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حتذير: القواعد الواردة يف هذا الدليل هي قواعد عامة. 
واالستثناءات واردة على الدوام. استشر منظمة 

متخصصة لدراسة حالتك حتديًدا! برجاء الرجوع إىل 
صفحة .341

مت وضع دليل احلقوق هذا بدعم من مؤسسة 
امللك بودوان واليانصيب الوطني واالحتاد العام للعمال 

البلجيكيني )ABVV( ونقابات العمال املسيحية البلجيكية 
)ACV( يف عام 6002.

مت إصدار الطبعة املنقحة الثالثة يف ديسمرب 4102 
بفضل الدعم املايل من االحتاد العام للعمال البلجيكيني 
 )ACV/CSC( ونقابات العمال املسيحية البلجيكية )FGTB(

وهيئة التنسيق واملبادرات من أجل الالجئني واألجانب 
)CIRE( واملركز الفيدرايل للهجرة.

يجوز للعمال من املهاجرين غري املسجلني 
واملتطوعني واملستشارين احملرتفني واملنظمات 
وجمموعات العمل نسخ هذا النص واستخدام جميع 

املعلومات الواردة فيه.

للحصول على نسخة تواصل مع: / العنوان اخلاص بنا:
منظمة العمال املهاجرين غري املسجلني

Brussels 0301 – 461 Gaucheretstraat
info@orcasite.Be - فاكس: 472/20 41 84 – 

www.orcasite.be

كما ميكنك أيًضا احلصول على نسخة من هذا الدليل 
من خمتلف الفروع احمللية التابعة لنقابات العمال 

املسيحية البلجيكية واالحتاد العام للعمال البلجيكيني.

ميكنك قراءة وتنزيل هذا الدليل جمانا من موقعنا 
اإللكرتوين

www.orcasite.be، حيث ميكنك كذلك العثور على 
إصدارات بلغات أخرى.

حقوق الطبع والنشر © لعام 9002 حمفوظة لشركة 
OR.C.A. vzw
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هل تقيم يف بلجيكا بدون تصريح إقامة؟ هل تعمل لدى شركة بلجيكية 
أو أجنبية؟ هل ترغب يف احلصول على مزيد من املعلومات عن حقوقك 

كعامل؟ إذن فهذا الدليل من أجلك.

@حتى لو كنت عاماًل غري مسجل، فال تزال لك حقوق يف بلجيكا.

ميكنك االطالع على تلك احلقوق يف هذا الدليل. كما ميكنك معرفة التزامات 
صاحب العمل الذي تعمل لصاحله وكيفية تفادي املشاكل. وسنطلعك على 

كيفية الدفاع عن حقوقك ومن ميكنه مساعدتك يف ذلك.

العمال وأصحاب األعمال واملقاولون املستقلون
العامل أو املوظف هو من يعمل لدى إحدى الشركات. ويقصد بالشركة أيًضا 

«صاحب العمل». املقاول املستقل يعمل يف شركته وحلسابه الشخصي.

تنطبق احلقوق الواردة يف هذا الدليل على العمال فقط. عندما تعمل حلسابك 
الشخصي، مثل العمل بشكل مستقل، فال ُيمكنك املطالبة بحقوق مثل احلد 

األدنى لألجور أو أية تعويضات بعد حادثة عمل. وعالوة على ذلك، يكون املقاولون 
املستقلون مسؤولني عن دفع الضرائب وأعباء الضمان االجتماعي. بينما يكون 
األشخاص الذين يعملون أعمااًل مستقلة عرضة للمساءلة يف حالة ضبطهم 

ميارسون عماًل غري معلن أو «غري مسجل»..

وبالتايل يجب عليك توخي احلذر إذا عرض عليك رئيسك العمل كمقاول مستقل. 
ال توافق على ذلك. كما يعترب الشركاء الذين يشرتون أجزاء من الشركة مبثابة 

حول هذا الدليل

ما معنى وجود عمل «غري مسجل» 
بالنسبة لك؟
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مقاولني مستقلني. ويف حالة عدم احرتام حقوقك حينها، فسيكون من الصعب 
القيام بأي شيء حيال ذلك. إذا مل يكن لديك تصريح إقامة، سيصبح موقفك 

ضعيًفا.

متتلك OR.C.A. نشرة تخص العمال غري املسجلني واملقاولني املستقلني. 
ميكنك احلصول عليها من املوقع اإللكرتوين أو عرب إرسال رسالة إىل الربيد 

info@orcasite.be. اإللكرتوين

تنبيه: ال يسمح لك التشريع احلايل بتقنني إقامتك بناء على العمل سواء كموظف 
أو عامل مستقل. إذا أخربك صاحب العمل بأنه سيتوىل ترتيب املستندات 

مبجرد العمل معه، فإنه يراوغك. إذا ساورتك الشكوك، استشر إحدى الدوائر 
املتخصصة لتتأكد من صحة ما أخربك به صاحب العمل. برجاء الرجوع إىل 

صفحة 021 621-121.

األعمال الشرعية )املعلنة( وغري الشرعية )غري املعلنة(
يجب على جميع أصحاب األعمال إطالع احلكومة على هوية العاملني لديهم 

ومقدار رواتبهم. يدفع األشخاص الذين يعملون لديهم الضرائب تلقائًيا 
ويساهمون يف الضمان االجتماعي. ويتم خصم الضرائب واملساهمات من 

رواتبهم. وباإلضافة لذلك، يجب على صاحب العمل دفع مبلغ إضايف للحكومة. 
إذا كان صاحب العمل يقوم بكل ذلك، يكون حينها عملك معلًنا.

ميكن لألشخاص ذوي األعمال املعلنة االنضمام لصندوق التأمني الصحي. 
سيساهم صندوق التأمني الصحي يف اسرتدادك لقدر كبري من فواتري األطباء 
واألدوية. وإذا اضطررت لسبب ما إىل التوقف عن العمل أو التقاعد، فستحصل 

على أجر تعويضي. ُتستخدم األموال التي تدفعها للضمان االجتماعي كنوع من 
التأمني لكل من يعاين من مشكالت.

«األعمال غري الشرعية )غري املعلنة(» هي األعمال التي مل يقم صاحبها بإبالغ 
احلكومة بها. وقد ينتهي احلال بصاحب العمل إىل دفع غرامة كبرية. وال يكون 

للعاملني لديه احلق يف احلصول على معاش تقاعدي أو تأمني صحي. بالنسبة 
لك كموظف، لن تتم معاقبتك عن العمل يف اخلفاء. يف حالة وجود تفتيش يف 

مكان العمل، سينتهي بك األمر إىل وضعك يف مركز احتجاز وترحيلك من األراضي 
البلجيكية. ويف حالة حصولك على مكاسب، قد تلتزم بردها.
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العمل «غري املسجل»
إذا مل تكن من حاملي اجلنسية البلجيكية، فستحتاج إىل تصريح خاص للعمل 

 يف بلجيكا. 
ال يحتاج بعض األجانب ملثل هذا التصريح. ويحتاج كافة األشخاص اآلخرين 

- وخاصة الوافدين من دول خارج االحتاد األوروبي - إىل احلصول على تصريح 
عمل.  ميكن فقط ملن يحملون تصريح إقامة احلصول على تصريح عمل. إذا 

كنت تعمل بدون ترخيص، فأنت تعمل بشكل «غري معلن»؛ وتكون حينها عاماًل 
غري مسجل. وميكن معاقبة صاحب العمل الذي تعمل لصاحله على ذلك. يف 
غالبية األحيان، ال يقوم صاحب العمل باإلعالن عن العمال غري املسجلني، لذلك 

يقوم العمال غري املسجلني بأعمال غري معلنة يف غالبية األحيان. إذا كنت تعمل 
دون احلصول على تصريح إقامة، فغالًبا ما تعمل يف اخلفاء أيًضا. لذلك يعد 

العمل غري املعلن مبثابة العمل يف بلجيكا دون احلصول على تصريح للعمل 
يف بلجيكا.

يف بعض األحيان، يتم إبالغ إدارة الضمان االجتماعي عن عملك بشكل 
مستقل أو مبثابة موظف، حتى وإن مل متتلك تصريح إقامة.. ويف هذه 

احلالة يحق لك احلصول على عالوات عائلية وتأمني صحي ومعاش. وال يحق 
لك احلصول على إعانات البطالة، وطاملا ال يوجد لديك تصريح إقامة، ميكن 

ترحيلك من البالد بعد اخلضوع للمراقبة. ويف هذه احلالة، يكون عملك 
معلًنا، ولكن تظل أنت غري مسجل.

ما املوقف القانوين لصاحب العمل 
الذي تعمل لديه؟

قواعد عامة:
* يجوز معاقبة صاحب العمل عقاًبا صارًما يف حال قيامه بتوظيف عمالة 

غري معلنة و / أو غري مسجلة. قد تكون هذه العقوبة إما دفع غرامة كبرية أو 
السجن. وتكون العقوبة أشد يف حالة األعمال غري املسجلة.

*وقد تكون عقوبة صاحب العمل الذي تعمل لصاحله أكرث صرامة يف حال 
خرقه ألحكام أخرى يف القانون. ميكنك االطالع على أهم القواعد يف هذا الدليل.
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وبالتايل، فال تخش من صاحب العمل إذا هددك بفضح أمرك للشرطة. فسيقع 
هو أيًضا يف مشاكل خطرية يف حال تدخل الشرطة!

حتى مساعدة أحد األصدقاء، سواء بأجر أو بدون أجر، تعترب عماًل غري معلن. 
يف حال ضبطك مفتش الشرطة تقوم بذلك، فمن األفضل عدم اختالق 

األكاذيب. فقول احلقيقة سوف يجنبك التعرض للعقوبة بدون ذنب اقرتفته. 
ال ُيسمح رسمًيا لألشخاص غري املسجلني بالقيام بأعمال تطوعية، ولكن 

حتى اآلن مل ُتفرض عقوبة على ذلك. باستثناء إذا كان العمل التطوعي 
الذي تقوم به يأخذ طابًعا سرًيا. ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، 

استشر إحدى الدوائر املتخصصة. برجاء الرجوع إىل صفحة 451-251

االجتار بالبشر
يف حال قيام صاحب العمل باستغالل عامل غري مسجل، فقد يتحول األمر 
إىل قضية اجتار بالبشر. ويف حال تعاونك مع السلطات يف التحقيق، ميكن 

للقانون أن يوفر لك احلماية. ويف حال قيام صاحب العمل بحجز جواز سفرك أو 
بطاقة الهوية الشخصية اخلاصة بك أو قام باحتجازك أو أساء معاملتك جسدًيا 

أو جنسًيا، فقد تتحول القضية إىل قضية اجتار بالبشر. استشر أحد املراكز 
املتخصصة. برجاء الرجوع إىل صفحة 151

من هو صاحب العمل الذي أعمل لصاحله؟
عادة ما يحاول أصحاب األعمال التي يعمل بها عمال غري مسجلني بإخفاء 

هويتهم. لذلك، يجب عليك جمع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن صاحب 
العمل الذي تعمل لصاحله وحماولة جمع معلومات عن األشخاص والشركات 
التي تعمل مع صاحب العمل الذي تعمل لصاحله. من الناحية الرسمية، يكون 

الشخص هو صاحب العمل إذا كان هو من يقرر:

Zحصولك على العمل
Zراتبك.

Zأنه هو من يدفع راتبك
Zويخربك بطبيعة عملك، ومتى تبدأ ومتى تنتهي.

