
َعمــــــــال وَعامـــــــــالت النظافــــــة  لدینا حقوقـــــنا  َُ ّ َ ْ َّ ُ 
في كثیر من األحیان في التنظیف، وأرباب العمل تنتھك قانون العمل واالتفاق ال�ج�م�اع�ي 

 .التي تضمن بعض الحقوق للموظفین

في التنظیف، وتدني األجور، وظروف العمل الصعبة، وأیام طویلة، والعدید م�ن ال�ع�م�ال 
انھا لیست للمت�ع�ة ول�ك�ن ل�ج�ول�ة ن�ھ�ای�ة , والعاملین في عقود غیر مستقرة أو بدوام جزئي
ومع ذلك، في كثیر من األحیان ال یدفع  .   الشھر و زیادة ساعات العمل  في الوقت الضائع

َینسون" ُأحیانا  رئساء العمل  .  من أجل العمل اإلضافي، أو ال یكفي ُ ْ لدف�ع لس�اع�ات ی�وم "   َ
 .األحد وأیام العطل الرسمیة أو بعض المكافآت

وھذا یعني أنھ عندما نبدأ الشغل  ف�ي .    ساعة13ًعادة یجب أن ال تتجاوز سعة یوم عمل 
ولكن لیس من  المألوف ألرباب الع�م�ل .    ساعة19ً صباحا، یجب أن ینتھي  بعد 06:00

 ! ساعة22 صباحا وآخر في المساء أن ینتھي  في 6تفرض  الساعة 

ُلزیادة أرباحھم، وأحیانا  رؤساء الشغل یتم  تحقیق آھذاف  وفورات على المنتجات ،،كما ھناك بعد الجھودات التي لیست 
قد یقوم  بعض العمال بحذ ذاتھم یتطوعون ویشترون من مدخولھم الشخصي مایحتاجونھ :مثال ..مفروضة   على العمال 

 ،. !،إلخ.....كأكیاس النفایات...لكي ینھون عملھم 

َوبموجب القانون، إذا كان قد اشترى الموقع من قبل شركة أخرى، ینبغي على الموظفین الحفاظ على وظائفھ�م وس�اع�ات  ِ ْ ُ
لكن في بعض األحیان تتطلب رعاة من العمال الذین ال یقرأون الفرنسیة للتوقیع على انخفاض في ساعات ال�ع�م�ل .   العمل

 CDI CDDأو تغیرنوعیة الخدمة !) والراتب(

ونحن یمكن أیضا إضافة أمثلة حتى، الفصل التعسفي، ونادرا ما یالحظ األمنیة على مواقع والموظفین ال�ذی�ن ق�د ل�م ی�ت�م 
ناھیك عن عدم احترام العدید م�ن ال�ق�ادة ورؤس�اء ال�ع�م�ل  . . .   تسجیلھم بالطب المھني، وحوادث العمل التي لم یبلغ عنھا 

 !للعمال

 !لذا نحن  مجتمعین ھنا حتى ندافع عن حقوقنا و اعادة تجمیع صفوفنا
 ال بد لنا من اإلتحاد. ولفرض حقوقنا ضد أرباب العمل، فإنھ ال ینبغي أن تظل معزولة

ی�ك�ون ت�وح�دھ�ا .     ، ومجموعة من الموظفین الذین یأتون معا لتمثیل القوة ضد رب ال�ع�م�ل" في االتحاد قوة" كما یقولون -
ُما ھي اال من خالل عملنا  وَشقائنَا  یكسبون رؤس�ائ�ن�ا .   التجمع، یمكن للعمال وتنظیف عمال مقاومة ضد رؤساء الشغل  َ

ّیمكن للمرء أن یتصور جیدا أن العمال یجعلون  العالم یزدھر ویتقدم  دون أرب�اب ال�ع�م�ل .   المال، وھذا ھو مصدر قوتنا َ َ َ ََ ِ َ ْ
 ودون المساھمین،

 .َّ لذا من خالل السلبیات، فمن المستحیل بالنسبة رؤساء الشغل والمساھمین جعل العالم  ینمو ویتحد دون العمال

 :**االجتماع األول لموظفي التنظیف**
 ب شارع لیوناردو دا فینشي، CGT ،4 ساعة في مقر 14 في 2015 فبرایر، 23االثنین 

 )بالنواز(في بیزانسون 

Première réunion des salariés du nettoyage : 

Lundi 23 février 2015 à 14 heures, dans les locaux de la CGT, 4 B rue 
Léonard de Vinci, à Besançon (Planoise) 

Union Locale CGT Besançon, 4 B rue Léonard de Vinci – 25000 Besançon 
03.81.81.34.67 – cgtbesanconul@gmail.com 

 


