قانونن

ي  CGTتناشد ال
ي الحقوق لجميع موظف 

ات, العدالة والمساوات ف  ي    ع وضع العمال من دون تأشثر كثر من أي وقت, تشر أ
كات, وتأمير  حماية  . كل ذوي الدخل  الشر

ي المجال الخاص مأنت
ل, حاضن أو حاضنة أطفال, من ذوي الدخل فن ن ي مؤسسة ال  ونتعمل م, أنتحارس عمارة, مساعدة مين

فن
اثية ال موظفا"عشر  حد تتخىط األ  ي مجال المأكوالت الير

ة, تفن صالونات التجميل والحالقة, قليدية, التجارات الصغي 
ة, قاعات الرياضة,  المكاتبالعيادات الصحية وعيادات طب األسنان, الصيدليات,  المتخصصة, قاعات اإلستعراض الصغي 

 , ي مجال الفنادق, المقاهي والمط مرائب تصليحالمجال اإلجتماعي
 اعم, البناء والعمارة, صناعة الحديد؟ السيارات,فن

ي  CGTاليوم يمكنكم التعبثر عن رأيكم باإلنتخاب لصالح ال
ي  "تابعير  للمؤسسات الصغرىالدخل ال إنتخابات ذوي"ف  الت 

 . ۲۰۲۱نيسان  ٦آذار إىل  ۲۲ستعقد من 

ب  ح حقوقنا ! صوتوا لل  ن والعامالت هو وسيلتنا الوحيدة لين ن جميع العاملي  ي وجه السلط ثقال لنشكل  CGTالتضامن بي 
 اتفن

ن وأرباب العملالعمومية   . عكماوضأ, لحماية حقوقكم وتحسي 

 tpe.fr-www.cgt للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا : 