عادة ما يتهرب أصحاب األعمال الذين قاموا بتوظيف أشخاص غري 
مسجلني من حتمل مسئولياتهم. تأكد من عدم ضياع حقوقك كعامل من 

خالل عملك كمقاول مستقل لصالح صاحب العمل. ال تعمل كوسيط 
لصالح صاحب العمل من خالل حماولة إيجاد زمالء أو دفع رواتبهم.
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أنت كعامل، ال جتوز معاقبتك )بالغرامة أو بالسجن( جملرد قيامك 
بعمل غري مسجل. وحده صاحب العمل الذي تعمل لصاحله هو من 

ُيعاقب على ذلك. إذا مت ضبطك يف طابق تشغيل اآلالت، قد تتعرض 
خلطر إصدار أمًرا ضدك مبغادرة األراضي البلجيكية ونقلك إىل أحد 

مراكز االحتجاز وترحيلك وحظرك من دخول إىل دول االحتاد األوروبي. 

ما هي احلقوق التي تتمتع بها؟ فيما يلي قائمة بأهم احلقوق:

احلق يف تقاضي الراتب

قواعد عامة:
Z يحق لك دائًما تقاضي احلد األدنى القانوين من الراتب.

Z يجب أن تتقاضى راتبك شخصًيا وبانتظام؛
Z أنت وحدك من يقرر كيفية التصرف يف راتبك.

Z هناك قواعد صارمة للدفع العيني )يعني ذلك تقاضي أجر بشيء آخر خالف 

املال، على سبيل املثال، طعام أو مكان للعيش(.
Z وال يرتبط تقاضيك لراتبك من عدمه بأي حال من األحوال بتحقيق صاحب 

العمل ألرباح أو خسائر.
Z كما يجب على صاحب العمل دفع جزء من تكلفة ذهابك للعمل.

احلد األدنى لألجور
ينطبق احلد األدنى من األجور أيًضا على العمل غري املعلن والعمل يف اخلفاء 

يف بلجيكا. يعتمد احلد األدنى لألجر الذي تتقاضاه على طبيعة العمل الذي تؤديه 
وعمرك واملؤهالت العلمية التي حصلت عليها ومدة اخلدمة التي قضيتها. يزيد 

أجرك الذي تتقاضاه عن عدد ساعات العمل عند عملك لساعات طويلة 
أو يف الفرتات املسائية أو يف عطالت نهاية األسبوع. إذا كنت تريد التحقق من 

كونك تتقاضى الراتب املناسب، اتصل بإحدى الدوائر املتخصصة. برجاء الرجوع 
إىل صفحة 051-541 061.

بعض األمثلة )يوضح هذا كيف كان األمر يف األول من يناير 3102( )يتم عادًة 
تعديل هذه املبالغ سنوًيا(:_

حقوقك كعامل
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إذا كنت تعمل لصالح مقاول بناء: ال يقل الراتب عن 71.31 يورو يف الساعة
إذا كنت تعمل لصالح شركة تنظيف: ال يقل الراتب عن 02.21 يورو يف الساعة

يف حالة عدم وجود حد أدنى لألجور لنوع العمل الذي تقوم به، حينها يجب أن 
تتقاضى احلد األدنى العام لألجور. ال ميكن ألي شخص يف بلجيكا تقاضي أقل من 

هذا األجر! وهذا األجر هو ما يتقاضاه خدم املنازل أيًضا. 

@احلد األدنى العام لألجور )من األول من ديسمرب 3102(: ال يقل عن 21.9 يورو 
يف الساعة أو 28.1051 يورو يف الشهر )على اعتبار عدد ساعات العمل 83 

ساعة أسبوعًيا(. يتم تعديل احلد األدنى العام لألجور بصفة منتظمة.

إذا كانت لديك األدلة الكافية، يحق لك املطالبة باحلد األدنى من األجر رسمًيا. فكر 
يف هذا األمر إذا كان عليك املثول أمام مفتش الشرطة أو حمكمة العمل.

إجمايل األجر وصايف األجر
جميع األجور املنصوص عليها يف القانون هي إجمايل األجور. إذا كان عملك 

معلًنا، فيجب على صاحب العمل استقطاع جزء من إجمايل األجر لدفع الضرائب 
املستحقة عليك واستقطاع جزء آخر لسداد قسط الضمان االجتماعي اخلاص 

بك. وتتقاضى أنت باقي املبلغ. ويكون باقي املبلغ هو ما يسمى بصايف األجر.

تخيل، على سبيل املثال، أن عمرك 22 عاًما وتعمل بشكل قانوين كخادم يف 
منزل. يجب أن تتقاضى احلد األدنى العام لألجور. إذا كنت تعمل 83 ساعة 

أسبوعًيا، يحق لك أن تتقاضى الراتب الشهري اآلتي :

28.1051 يورو كأجر إجمايل
يتم استقطاع مبلغ وقدره 92.691 يورو للمساهمة يف الضمان االجتماعي

يتم استقطاع مبلغ وقدره 96.761 يورو لسداد الضرائب املستحقة عليك
صايف راتبك هو 48.7311 يورو )وهو ما تتقاضاه(

@ إذا كان عملك غري معلن، فال تكون عليك أية ضرائب مستحقة. حينها يكون 
صايف األجر هو نفسه إجمايل األجر.

كيف أتقاضى راتبي؟ 
ميكن لصاحب العمل أن يدفع لك راتبك بعدة طرق:

1. ميكن لصاحب العمل أن يودع لك راتبك يف حسابك املصريف. إذا كان لك 

إذا كنت تعمل لصالح مقاول بناء: ال يقل الراتب عن 71.31 يورو يف الساعة
إذا كنت تعمل لصالح شركة تنظيف: ال يقل الراتب عن 02.21 يورو يف الساعة

28.1051 يورو كأجر إجمايل
يتم استقطاع مبلغ وقدره 92.691 يورو للمساهمة يف الضمان االجتماعي

يتم استقطاع مبلغ وقدره 96.761 يورو لسداد الضرائب املستحقة عليك
صايف راتبك هو 48.7311 يورو )وهو ما تتقاضاه(
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حق االختيار، تخري هذه الطريقة. ميكنك حينها استخدام كشوف احلسابات 
املصرفية إلثبات املبالغ التي تقاضيتها. ولكن من الصعب على املهاجرين 

غري املسجلني فتح حساب مصريف. استشر إحدى الدوائر املتخصصة. برجاء 
الرجوع إىل صفحة 451-251.

2. يدفع لك صاحب العمل راتبك نقًدا
يدفع غالبية أصحاب األعمال رواتب العمال غري املسجلني نقًدا. قم بتدوين ما 

تقاضيته ومقدار املبالغ املتبقية لك. طبًقا للقانون، إذا دفع لك صاحب العمل 
راتبك نقًدا، فيجب عليك التوقيع على مستند يثبت مقدار ما تقاضيته. حاول أن 

حتصل على نسخة من هذه الورقة، حتديًدا تلك التي قام املدير بالتوقيع عليها 
وتأريخها أيضا.

3. يدفع لك صاحب العمل راتبك بشكل عيني
ُيسمح ألصحاب األعمال بدفع جزء من األجر بشكل آخر بخالف املال على سبيل 

املثال، طعام أو مكان للعيش. . ويعد ذلك مبثابة دفع »عيني«.

هناك قواعد صارمة يف القانون لتحديد ذلك. وهذه القواعد معقدة. ويف جميع
األحوال، يجب أن يدفع لك صاحب العمل ما ال يقل عن 06% من إجمايل أجرك نقًدا. 

بالنسبة خلدم املنازل املقيمني، ال يقل احلد األدنى للدفع النقدي عن نصف الراتب 
)يف حالة اإلقامة الكاملة وتوافر الوجبات(. ولكن يف العديد من احلاالت، يجب أن يدفع 

صاحب العمل جزًءا أكرب من الراتب نقًدا. للحصول على مزيد من املعلومات، اتصل 
بإحدى الدوائر املتخصصة. برجاء الرجوع إىل صفحة 441 051-541 061

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع لك راتبك بانتظام مقابل ما تؤديه من 
أعمال. وال ميكنه التعلل بأنه ال يوجد لديك حساب مصريف أو تصريح 

باإلقامة أو بالعمل لعدم دفع راتبك!

احلق يف العمل حتت ظروف آمنة واحلق يف التعويض يف حال التعرض 
حلادثة عمل

قواعد عامة:
Z يجب على صاحب العمل ضمان أن يكون مكان العمل صحًيا وآمًنا. ويجب أن 

يوفر لك املالبس الواقية إذا كان عملك يتسم باخلطورة.
Z حادثة العمل هي احلادثة التي تقع أثناء العمل أو أثناء الذهاب للعمل أو العودة 

منه. يف حال إثبات تعرضك حلادثة عمل، فسيغطي التأمني كافة التكاليف 
العالجية. وستحصل على أجر تعويضي طوال فرتة عجزك عن العمل جراء
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 Z احلادث. ويف حال عجزك التام عن العمل جراء احلادث، يحق لك 
املطالبة بتعويض دائم.

حتى لو كنت أنت املتسبب يف احلادث )نتيجة إهمالك على سبيل املثال(، يحق 
لك املطالبة بتعويض. ولكن إذا تسببت يف هذا احلادث عمًدا، فسيسقط 

هذا احلق!

ماذا يحدث يف حالة وقوع حادثة صناعية؟
يف بلجيكا، يلتزم أصحاب األعمال بعمل تأمني ضد احلوادث. ويجب أن يشمل 

ذلك العمال غري املسجلني أيًضا. وهناك مكتب حكومي خاص يراقب ذلك. 
يسمى هذا املكتب صندوق احلوادث الصناعية. يف حالة عدم قيام صاحب 

العمل بعمل تأمني، ميكن لصندوق احلوادث الصناعية دفع تكاليف العالج الناجت 
عن حادث العمل. ثم يقوم بإرسال فاتورة العالج إىل صاحب العمل.

يجب إخطار شركة التأمني بحادثة العمل عن طريق صاحب العمل خالل 8 أيام.
Z يف حال امتناع صاحب العمل عن ذلك، ميكنك إخطار شركة التأمني 

بنفسك. ويجب عليك القيام بذلك يف أسرع وقت ويف غضون 3 سنوات. 
Z عند اإلبالغ عن وقوع حادثة، يجب عليك إثبات تعرضك للحادث أثناء عملك 

لدى صاحب العمل. اجمع األدلة التي حتتاجها قبل حدوث أي شيء!
Z يف حالة عدم معرفتك بشركة التأمني التي يتعامل معها صاحب العمل، 

ميكنك إخطار صندوق احلوادث الصناعية باحلادث.
Z يف حالة احلوادث التي تؤدي للوفاة. يجب على األسرة اإلبالغ عنها. كما يحق 

لها املطالبة بالتعويض.

قد يكون من األنسب لك احلصول على مساعدة مهنية عند اإلبالغ عن إحدى 
  OR.C.Aاحلوادث، على سبيل املثال، منظمة العمال املهاجرين غري املسجلني

أو  صندوق احلوادث الصناعية أو احتاد نقابات العمال.  يرجى الرجوع إىل صفحة 
.361051-541 -441

يف بعض األحيان قد يحتاج صندوق احلوادث الصناعية وشركة 
التأمني بعض الوقت لتقرير دفعهم للتكاليف. أول شيء عليك القيام 
به هو البدء يف إجراءات للحصول على مساعدة طبية عاجلة . وبعد 

ذلك سيتم سداد التكاليف الطبية بالفعل. ملزيد من املعلومات 
حول «املساعدة الطبية العاجلة»، يرجى الرجوع إىل ..._
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ما هي احلقوق األخرى التي أمتتع بها؟

هناك العديد من احلقوق األخرى التي حتق لك كعامل غري مسجل. وال يتم احرتام 
معظم هذه احلقوق بشكل فعلي. سنقدم لك بعض النصائح حول ما ميكنك 
فعله يف قسم «ما الذي يتعني عليك فعله لضمان احرتام حقوقك؟»، )راجع 

صفحة 901.(

هل بإمكان صاحب العمل فصلي من العمل؟

قواعد عامة:
Z يحق لصاحب العمل فصلك من العمل حال قيامك بارتكاب جرم كبري 

)كالسرقة مثاًل(. ويجب أن يقوم صاحب العمل بإثبات هذا اجلرم.
Z ويف حاالت أخرى، يجب على صاحب العمل إخطارك بالفصل قبلها بوقت 

كاٍف أو أن يدفع لك راتبك لقاء هذا الوقت كما لو كنت تعمل.
Z ال يجوز فصل العاملة عن العمل كونها حاماًل أو إذا وضعت مؤخًرا أو لكونها 

عضوة يف احتاد نقابات العمال.

تسري هذه القواعد أيًضا عند العمل بدون عقد مكتوب! إذا متكنت من إثبات 
فصلك تعسفًيا، يحق لك املطالبة بالتعويض.

كم عدد الساعات التي ألتزم بالعمل خاللها؟

قواعد عامة:
Z عادة ال يجوز لصاحب العمل جعلك تعمل ألكرث من 83 ساعة أسبوعًيا إذا 

كنت تعمل بدوام كامل.
Z وإذا كنت تعمل لساعات أكرث، فإن هذا يسمى ساعات العمل اإلضافية. 

ويجب أن حتصل على أجر أعلى لقاء ساعات العمل اإلضافية )اعتبارا من 04 
ساعة أسبوعًيا(.

Z ال يجوز لصاحب العمل بأي حال من األحوال أن يطلب منك العمل ألكرث من 11 
ساعة يف اليوم أو 05 ساعة أسبوعًيا.

Z يحق لك احلصول على يوم إجازة أسبوعًيا )عادة ما يكون يوم األحد(.
Z يف بلجيكا، هناك 01 عطالت قانونية يف البالد يحق لك عدم العمل خاللها 

)وال يتم خصمها من الراتب بأي حال من األحوال(.
Z يحق لك احلصول على فرتات راحة ثابتة أثناء ساعات العمل لتناول الطعام 

وأخذ قسط من الراحة.
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هناك بعض احلاالت االستثنائية لهذه القواعد. على سبيل املثال، 

تختلف هذه القواعد بالنسبة خلدم املنازل.
كما تختلف هذه القواعد يف حالة العمل بدوام جزئي. ومع ذلك، 

ال ميكنك العمل بدوام جزئي إال إذا كان لديك عقد وجدول عمل 
مكتوبني!

للحصول على مزيد من املعلومات، اتصل بإحدى الدوائر 
املتخصصة. يرجى 

الرجوع إىل صفحة051-541- 061.

ما الذي يتعني عليَّ فعله عند املرض؟

قواعد عامة:
Z ميكن ملن منعه املرض الشديد عن العمل املكث يف املنزل دون فقدان 

وظيفته. ميكن لصاحب العمل طلب مذكرة من طبيبك املعالج.
Z يحق لك احلصول على أجرك طوال فرتة املرض لفرتة معينة، ولكن 
القواعد التي حتكم هذا األمر معقدة بعض الشيء. اتصل بإحدى الدوائر 

املتخصصة. يرجى الرجوع إىل 051-541- 061.
Z حتى العمالة غري املسجلة وغري املشرتكني يف صندوق التأمني الصحي 

لهم احلق يف احلصول على املساعدة الطبية.

املساعدة الطبية لألشخاص الذين ليس لديهم إقامة قانونية
إذا مل يكن معك ما يكفي من املال للحصول على مساعدة طبية وليس لديك 
تصريح باإلقامة، ميكنك الرجوع إىل إجراء «املساعدة الطبية العاجلة». سيقوم 

املركز الوطني للرعاية االجتماعية )=OCMW/CPAS( بدفع التكاليف العالجية 
اخلاصة بك.

ما الذي يتعني عليك فعله:
استشر إحدى الدوائر املتخصصة حول ما يجب القيام به. يرجى الرجوع إىل551. 

اطلب من طبيبك كتابة «شهادة للحصول على مساعدة طبية 
عاجلة».

م هذه الشهادة يف غضون شهر إىل املركز الوطني للرعاية االجتماعية  Z قدِّ
يف املدينة أو البلدة التي تعيش بها أو التي تقيم بها غالبية الوقت. اسأل لتبدأ 

يف إجراء «املساعدة الطبية العاجلة».
Z وضح موقفك. أطلب صراحًة التحدث مع الدوائر االجتماعية بشأن ذلك.
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وكيف يكون األمر يف حالة كوين حاماًل؟

قواعد عامة:
املرأة احلامل

Z ال يجوز فصلها من العمل حلملها.
Z ال يجوز لها القيام بأنواع معينة من األعمال اخلطرة.

Z ال يجوز تكليفها بالعمل لساعات إضافية.
Z لها احلق يف احلصول على إجازة األمومة.

يحق للمرأة العاملة االنقطاع عن العمل لفرتة قبل الوالدة وبعدها )وتسمى 
هذه الفرتة بإجازة األمومة(. إذا كانت املرأة تعمل يف عمل غري معلن، فال يحق 

لها احلصول على أي بدالت عن هذه الفرتة. ومع ذلك، فمن املهم احلصول 
على الراحة الكافية بعد الوالدة. يجب على املرأة االتفاق مع صاحب العمل يف 

هذا الشأن.
ميكن للمرأة احلامل احلصول على إرشادات طبية من خالل خدمة املساعدة 

الطبية العاجلة طوال فرتة احلمل وقبل الوالدة.

ماذا لو وقعت ضحية للعنف أو اإلساءة؟

لديك حقوقك كعامل، حتى لو كنت غري مسجل. باإلضافة إىل حقك يف حسن 
املعاملة واحرتام جسدك وملكيتك اخلاصة. كما يجب على مفتشي الشرطة 

أيًضا معاملتك باحرتام دائًما.

قواعد عامة:
Z لديك حق االعرتاض على املقدمات اجلنسية التي ال ترغب بها: مثل، 

اللمس أو التعليقات أو قيام أي شخص بالتعري بالقرب منك. ميكن اعتبار كافة 
هذه األمور مبثابة حترش جنسي أو «اعتداء جنسي». وتعد جرمية االغتصاب 

جرمية خطرية؛ جتلب العار على اجلاين وحده.
Z هناك قوانني يف بلجيكا تكافح التمييز العنصري؛ وهو أن تتم إساءة 

معاملتك بسبب اللون أو اجلنسية أو النوع أو التوجه اجلنسي. ميكنك تقدمي 
شكوى إىل مركز الشكاوى ضد أى متييز أو تفرقة عنصرية.

Z حتى ولو كنت عاماًل غري مسجل، فال يحق لألشخاص استخدام العنف ضدك 
أو التهجم عليك أو تهديدك أو التعدي على ممتلكاتك أو االحتيال عليك أو ابتزازك 

وما إىل ذلك.

إذا وقعت ضحية لإلساءة سواء يف العمل أو يف أي مكان آخر، فيحق لك طلب 
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احلماية ورمبا طلب التعويض.

ما الذي يتعني عليك فعله إذا وقعت ضحية اإلساءة؟
Z للحصول على احلماية ورمبا التعويض عند وقوعك ضحية اإلساءة. ال يكون 
هذا األمر سهاًل بالنسبة للمهاجرين غري املسجلني. اصطحب أحد األشخاص 
إىل خمفر الشرطة أو اتصل يف البداية بأحد «مراكز مساعدة الضحايا«  )يرجى 

الرجوع إىل(. 851 
Z إذا كنت ضحية للتمييز العنصري، ميكنك االتصال مبركز الشكاوى لإلبالغ 
عن أعمال التمييز والتفرقة العنصرية. ملزيد من العناوين، يرجى الرجوع إىل 

صفحة251؛
ن ما حدث معك مبجرد استطاعتك ذلك، مبا يف  Z تذكر أسماء الشهود. دوِّ

ذلك كافة التفاصيل أو ميكنك تكليف شخص آخر بالقيام بذلك. ستحتاج إىل هذه 
املعلومات الحًقا إذا تقدمت بشكوى.

ح  Z إذا أصبت بجرح أو تعرضِت لالغتصاب، أذهب)ي( إىل الطبيب من فورك. وضِّ
ما حدث وقم بعمل فحوصات ثم اطلب من الطبيب كتابة تقرير. سيكون ذلك 

مفيًدا الحًقا إلثبات صحة روايتك.

1. اعقد اتفاًقا مناسًبا من البداية: العقد اخلاص بك
يف حالة كون العمل معلًنا، يكون االتفاق بني صاحب العمل والعامل كتابًيا دائًما: 

بعبارة أخرى، يكون هناك «عقد توظيف» أو  «عقد عمل» مكتوب. يحتوي هذا 
العقد على اسمي صاحب العمل والعامل ونوع العمل وعدد ساعات العمل 

والراتب. ويجب على صاحب العمل والعامل التوقيع على هذا العقد. إذا كان لديك 
عقد، فاحتفظ به يف مكان آمن!

ال تقم نهائًيا بالتوقيع على أى شئ )ورقة/عقد/...( إذا مل تفهم 
حمتواه! عند احلاجة، اطلب من أحد األشخاص قراءة العقد وتوضيح 

حمتواه قبل التوقيع عليه. اطلب نسخة من العقد لنفسك دائًما.

إذا تعذر عليك احلصول على عقد مكتوب، وكنت تعمل لصالح أحد األشخاص 

ما الذي يتعني عليك فعله لضمان 
احرتام حقوقك؟
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وحتصل على أجر لقاء العمل، فأنت متتلك حينها عقًدا شفهًيا. ويكون لهذا 
العقد صالحية العقد املكتوب، يف حني يكون من الصعب إثباته الحقا. دائما ما 
يكون العقد الشفهي غري حمدد املدة؛ مبا يعني أنه ينتهي رسمًيا فقط يف 

حالة تركك للعمل أو فصلك منه طبًقا لإلجراءات املناسبة.

حاول يف جميع األحوال عقد اتفاقيات واضحة. إذا كانت عالقتك جيدة بصاحب 
العمل، فأخربه باملعلومات الواردة يف هذا الدليل. يجب أن تدرك أن لك حقوًقا 

واطلب تنفيذ جميع ما يلزم الحرتامها.

2. اجمع األدلة
يعد ضرورًيا إمتالك إثبات العمل اخلاص بك. خصوًصا عند عدم امتالكك عقًدا 

مكتوًبا. خصوًصا عند عدم امتالكك عقًدا مكتوًبا.

@يتعني عليك جمع أكرب قدر ممكن من املعلومات. ابدأ من اليوم. قم بتدوين 
كل شيء. حينها تكون متحضًرا عند وقوع أية مشكالت. ميكن للنصائح التالية 

مساعدتك يف جمع أدلة مفيدة.

Zاحتفظ مبستندات لك ما لديك أو نسخ منها: شارات، مالحظات، إيصاالت، ... 
وإذا أمكن، احصل على توقيع مديرك على االتفاقيات.  تأكد من ِذكر التاريخ.

 Zاجمع معلومات عن مديرك. إذا كان مديرك أيًضا يعمل حلساب شركات أخرى، 
قم بجمع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن هذه الشركات أيًضا.

Zقم بتدوين مكان ووقت العمل اخلاص بك. قم بتدوين أكرب قدر ممكن من 
التفاصيل. 

Zاكتب وصًفا لوظيفتك ومكان العمل اخلاص بك.
Zقم بالتقاط صور وتصوير أفالم فيديو ميكن التعرف عليها  ملكان العمل أو 

لنفسك يف العمل. إذا أمكن، حاول تسجيل حمادثة مع صاحب العمل أو العمالء.
Zعند وقوع حادثة يف العمل، احتفظ بجميع األوراق التي حصلت عليها من 

األطباء واملستشفى التي تلقيت العالج فيها. أخربهم أنك قد تعرضت إىل حادثة 
صناعية. أطلب منهم تسجيلها يف شهاداتهم.

Zابحث عن االسم الصحيح والكامل لشركة صاحب العمل الذي تعمل لديه. 
ُيذكر هذا االسم على املستندات الرسمية، مثل منوذج الطلب أو فاتورة أو 

بطاقة عمل. إذا مل تعرث على مثل هذا املستند، استمر يف احملاولة واحتفظ 
بأكرب قدر ممكن من املعلومات لكي تبحث عن االسم الصحيح: العنوان، نشاط 

الشركة، أسماء الشركات األخرى التابعة لصاحب العمل، وما إىل ذلك.
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Zقم بعمل حماولة واحصل على أكرب قدر من املعلومات عن عمالء مديرك من 
األشخاص والشركات أو من يعمل معهم مديرك بانتظام.

Zحاول العثور على رقم ضريبة القيمة املضافة اخلاصة مبديرك أو رقم 
السجل التجاري. ميكنك بهذه الطريقة البحث عن مزيد من املعلومات.

Zقم بتدوين أرقام لوحة السيارة التي ُتستخدم يف العمل اخلاص بك. على 
سبيل املثال، رقم السيارة اخلاصة مبديرك أو بعميل تعمل معه أو بأشخاص 

آخرين يعملون هناك.
Zال تنس تدوين اسم الشارع ورقم املبنى اخلاص مبكان )أماكن( عملك. وميكن 

أيًضا تدوين أرقام املنازل واملتاجر اجملاورة.  
م وصًفا خمتصًرا ملكان العمل )مثل، إحدى املنازل أو إحدى مناطق العمل  Zقدِّ

من الداخل.( تعد هذه إحدى الطرق إلثبات أنك كنت تعمل بالفعل يف هذا املكان.
Zقم بتدوين تفاصيل شخصية عن مديرك وزمالئك، مثل فرتات إجازاتهم، ما 

تعرفه عن عائالتهم، ...
Zتأكد من االحتفاظ بجميع أرقام الهواتف.

Zأطلب من اجلريان، الزمالء، وغريها إذا ما كانوا مستعدين للشهادة لصاحلك. 
قم بتدوين أرقام هواتفهم أيًضا.

Zهل تعرف أسماء عائالت األشخاص الذين تعمل معهم؟

Zيف بعض األحيان، ال يكون االسم الذي تنادي به شخص ما هو االسم الرسمي ) 

على سبيل املثال، االسم احلقيقي لـميكي هو يف الواقع "ماريا"(. حاول معرفة 
االسم احلقيقي.

Zقم قدر اإلمكان بكتابة التاريخ الصحيح )يوم/شهر/سنة( عند تدوين شيء ما. 
كلما كانت قصتك دقيقة، كلما كانت أقوى.

Zقم أيًضا بتدوين أسماء الشركات التي تقوم بتوصيل املنتجات أو اخلدمات إىل 
مكان عملك.

Zمن أحضرك إىل العمل؟ من سمح لك بالدخول؟
Zيف مناطق العمل اخلاصة باخلمور، هناك شركة أمن تسجل من يقوم 

بالدخول واملغادرة. تأكد من تدوين اسم هذه الشركة. احتفظ بالشارات أو نسخ 
منها.

Zاحتفظ بجميع الرسائل النصية التي تلقيتها من مديرك. تأكد من عدم حذف 
الرسائل الصوتية التي تركها/تركتها لك.

Zإذا تلقيت رسائل عرب الربيد اإللكرتوين أو رسائل عرب الفيسبوك من مديرك، 
احتفظ بها.

ُيحظر إعطاء اسم مزيف أو استخدام اسم شخص آخر. إذا مت 
اكتشاف ذلك، سيتم معاقبتك أنت والشخص الذي استخدمت 

اسمه. لن يتم قبول املستندات التي حتتوي على اسم مزيف 
بسهولة كإثبات
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ما الذي يتعني عليك فعله يف حالة عدم احرتام حقوقك

1. حتدث مع صاحب العمل حول هذا األمر
بعض أصحاب األعمال مستعدون للحوار. ورمبا يساعدك بقية العمال. ولكن 

إذا أساء صاحب العمل معاملتك أو إذا رفض دفع راتبك، فمن األفضل لك ترك 
العمل. فأصحاب األعمال الذين مياطلون يف دفع الرواتب ال يدفعونها على 

اإلطالق.

كن حذًرا من ارتكاب جرمية يعاقب عليها القانون أثناء حماولة 
احلصول على حقوقك. ال حتاول استخدام العنف اجلسدي أو 

السرقة. فقد يعرض ذلك حقوقك للضياع.

2. اطلب املساعدة
يف بعض األحيان قد يكون من املفيد لو حتدث أحد األشخاص املسجلني نيابة 

عنك لصاحب العمل أو ذهب معك للحديث معه. تكون لهذه الوسيلة فرص أكرث 
للنجاح من تقدمي شكوى رسمية يف الغالب. ولكن ال ينبغي عليك الركون لذلك، 

ويجب أن تكون واثًقا من أن صاحب العمل سينفذ ما وعد به. قد يكون لعمالء 
صاحب العمل تأثري أيًضا. إذا مل تتمكن من االتفاق مع صاحب العمل، فمن 

األفضل أن يكون لديك شاهد إذا كنت تنوي اتخاذ خطوات أخرى.

3. أرسل شكوى إىل دائرة التفتيش االجتماعي
تعترب دوائر التفتيش االجتماعي آمنة. وتتمثل مهمتها األوىل يف حماية حقوق 
العمال. ومنها حقوقك! كما تلتزم دوائر التفتيش بتتبع ومكافحة األعمال غري 

املعلنة أيضا. ولهذا السبب يتحاشى معظم العمال غري املسجلني التواصل مع 
دائرة التفتيش. ولكن مبجرد فهمك لكيفية عمل دائرة التفتيش االجتماعي، 
فقد تساعدك أيضا! ويف جميع األحوال، من األفضل لك تقدمي الشكوى ضد 

صاحب العمل إىل دائرة التفتيش ال إىل الشرطة. فاملفتشون على دراية بالقوانني 
املتعلقة بالعمل. وعالوة على ذلك، ميكنهم يف بعض األحيان مساعدتك دون 

اإلبالغ عنك يف دائرة الهجرة. لكن من الصعب على الشرطة مساعدتك دون 
إبالغ دائرة الهجرة.

ميكن لدوائر التفتيش حتري األمر بطريقتني:
1. ميكنك تقدمي شكوى. إذا كانت الشكوى جدية بدرجة كافية، فستقوم دائرة 

التفتيش بالتحري عنها. ودائًما ما تكون الشكوى سرية ما مل تصرح لهم 
باستخدام بياناتك. ولن يتم إفشاء بياناتك ألي شخص كان. وميكنك حتى تقدمي 
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شكوى دون ذكر اسمك. وال يتعني عليك ذكر اسمك مطلًقا.

2. وميكن لدائرة التفتيش أن تقرر من تلقاء نفسها تفقد مكان العمل. ويف 
حالة عثورها على عمالة أجنبية غري مسجلة )أجانب ال يحملون مستندات 

موثقة( يف مكان العمل، فيتعني عليهم إبالغ الشرطة ودائرة الهجرة. قد 
تتعرض أنت وعمال آخرين إىل استالم أمر مبغادرة األراضي البلجيكية والوضع يف 

إحدى مراكز االحتجاز والرتحيل واستالم حظر دخول إىل دول االحتاد األوروبي. قبل 
تقدمي الشكوى، ميكنك سؤال املفتش ما إذا كان يخطط لتفقد مكان العمل بعد 

تقدمي الشكوى أم ال.

ما الذي يتعني عليَّ فعله إذا اكتشف املفتش وجودي أثناء تفقد مكان العمل؟

ولكن لن تتم معاقبتك لقيامك بأعمال غري معلنة. لن يتم معاقبة سوى صاحب 
العمل جراء ذلك . ميكنك فقط االستفادة من اإلدالء باحلقيقة إىل املفتش. لن 

تخسر أى شيء. تذكر دائًما أن مهمة املفتش ال تنحصر يف البحث عن العمالة 
غري املسجلة، بل إن مهمته األساسية هي ضمان احرتام حقوق العمال!

Z أخرب املفتش دائًما بالفرتة التي قضيتها يف العمل ومقدار الرواتب التي 
حصلت عليها. وسيتحقق املفتش مما إذا كان ال يزال لك بعض املستحقات 

املالية. وميكنك املطالبة بهذه املستحقات فيما بعد.
Z  كما يتعني عليك أيًضا إطالع احملقق على اسمك )احلقيقي(. وإذا مت 

ترحيلك، فأعط اسمك ألحد األشخاص الذين تثق بهم يف بلجيكا وأطلعهم 
على كيفية الوصول إليك: الدائرة االجتماعية، منظمة العمال املهاجرين غري 

الشرعيني، النقابة العمالية... يرجى الرجوع إىل441, 541-051. وميكنهم التحقق 
فيما بعد من مدى إمكانية حصولك على مستحقاتك املالية وغريها حتى ولو مل 

تعد متواجًدا يف بلجيكا!
Z  إذا كنت تتلقى أية مزايا من الدائرة االجتماعية، يجب أن تكون على دراية بأنك 

لن تتلقى تلك املزايا إذا مت ضبطك تعمل يف اخلفاء.

وإذا قرر املفتش، بعد تفقد مكان العمل، أن صاحب العمل قد خرق القانون، 
فهناك عدة احتماالت:

Z ميكن للمفتش اقرتاح تسديد صاحب العمل للمخالفات القانونية. على 

سبيل املثال، ميكنه أن يطلب من صاحب العمل دفع املستحقات املالية 
للعمال. 

Z قد تقوم دائرة التفتيش بتصعيد األمر إىل القضاء.
Z وإذا قررت احملكمة عدم رفع دعوى قضائية، ميكن للمفتش فرض غرامة 

إدارية
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تنبيه: عند ضبط عمال غري مسجلني يف طابق تشغيل اآلالت، 
يفرتض التفتيش - وفًقا للقانون اجلديد - أنك عملت لفرتة ال تقل 

عن ثالثة أشهر عند صاحب العمل هذا. لذلك ميكنك املطالبة 
مبا ال يقل عن ثالثة أشهرمن احلد األدنى لألجور. فقط عندما يثبت 

صاحب العمل أنك قد عملت عنده لفرتة أقل من ثالثة أشهر، ال يحق 
لك احلصول على أجر الثالثة أشهر. لن تتقاضى هذا األجر تلقائًيا. 

أطلب مساعدة إحدى املنظلمات التى ميكن أن تدعمك. )ملطالعة 
العناوين، يرجى الرجوع إىل: 441, 051-541.(

عندما يتم العثور على عمال غري مسجلني يف طابق تشغيل اآلالت أثناء 
التفتيش، فيلزم إبالغ دائرة الهجرة بذلك. وهناك احتمالية أن يتم ترحيلك.

4. اللجوء للقضاء

رفع دعوى مدنية
يف حال قرر املفتش، بعد تفقد مكان العمل، أن األمر جدي بشكل كاٍف، ميكنه 

كتابة تقرير رسمي )ُيدعى »تقرير الغرامة الرسمية»( ورفعه إىل احملكمة. 
وتقرر احملكمة ما إذا كان على صاحب العمل املثول أمام القضاء. إذا كان 

على صاحب العمل املثول أمام القضاء ومتت إدانته، فمن احملتمل أن يدفع 
غرامات وضرائب. وإذا كان األمر خطرًيا، فقد يتم سجن صاحب العمل. وتؤول 

األموال الواجب عليه دفعها إىل الدولة. إذا كنت تريد املطالبة بتعويض أو اسرتداد 
مستحقاتك، فيجب أن تطلب ذلك بشكل مستقل من احملكمة: يجب أن ترفع 

دعوى مدنية. مبا يعني أن عليك ذكر اسمك. وهو األنسب لطلب مساعدة 
قانونية مهنية يف هذا األمر. )احتاد نقابات العمال أو حمام(.

ميكنك إقامة دعوى ضد صاحب العمل الذي تعمل لديه بنفسك.
 إذا مل يستدعي القضاء صاحب العمل الذي تعمل لديه للمثول أمام حمكمة 

العمل بعد تقدمي شكوتك، ميكنك إقامة دعوى ضده بنفسك. وبالطبع، يجب 
أن متتلك أدلة كافية. وستحتاج قطًعا إىل مساعدة قانونية احرتافية )عن طريق 

حماٍم أو إحدى النقابات(.

@وإذا تباطأَت يف رفع دعوى أمام احملكمة وانقضى وقت طويل بعد الواقعة، 
فحينها ال ميكن للمحكمة إصدار حكم. كلما تصرفت بشكل أسرع، كان ذلك 

أفضل. حاليا تعمل احملاكم يف بلجيكا بشكل بطيء، فقد تستغرق إحدى 
القضايا عدة سنوات.

Agenda versie 2014 versie 24/11.indd   113 25/11/14   14:17



114

إذا مل تكن واثًقا من خماطر اتخاذ خطوات معينة، استشر أحد املستشارين أو 
األصدقاء ممن لديه تصريح إقامة أو الدائرة االجتماعية يف النقابة اخلاصة بك،... 

ميكنهم طلب معلومات بدون إفشاء اسمك. كن واضًحا وصريًحا قدر اإلمكان 
عند احلديث مع األشخاص الذين تطلب منهم املساعدة. ميكنهم مساعدتك 

فقط إذا كنت صادًقا معهم.

يف هذا القسم، ميكنك القراءة عن املنظمات واملؤسسات التي ميكنها 
مساعدتك. ستجد العناوين وأرقام الهواتف يف قائمة العناوين.

1. املنظمات التي تساعد يف حل مشاكل العمل

النقابات االحتادية

إن احتادات نقابات العمال يف بلجيكا هي جمعيات مستقلة متثل املوظفني 
من أجل الصالح العام. وترتكز هذه اجلمعيات على قيم جوهرية تتمثل يف 

«املساواة» و»العدالة االجتماعية». ويعني ذلك أنها ليست جزًءا من احلكومة. 
فهي تعمل بشكل مستقل متاًما وبفضل مساهمات أعضائها الذين يعملون 
بوصفهم عناصر ضرورية لتحقيق التضامن. مت تأسيس احتادات نقابات العمال 

منذ ما يزيد على 001 عام كرد فعل لظروف العمل السيئة التي يتعرض لها 
العديد من املوظفني )البلجيكيني(. وبفضل احتادات نقابات العمال، حتسنت 

ظروف العمل حتسًنا كبرًيا. هناك ثالث احتادات كربى لنقابات العمال يف بلجيكا: 
نقابة العمال املسيحية )ACV(، واحتاد النقابات االشرتاكية )ABVV(، واحتاد النقابات 

.)ACLVB( الليربايل

تساعد احتادات نقابات العمال أعضائها الذين يشاركون بإسهامتهم، ويعتمد 
ذلك على أوضاعهم )عاطلني عن العمل، غري مسجلني،...(. وبالرغم من ذلك، 

سيدافع احتاد نقابات العمال عن قضيتك يف حمكمة العمل فقط عندما تكون 
عضًوا لفرتة ال تقل عن ستة أشهر. ال يتطلب احلصول على معلومات حول احتاد 

نقابات العمال أن تكون عضًوا، حتى وإن كنت عاماًل غري مسجل.

أين ميكنك العثور على إجابات 
الستفساراتك؟
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ميكن للعمال غري املسجلني أن يصبحوا أحد أعضاء احتاد نقابات العمال. ولن يتم 
نقل اسمك إىل السلطات. وأن تصبح عضًوا يف احتاد نقابات العمال هو أمر ذو 

أهمية للعمال غرياملسجلني. فذلك يوفر لك امكانية احلصول على خدمات لن 
حتصل عليها يف أى مكان آخر. اتصل باحتاد نقابات العمال للتعرف على شروط 

العضوية.

احتاد نقابات العمال بإيجاز:
• يتمتع احتاد نقابات العمال مبعرفة كبرية وخربة واسعة يف جمال حقوق 

العمال.
• هو هيئة مستقلة عن احلكومات وأصحاب األعمال.

• يدافع عن جميع املوظفني وينظم أمورهم

برجاء مراعاة أن بعض األفراد التابعني الحتاد نقابات العمال قد قاموا ببناء اخلربات 
يف جمال املوظفني ذوي الرتاخيص املؤقتة والعمال غري املسجلني.

ح لهم  ال تخش التواصل مع إحدى النقابات، حتى لو مل تكن عضًوا فيها. وضِّ
موقفك وتعرف على ما ميكنهم مساعدتك فيه. ستحصل دائًما على النصيحة 

حول أوىل اخلطوات الواجب اتخاذها.

  ORCA )منظمة العمال املهاجرين غري املسجلني(

منظمة العمال املهاجرين غري املسجلني هي منظمة تدافع عن حقوق 
العمال غري املسجلني. ميكنك هناك احلصول على معلومات جمانية عن 

حقوقك واحلصول على مساعدة إذا كنت تعاين من مشاكل يف عملك.

دوائر التفتيش احلكومية املتعددة
ميكنك طلب معلومات عن حقوقك من خمتلف دوائر التفتيش )يرجى الرجوع إىل  

061, 261, 461.(. هناك مكاتب يف جميع املدن الكربى حيث ميكنك طرح األسئلة 
اخلاصة بك عرب الهاتف أو دون إبداء الهوية ويف مكتب املساعدة جماًنا. ال تخش 

االستفادة من هذه اخلدمات!

احتاد نقابات العمال بإيجاز:
• يتمتع احتاد نقابات العمال مبعرفة كبرية وخربة واسعة يف جمال حقوق 

العمال.
• هو هيئة مستقلة عن احلكومات وأصحاب األعمال.

• يدافع عن جميع املوظفني وينظم أمورهم
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صندوق احلوادث الصناعية
(=Fonds voor Arbeidsongevallen / Fonds des Accidents de Travail)

إذا تعرضت حلادثة عمل، ميكنك االتصال بالصندوق للحصول على معلومات 
عن حقوقك واإلجراءات الواجب اتخاذها. وهناك العديد من املكاتب الفرعية لهذا 

الصندوق يف العديد من املدن. ال يختص صندوق احلوادث الصناعية بتصاريح 
اإلقامة.

2. هيئات املساعدة األخرى

معلومات عامة
هناك العديد من هيئات املساعدة. مت إنشاء بعضها خصيًصا ملساعدة 

األجانب. وال يزال هناك هيئات أخرى ملساعدة جميع من يعاين من مشكالت مع 
األطفال أو مشكالت يف السكن، أو من يحتاج إىل مساعدة نفسية، أو من يعانى 

من سوء املعاملة،... يف قائمة العنواين، قد وضعنا قائمة لبعض املنظمات 
التي ميكن الرجوع إليها. ميكن لهذه القائمة مساعدتك يف العثور على 

املنظمة املناسبة التي ميكن أن تساعدك فى حل مشكلتك. يرجى الرجوع إىل 
451-251

)OCMW=( املراكز الوطنية للرعاية االجتماعية
تساعد املراكز الوطنية للرعاية االجتماعية األشخاص الذين يعانون من مشاكل 
مادية. ميكن للمهاجرين غري املسجلني الذين ال ميلكون تصريح إقامة التماس 

بعض أشكال العون من املراكز الوطنية للرعاية االجتماعية. ال تقوم املراكز 
الوطنية للرعاية االجتماعية بإبالغ الشرطة عن املهاجرين غري املسجلني. 

فهي تلتزم بقواعد السرية املهنية.

3. املساعدة يف األمور القانونية

ميكنك احلصول على الكثري من النصائح حول القوانني والقواعد من الدوائر 
االجتماعية والنقابات، وما إىل ذلك. كما ميكنك أيًضا اللجوء إىل أحد مكاتب 

املساعدة القانونية. هناك ميكنك احلصول على املشورة إذا كنت تخطط 
لتقدمي شكوى أو رفع دعوى مدنية يف احملكمة.

ولكي تتمكن من رفع دعوى قضائية واتخاذ العديد من اإلجراءات األخرى، فأنت 
حتتاج إىل حماٍم. عادة ما تعرف املنظمات التي تعمل غالًبا مع املهاجرين غري 

املسجلني بعض احملامني املهرة املتخصصني يف القوانني التي حتكم 
األجانب. ميكن للنقابات االحتادية ومنظمة العمال املهاجرين غري املسجلني 
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منحك أسماء بعض احملامني املتخصصني يف قانون العمل.

احملامي املاهر هو حماٍم نزيه يخربك مبا ميكن فعله وما ال ميكن فعله. 
وسيمنحك صالحية الوصول جلميع املستندات. ال تثق بأي حماٍم يعدك بأن كل 

شيء سيكون على ما يرام من تلقاء نفسه أو إذا مل تتمكن من احلصول على أية 
معلومات حول ما يقوم به من أجلك.

ما مقدار أتعاب احملامي؟
Z اطلب عقد اتفاق واضح حول األتعاب أثناء الزيارة األوىل. اطلب كتابة هذا على 

ورق.
Z إذا مل تتمكن من دفع تكاليف احملامي، ميكنك أن تطلب من مكاتب 

املساعدة القانونية حمام املساعدة القانونية )جماًنا(. ومع ذلك، ميكن رفض 
املهاجرين غري املسجلني يف املسائل غري املتعلقة بتصريح اإلقامة. حتر هذا 

األمر.
Z تساعد النقابات أعضاءها جماًنا يف الدفاع عن حقوقهم كعمال، ولكن بعد 

مرور فرتة على عضويتهم )من 6 أشهر إىل سنة(. ويعني ذلك أن عليك أن تكون 
عضًوا يف النقابة قبل أن تبدأ املشاكل.

قائمة العناوين
يف نهاية هذا الدليل ستجد قائمة ببعض العناوين املفيدة للمنظمات والنقابات 

واملؤسسات الرسمية.

تعبئة االستمارات
من املهم االحتفاظ بكافة املعلومات من يوم العمل األول. ستجد منوذجني 

من استمارات التسجيل ملساعدتك يف االحتفاظ باملعلومات املناسبة عن 1( 
ساعات عملك و 2( صاحب العمل. تأكد من قراءة النصائح الواردة يف صفحة 

16 بعناية. 901

ما هي احملتويات األخرى الواردة يف 
هذا الدليل؟
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TRABALHADORES
 EM SITUAÇÃO IRREGULAR: 

UM GUIA DE DIREITOS
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ADRESSENLIJST
REPERTOIRE

ADDRESS LIST
LISTA DE DIRECCIONES

قائمة العناوين
LISTA DE ENDEREÇOS
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Organisaties die hulp kunnen bieden aan mensen zonder papieren
Organisations qui peuvent aider les sans-papiers 
Organisations that can help undocumented people
Organizaciones que prestan asistencia a personas indocumentadas
نيلجسملا ريغ صاخشألا ةدعاسم اهنكمي يتلا تامظنمل
organizações que podem ajudar as pessoas em situação irregular

IN VERBAND MET ARBEID 
EN RAPPORT AVEC LE TRAVAIL
WORK RELATED
EN RELACIÓN CON TEMAS LABORALES
ملنظمات املتعلقة بالعمل
RELACIONADO AO TRABALHO

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) 
Organisations non-gouvernementales (ONG)
Non-Governmental Organisations (NGOS )
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
املنظمات غري احلكومية
Organizações Não Governamentais (ONGs)

OR.C.A. 
Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten – Organisation pour les 
travailleurs immigrés clandestins - Organisation for Undocumented Workers - 
Organización para trabajadores inmigrantes clandestinos
منظمة العمال املهاجرين غري املسجلني
Organização para Trabalhadores em Situação Irregular

Enkel via telefoon of e-mail, of op afspraak. Seulement par téléphone ou courriel, 
ou sur rendez-vous. Only by telephone, e-mail or appointment. Solamente por 
teléfono, correo electrónico o cita previa.
 ,Apenas por telefone .عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين أو املقابلة الشخصية فقط
e-mail ou consulta.

Telefonisch te contacteren op maandag en woensdag van 9u tot 13u 
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en op donderdag van 13u tot 16u.
Gaucheretstraat 164 rue Gaucheret
1030 Brussel
Tel: 02 274 14 31  |  Fax: 02 274 14 48 
info@orcasite.be  |  www.orcasite.be  |  www.werknemerszonderpapieren.be

Vakbonden - Syndicats - Trade Unions –Sindicatos
احتادات نقابات العمال

ACV / CSC
Christelijke vakbond – Syndicat chrétien – Christian trade union– 
Sindicato cristiano ةيحيسملا لامعلا ةباقن
www.acv-online.be of/or/ou/o www.csc-en-ligne.be

Vraag naar de dienst Arbeidsrecht.
Demandez le service en charge de migrants. 
Ask for the Labour law service.
Dirijete al servicio de Derecho Laboral.
.اطلب خدمة قانون العمل

■ Aalst-Oudenaarde
Hopmarkt 45, 9300 Aalst
053 77 92 92
■ Antwerpen
Nationalestraat 11, 2000 Antwerpen
078 15 20 58
■ Brugge
Oude Burg 17, 8000 Brugge
050 44 41 11
■ Gent-Eeklo
Poel 7, 9000 Gent
09 265 42 11
■ Limburg
Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt
078 15 16 86
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■ Kempen 
Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout
014 40 30 80
■ Leuven 
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
016 21 93 11
■ Mechelen-Rupel
Onder den Toren 5, 2800 Mechelen
015 28 85 11
■ Midden-West-Vlaanderen
H. Horriestraat 31, 8800 Roeselare
051 26 55 55
■ Oostende-Westhoek
Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
059 55 25 11
■ Waas en Dender
H. Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas
03 760 13 10
■ Zuid-West-Vlaanderen
Pres. Kennedypark 16D, 8500 Kortrijk
056 23 55 11
■ ACV/CSC Brussel-Halle-Vilvoorde / Bruxelles-Halle-Vilvorde
Rue Plétinckxstraat 19, 1000 Brussel/Bruxelles
02 557 80 69
  ■ CSC Sécretariat national (français)
Service Nouvelles Migrations et Diversité
Chaussée de Haecht 579, 1030 Bruxelles
02 246 32 16 
 ■ CSC Brabant Wallon
Rue des Canonniers 14, 1400 Nivelles
067 88 46 49
 ■ CSC Charleroi- Sambre et Meuse
Rue Prunieau 5, 6000 Charleroi
071 23 09 91
■ CSC Hainaut occidental
Rue des Etats-unis 10, 7500 Tournai
069 88 07 07
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 ■ CSC Liège- Huy-Waremme
Boulevard Saucy 10, 4020 Liège
04 340 72 37
 ■ CSC Luxembourg
Rue Pietro Ferrero 1, 6700 Arlon
063 24 20 20
 ■ CSC Mons-La Louvière
Rue Claude de Bettignies 10-12, 7000 Mons
065 37 25 11
 ■ CSC Namur-Dinant
Chaussée de Louvain 510, 5400 Bouge
081 25 40 76
 ■ CSC Verviers
Pont Léopold 4-6, 4800
087 85 99 99
 
ABVV / FGTB
Socialistische vakbond – Syndicat socialiste 
Socialist trade union– Sindicato socialista
احتاد النقابات االشرتاكية
www.abvv.be of/or/ou/o www.fgtb.be 

■ ABVV-regio Antwerpen
Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen
03 220 66 11 
■ ABVV Mechelen + Kempen
- Zakstraat 16, 2800 Mechelen
015 29 90 66 
- Grote Markt 48, 2300 Turnhout
014 40 03 11 
■ ABVV Limburg
Gouverneur Roppesingel 55, 3500 Hasselt
011 22 97 77  
■ ABVV Oost-Vlaanderen 
- Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent
09 265 52 57 
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- Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde
052 25 92 59
- Vermorgenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas
03/ 760 04 00
- Houtmarkt 1, 9300 Aalst
053 78 78 78 
- Stationsstraat 21, 9600 Ronse
055 21 19 20 
■ ABVV Vlaams-Brabant
- Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven
016 28 41 41 
- Mechelsestraat 6, 1800 Vilvoorde
016 28 41 41
■ ABVV West-Vlaanderen
- Zilverstraat 43, 8000 Brugge
050 44 10 10
- Conservatoriumplein 9, 8500 Kortrijk
056 26 82 00 
- J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende
059 55 60 50
- Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare
051 26 00 70
■ ABVV/FGTB Brussel – Bruxelles – Bruselas – Brussels
Zwedenstraat - rue de Suède, 45
1060 Brussel/Bruxelles
Samantha Smith 02 552 03 55
■ Interrégionale wallonne de la FGTB
Rue de Namur, 37
5000 Beez
Contact : Jojo Burnotte 081 26 51 64
Didier Pironet 081 26 51 89
■ FGTB régionale Brabant wallon
Rues du Géant, 4/3
1400 Nivelles
Contact : Khalid Gaa   067 64 60 06 | 0478 35 85 83
khalid.gaa@fgtb.be
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■ FGTB régionale Mons
Rue Lamir 12
7000 Mons
Contact : Cédric Devriese   0473 97 64 93
■ FGTB régionale Namur
40 rue Dewez,
5000 Namur
Contact : Alice Poncelet   081 64 99 57 | 0473 97 03 49 
■ FGTB régionale Liège
Place Saint-Paul, 9-11 - 4000 Liège
Contact : Sidi Katumwa
04 221 96 20
Fanette Duchesne (Droit des étrangers)
04 221 96 53
■ FGTB régionale Charleroi Sud Hainaut
Boulevard Devreux, 36/38 - 6000 Charleroi
Contact : Joëlle Anthonis
071 64 12 62
■ FGTB Wallonie Picarde
Rue du Crampon 12 A
7500 Tournai
069 88 18 81
■ FGTB régionale La Louvière
Rue Aubry, 23, 7100 Haine St Paul.
Contact: Mano Henquinet
064 23 61 20
■ FGTB Verviers et Communauté germanophone
Michel Bordignon
Place Verte 12/3
4800 Verviers
087 69 39 50
Moutarou Kassendja  087 39 46 13 - Moutarou.kassendja@fgtb.be
■ FGTB province du Luxembourg
Rue des Martyrs, 80 
6700 Arlon
Contact: Anne Binet   063 21 91 83
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Centra voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel - Centres d’aide 
aux victimes de la traite d’êtres humains - Centres that help victims 
of trafficking in human beings - Centros de ayuda para víctimas del 
tráfico de personas رشبلاب راجتالا اياحض دعاست يتلازكارمل 
Centros que ajudam as vítimas de tráfico de seres humanos

Je kan er 24u per dag naar bellen
Vous pouvez les appeler 24 heures sur 24
You can reach them by phone 24 hours a day
Puedes llamar por teléfono las 24 horas del día
ميكنك التواصل معها عرب الهاتف طوال اليوم
Você pode contatá-los por telefone 24 horas por dia

■ Pag-Asa (Brussel – Bruxelles – Brussels– Bruselas)
Cellebroersstraat 16b
1000  Brussel
Tel: 02 511 64 64
pag.asa@skynet.be
■ Payoke (Antwerpen – Antwerp – Anvers – Amberes)
Leguit 4
2000  Antwerpen 
Tel: 03 201 16 90 
trafficking@payoke.be
■ Sürya (Wallonië – Wallonia – Wallonie - Valonia) 
rue Rouveroy 2
4000 Liège
Tel: 04 232 40 30
info@asblsurya.be

Voor informatie over je rechten zie ook de inspectiediensten.
Pour obtenir des informations sur vos droits, voir aussi les services d’inspection.
For information on your rights, see also the section on the inspection services. 
Para información sobre tus derechos consulta también los servicios de 
inspección رئاودمسق اًضيأ عجار ،كقوقح نع تامولعم ىلع لوصحلل 
.شيتفتلا
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ALGEMENE HULP AAN MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
AIDE GÉNÉRALE AUX PERSONNES EN SÉJOUR ILLÉGAL
ALL-ROUND HELP FOR PEOPLE WITHOUT LEGAL RESIDENCE
AYUDA GENERAL A PERSONAS SIN PERMISO LEGAL DE RESIDENCIA
املساعدة الشاملة لألشخاص الذين ليس لديهم إقامة قانونية
ASSISTÊNCIA GERAL PARA PESSOAS SEM RESIDÊNCIA LEGAL

Federaal Migratiecentrum • Centre fédéral Migration • Federal Migration 
Centre • Centro por la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo
مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية

Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Tel gratis : 0800  14912
Tel: 02 212 30 00
www.diversiteit.be
www.diversite.be

Interfederaal Gelijkekansencentrum • Centre interfédéral pour l’égalité 
des chances • Interfederal Centre for Equal Opportunities

Voor klachten i.v.m. racisme en discriminatie
Pour les plaintes en rapport avec le racisme et la discrimination.
For complaints about racism and discrimination
Para reclamaciones por racismo y discriminación 
لتلقي الشكاوى حول العنصرية والتمييز
Para queixas de racismo e discriminação

Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Tel gratis : 0800  12 800
Tel: 02/212 30 00
www.diversiteit.be
www.diversite.be
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Vlaanderen (en Brussel) – Flandres (et Bruxelles) – Flanders (and 
Brussels) – Flandes (y Bruselas) فالندرز )وبروكسل

Kruispunt Migratie - Integratie
Alle informatie in verband met vreemdelingenrecht. Juridische helpdesk 
(Nederlandstalig), check de website voor de permanenties. Het Kruispunt Migratie-
Integratie  werkt enkel telefonisch of schriftelijk!

Pour toute information sur les droits des étrangers. Consultez le site pour les 
permanences. Le Kruispunt Migratie – Integratie ne répond que par téléphone ou 
par écrit !

All information concerning foreigners’ Law. Legal helpdesk (Dutch language), 
check the website for the calling hours. The Kruispunt Migratie – Integratie only 
handles questions that they receive by phone or letter!

Toda tipo de información para los extrangeros. Ayuda jurídica especializada (en 
neerlandés) ! El Kruispunt Migratie – Integratie atiende por teléfono o por correo! 
Consulta el sitio web para los horarios de las permanencias.

 جميع املعلومات املتعلقة بقانون األجانب. مكتب املساعدة القانونية )باللغة
 الهولندية(، راجع املوقع اإللكرتوين ملعرفة ساعات العمل. يتعامل مركز
!األقليات الفلمنكي )CMV( مع األسئلة التي ترد إليه عرب الهاتف أو الربيد فقط

Todas as informações relativas à lei de estrangeiros. Serviço de assistência jurídica 
(Idioma Holandês), consulte o site para horários de atendimento. Kruispunt 
Migratie-Integratie apenas lida com questões que recebem por telefone ou carta!

Vooruitgangstraat 323/1
1030 Brussel
02 205 00 50
Tel juridische helpdesk: 02 205 00 55 
info@kruispuntmi.be
www.kruispuntmi.be
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Andere organisaties in Vlaanderen en Brussel – Autres organisations 
en Flandre et Bruxelles – Other organisations in Flanders and 
Brussels– Otras organizaciones en Flandes y Bruselas منظمات أخرى 
Outras organizações em Flandres e Bruxelas يف فالندرز وبروكسل

Op de website www.vreemdelingenrecht.be kan je adressen van organisaties die 
vreemdelingen helpen. Je kan ook bellen naar het Kruispunt Migratie – Integratie 
(zie boven).

Le site www.vreemdelingenrecht.be indique les adresses d’organisations qui aident les 
étrangers. Vous pouvez aussi appeler le Kruispunt Migratie – Integratie (voir plus haut).

The website www.vreemdelingenrecht.be has a list with the addresses of organisations 
that assist foreigners. You can also call the Kruispunt Migratie – Integratie (See above).

En la página web  www.vreemdelingenrecht.be puedes encontrar las direcciones 
de asociaciones que ayudan a los extranjeros. También puedes llamar al Kruispunt 
Migratie – Integratie (ver más adelante).

  على قائمة بعناوينwww.vreemdelingenrecht.beيحتوي املوقع اإللكرتوين 
 املنظمات التي تساعد األجانب. كما ميكنك أيًضا االتصال مبركز األقليات
.الفلمنكي )راجع ما سبق(

O site www.vreemdelingenrecht.be tem uma lista com endereços de organizações 
que ajudam estrangeiros. Você também pode chamar o Kruispunt Migratie-
Integratie (veja acima).

La Wallonie (et Bruxelles) – Wallonië (en Brussel) – Wallonia 
(and Brussels) – Valonia (y Bruselas) والونيا )وبروكسل( Valónia (e 
Bruxelas)

ADDE : Association pour la Défense et le Droit des Etrangers 

Informations juridiques pour les étrangers et permanences juridiques (en français). 
Consultez le site web pour les permanences: par téléphone, email ou sur rendez-vous. 
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Juridische informatie voor vreemdelingen en juridische permanenties (in het Frans). 
Check de website voor de permanenties: per telefoon, email of op afspraak

Legal information for foreigners and legal helpdesk (in French). Check the website for 
the calling hours of the helpdesk: per telephone, email or by appointment.

Ayuda jurídica especializada para los extrangeros (en francés). Consulta el sitio web 
para las permanencias: por teléfono, e-mail o cita previa. 

 معلومات قانونية لألجانب ومكتب املساعدة القانونية )باللغة الفرنسية(. راجع
 املوقع اإللكرتوين ملعرفة ساعات عمل مكتب املساعدة: عرب الهاتف أو الربيد
اإللكرتوين أو املقابلة الشخصية.

Informações legais para estrangeiros e serviço de assistência jurídica (em francês). 
Consulte o site para verificar o horário de atendimento do helpdesk: por telefone, 
e-mail ou por consulta.

rue du Boulet, 22
1000 Bruxelles
02 227 42 41
le lundi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h
http://www.adde.be 

CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers)  
et autres organisations en Wallonie et Bruxelles – en andere organisaties in 
Wallonië en Brussel – and other organisations in Wallonia and Brussels - y otras 
organizaciones en Valonia y Bruselas. وسائر املنظمات يف والونيا وبروكسل

rue du Vivier 80-82
1050  Bruxelles
02 629 77 10
cire@cire.be | http://www.cire.be  

Le CIRE peut vous donner conseils directement, ou vous référer vers des associations 
proche de chez vous en Wallonie et à Bruxelles. Sur le site du CIRE vous pouvez trouver 
des adresses de nombreuses associations qui assistent les étrangers.
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CIRE kan rechtstreeks advies geven, of je doorverwijzen naar een organisaties dichtbij 
jou in Brussel of Wallonië. Op de website van CIRE vind je adressen van heel wat 
organisaties die vreemdelingen helpen.

CIRE gives advise directly or refers you to organisations close to you in Brussels or 
Wallonia. On the website of CIRE you can find addresses of organisations that assist 
foreigners.
El CIRE te aconseja directamente o te dirije a otras asociaciones locales en Valonia o 
Bruselas. En el sitio internet del CIRE encuentras direcciones de varias asociaciones 
que ayudan a los extranjeros. 

 هيئة التنسيق واملبادرات من أجل الالجئني واألجانب( املشورة( CIRÉ تقدم لك
مباشرة أو حتيلك إىل املنظمات القريبة منك يف
ميكنك العثور على عناوين CIRÉ والونيا أو بروكسل. يف املوقع اإللكرتوين اخلاص بـ
املنظمات التي تساعد األجانب

CIRÉ oferece conselhos diretamente ou encaminha você para organizações 
próximas a você em Bruxelas ou Valónia. No site da CIRÉ você pode encontrar 
endereços de organizações que ajudam estrangeiros.

MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE HULP
AIDE MÉDICALE ET PSYCHOSOCIALE
MEDICAL AND PSYCHO-SOCIAL HELP
ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOSOCIAL
املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICO-SOCIAL

Advies voor mensen zonder wettig verblijf  /  Conseils aux sans-papiers
Advice for undocumented migrants   /  Asistencia para personas sin papeles
-Conselhos para imigrantes em situ  /  استشارات للمهاجرين غري املسجلني
ação irregular

Bij deze organisaties kan je terecht met vragen over medische hulp voor mensen 
zonder wettig verblijf of met een precair verblijf. Enkel telefonisch (informeer naar 
de permanenties), schriftelijk of op afspraak.

Vous pouvez soumettre à ces organisations vos questions sur l’aide médicale pour 
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les personnes en séjour illégal ou précaire. Elles ne répondent que par téléphone 
(demandez les heures de permanence), par écrit ou sur rendez-vous.

You can contact these organisations when you have questions about medical help 
for people who have no legal residence or an uncertain residence. They can only be 
reached by telephone (ask about hours), in writing or by appointment.

Las siguientes organizaciones responden preguntas sobre asistencia médica 
para personas indocumentadas o con un permiso provisional. Sólo atienden por 
teléfono (infórmate sobre las permanencias), por correo o con cita previa

 ميكنك االتصال بهذه املنظمات إذا كانت لديك استفسارات تتعلق باملساعدة
 الطبية لألشخاص الذين ليس لديهم إقامة قانونية أو إقامة غري مؤكدة. ميكن
 التواصل معها فقط عرب الهاتف )اسأل عن ساعات العمل( أو املكاتبات أو
.املقابلة الشخصية

Você pode contatar essas organizações quando tiver dúvidas sobre assistência 
médica para pessoas que não têm residência legal ou uma residência incerta. Eles 
só podem ser contatados por telefone (pergunte sobre o horário de atendimento), 
por escrito ou por consulta.

Medimmigrant (Brussel – Brussels – Bruxelles – Bruselas – بروكسل )
Gaucheretstraat 164 rue Gaucheret
1030 Brussel
Tel: 02 274 14 33 of 02 274 14 34
info@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be

Ondersteuningspunt Medische zorg Antwerpen
(Antwerp – Anvers – Amberes –  أنتويرب)
Van Daelstraat 35
2140 Borgerhout 
Tel: 03 270 33 36   
medischezorg@de8.be
http://www.medischezorg.be/medischezorg.html
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Oriëntatiepunt gezondheidszorg Oost-Vlaanderen 
(East Flanders – La Flandre Orientale – Flandes Oriental – فالندرز الشرقية)
Dok Noord 4 - d001
9000 Gent
Tel : 09 267 66 46
info@orientatiepunt.be
www.orientatiepunt.be

Dokters van de Wereld • Médecins du Monde • Doctors of the World
Médicos sin Fronteras • منظمة أطباء العامل

Gratis consultaties voor medische en psychosociale hulp.
Consultations gratuites – aide médicale et psychosociale.
استشارات طبية جمانية للمساعدة الطبية والنفسية

■ Antwerpen – Antwerp – Anvers – Amberes:
Jacob Van Maerlantstraat 56  / 2060 Antwerpen
Tel: 03 231 36 41 
■ Brussel – Brussels – Bruxelles – Bruselas: 
Kruidtuinstraat 75 Rue Botanique  / 1210 Brussel
Tel: 02 225 43 00
Voor een afspraak – pour un rendez-vous – for an appointment – Para una cita :
02 513 28 79
■ La Louvière
Rue du Moulin 79 / 7100 La Louvière

Tele-onthaal
Tele-Onthaal kan je 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bellen. Je hoeft je niet bekend te 
maken. Bij Tele-Onthaal kan je terecht om te praten als je het even moeilijk hebt. 

Vous pouvez appeler Télé-Accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne devez 
pas dire qui vous êtes. Vous pouvez téléphoner à Télé-Accueil pour parler de vos 
problèmes.

You can phone Community Help Service 24 hours a day, 7 days a week. You do not 
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have to give your name. Community Help Service is a place you can call to talk when 
everything just gets to be too much. 

Puedes llamar por teléfono a Tele-Onthaal las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana. No necesitas identificarte. En Tele-Onthaal puedes hablar con alguien si 
te encuentras en dificultades. 

 على مدار الساعة. ال يتعني عليك ذكر اسمك Tele-Onthaal ميكنك مهاتفة
 هي املكان الذي ميكنك االتصال به للتحدث عندما Tele-Onthaal مطلًقا. تعترب
.تتأزم األمور

Nederlands: nummer 106 of online via www.tele-onthaal.be  
Français: numéro 107 
Deutsch: nummer 108 -  telefonhilfe@skynet.be  
English: 02 648 40 14 

JURIDISCHE BIJSTAND EN SLACHTOFFERHULP
ASSISTANCE JURIDIQUE ET AIDE AUX VICTIMES
LEGAL ASSISTANCE AND VICTIM COUNSELLING
ASISTENCIA JURÍDICA Y AYUDA A LAS VÍCTIMAS.
املساعدة القانونية واستشارات املنكوبني
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E ACONSELHAMENTO DE VÍTIMAS

Centra voor slachtofferhulp  / Centres d’aide aux victimes /  Victim support centres
Centros de ayuda a las víctimas / حضلا ةدعاسم زكارم / Centros de Apoio 
à Vítima

Gratis hulp aan slachtoffers van een misdrijf of ongeval. Er zijn centra in verschillende 
regio’s, informeer bij:

Aide gratuite aux victimes d’un délit ou d’un accident. Il y a des centres dans les 
différentes régions. Contactez:

Free help for victims of a crime or accident. There are centres in various regions, contact:
Asistencia gratuita a las víctimas de un delito o de un accidente. Existen centros en 
distinas regiones, infórmate:
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 مساعدة جمانية لضحايا احلوادث أو اجلرائم. هناك العديد من املراكز يف خمتلف
:املناطق، تواصل مع
Assistência gratuita para vítimas de crimes ou acidentes. Existem centros em várias 
regiões, contate:

In Nederlandstalig België – En Belgique néerlandophone – In Dutch-speaking 
Belgium – En neerlandés  –  يف املناطق الناطقة بالهولندية يف بلجيكا
Em Holandês - Bélgica

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
Tel: 03 366 15 40 
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/welzijnswerk/Paginas/
Adressenslachtofferhulp.aspx

En Belgique francophone – In Franstalig België – In French-speaking Belgium – 
En francés  –  يف املناطق الناطقة بالفرنسية يف بلجيكا
Em Frânces - Bélgica

http://www.aideetreclassement.be/grav/

Bureaus voor juridische bijstand  / Bureaux d’assistance juridique / Legal Assistance 
Centres /  Oficinas de asistencia jurídica / مراكز املساعدة القانونية / Centros 
de Assistência Jurídica

Hier kan je terecht voor een eerste juridisch advies en eventueel een pro deo-
advocaat. Je vindt het dichtstbijzijnde bureau via:

Vous pouvez y obtenir un premier conseil juridique et éventuellement un avocat 
pro deo. Vous trouverez le bureau le plus proche en appelant :

This is the right place to start for legal advice and, if possible, a pro deo (=free) 
lawyer. You can find the nearest Legal Assistance Centre by contacting :

Aquí puedes solicitar un primer consejo jurídico y si es el caso un abogado de 
oficio. Para encontrar la oficina más cercana :
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 تعترب هذه املراكز هي املكان املناسب لبدء احلصول على املشورة القانونية،
 وحمامي املساعدة القانونية )جماًنا( متى أمكن ذلك. ميكنك معرفة أقرب
:مراكز املساعدة القانونية من خالل التواصل مع

Este é o lugar certo para iniciar sua assessoria jurídica e, se possível, um advogado 
pro deo (= de graça). Você pode encontrar o Centro de Assistência Jurídica mais 
próximo, contactando :

OVERHEIDSDIENSTEN
SERVICES PUBLICS
PUBLIC (GOVERNMENT) SERVICES
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
)الدوائر العمومية )احلكومية

In verband met arbeid /  Work related  / En rapport avec le travail / En relación 
con el trabajo / املتعلقة بالعمل / Relacionados ao trabalho

Toezicht op de Sociale Wetten • Contrôle des lois sociales • Inspection 
Service supervising compliance with social laws • Inspeccción de la 
legislación social • دائرة التفتيش التي تراقب االمتثال للقوانني االجتماعية
Serviço de Inspeção, supervisionando o cumprimento de leis sociais

Deze inspectiedienst controleert de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. 
Je kan er terecht voor vragen of klachten over lonen, arbeidsuren, ontslag enzovoort. 
Voor arbeidsongevallen en veiligheid op het werk, zie verder.

Ce service d’inspection contrôle les conditions salariales et de travail des employés. 
Vous pouvez vous adresser à lui pour toute question ou plainte sur le salaire, l’horaire 
de travail, le licenciement, etc. Pour les accidents du travail et la sécurité au travail, 
vous devez vous adresser à d’autres services (voir plus loin).

In het Nederlands: 
Tel: 02 227 54 70
info@advocaat.be
www.advocaat.be

En français:
Tél: 02 648 20 98 
info@avocats.be
www.avocat.be
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This inspection service checks workers’ pay and working conditions. You can get 
information or file a complaint about your pay, the number of hours you work, when 
you have been fired, and so on. But for work-related accidents and rules about safety 
at work, see below. 

Este servicio de inspección controla las condiciones salariales y laborales de los 
trabajadores. Aquí puedes solicitar información o presentar reclamaciones sobre 
salarios, horarios laborales, despidos, etcétera. En caso de accidente laboral y seguridad 
en el trabajo debes contactar otros servicios (ver a continuación) 

تتحقق دائرة التفتيش تلك من أجور العمال وظروف العمل. ميكنك احلصول على 
معلومات أو تقدمي شكوى بخصوص راتبك أو عدد ساعات عملك أو عند فصلك 
من العمل وما إىل ذلك. لكن فيما يتعلق بحوادث العمل والقواعد املتعلقة 
بالسالمة يف مكان العمل، انظر أدناه.

Este serviço de inspeção verifica as condições de trabalho e salário de trabalhadores. 
Você pode obter informações ou fazer uma queixa sobre seu pagamento, número de 
horas que você trabalha, quando você tiver sido demitido, e assim por diante. Mas para 
acidentes de trabalho e regras sobre segurança no trabalho, veja abaixo.

Hoofdkantoor - Direction générale  – Head Office - Dirección general  -  الفرع 
Escritório Central  - :الرئيسي

Ernest Blerotstraat 1 rue Ernest Blerot
1070 Brussel
Tel : 02 233 41 11  |  Fax Nl/Dutch : 02 233 48 29  |  Fax Fr : 02 233 48 27
tsw@meta.fgov.be | www.meta.fgov.be

Regionale afdelingen voor de grootste steden:
Centres locaux dans les grandes villes :
There are Regional offices in the biggest cities:
Delegaciones regionales para las ciudades más grandes:
:وهناك العديد من املكاتب اإلقليمية يف كربى املدن
Existem escritórios Regionais nas grandes cidades:
■ Brussel – Brussels – Bruxelles – Bruselas: 
02 235 54 01 
tsw.brussel@meta.fgov.be
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■ Antwerpen – Antwerp – Anvers – Amberes:
03 213 78 10
tsw.antwerpen@werk.belgie.be
■ Gent – Ghent – Gand - Gante: 
09 265 41 11
tsw.gent@werk.belgie.be
■ Liège - Luik –Lieja: 
04 340 11 60 ou 04 340 11 70
cls.liege-nord@emploi.belgique.be / cls.liege-sud@emploi.belgique.be
 ■ Charleroi: 
Tel: 071 32 93 71 ou 071 32 90 00
cls.Charleroi@emploi.belgique.be / cls.lalouviere@emploi.belgique.be
 

Andere regionale afdelingen vind je via 
Vous trouverez les autres centres locaux sur la page
You can find the other regional offices at 
Encontrarás otras delegaciones regionales en 
ميكنك التعرف على سائر املكاتب اإلقليمية من املوقع اإللكرتوين
Você pode encontrar outros escritórios regionais em

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552#AutoAncher5
of bel naar het Hoofdkantoor.
ou en appelant la Direction générale.
or by calling the Head Office.
o llamando a la Dirección General.
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Toezicht op het Welzijn op het Werk • Contrôle du bien-être au travail 
Inspection Service supervising Occupational Health and Safety
Inspección de las Obras de Asistencia Social en el Centro de Trabajo
دائرة التفتيش التي تراقب السالمة والصحة املهنية
Serviço de Inspeção supervisionando Saúde e Segurança Ocupacional

Zij controleren veiligheid en gezondheid op het werk. Je kan er terecht met vragen 
of klachten over dit onderwerp.

Ces services contrôlent la sécurité et la santé au travail. Vous pouvez leur 
soumettre vos questions ou vos plaintes dans ce domaine.

This inspection service checks work place health and safety. You can contact it if 
you have questions or complaints about this.

Controlan la seguridad y la salubridad del sitio de trabajo. Aquí puedes solicitar 
información o presentar denuncias sobre este tema.

 تتحقق دائرة التفتيش تلك من السالمة والصحة يف مكان العمل. ميكنك
.التواصل معها إذا كانت لديك أية استفسارات أو شكاوى حول هذه األمور

Controlan la seguridad y la salubridad del sitio de trabajo. Aquí puedes solicitar 
información o presentar denuncias sobre este tema.

Hoofdkantoor - Direction générale  – Head Office - Dirección general:
Ernest Blerotstraat 1 rue Ernest Blerot 
1070 Brussel 
Tel: 02 233 45 11 
Fax: 02 233 42 31 
http://www.werk.belgie.be/tww/ 
http://www.emploi.belgique.be/cbe 
(over de FOD – à propos du SPF – The FPS)

De regionale afdelingen vind je op de website of bel naar het hoofdkantoor

Vous trouverez les autres centres locaux sur la site web ou en appelant la 
Direction générale.
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You can find the addresses of the regional offices at the website or by calling 
the Head Office

Encontrarás otras delegaciones regionales en la pagina web

 ميكنك معرفة عناوين املكاتب اإلقليمية من املوقع اإللكرتوين أو عن طريق
االتصال بالفرع الرئيسي

Você pode encontrar os endereços de escritórios regionais no site ou ligando 
para o Escritório Central

Fonds voor arbeidsongevallen / Fonds des Accidents de Travail 
Industrial Accidents Fund / Fondo para Accidentes Laborales
Fundo de Acidentes Industriais /  صندوق احلوادث الصناعية

Voor  vragen over arbeidsongevallen en aangifte van een ongeval als je de verzekering 
van je werkgever niet kent (of als er geen verzekering is). Er zijn ook “zitdagen” in 
lokale centra. Raadpleeg de website daarvoor.

Pour poser vos questions sur les accidents du travail ou déclarer un accident si 
vous ne connaissez pas la compagnie d’assurance de votre employeur (ou si celui-ci 
n’est pas assuré). Vous pouvez aussi vous rendre à la permanence d’un des centres 
locaux, regardez le site web. 

For questions about work-related accidents or to report an accident when you don’t 
know your boss’ insurance company (or when there is no insurance). You can also 
go to one of its local centres during fixed hours in the week. Check the website.

Información sobre accidentes laborales y para denunciar un accidente de trabajo en 
caso de que no conozcas el seguro de tu patrón (o en caso que no esté asegurado).
También puedes solicitar información durante los “días de consulta” en los centros 
locales. Consulta la página web para más información.

 لتقدمي االستفسارات حول حوادث العمل أو لإلبالغ عن حادث إذا كنت ال تعرف
 شركة التأمني التي يتعامل معها صاحب العمل )أو عندما ال يكون هناك تأمني(.
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 كما ميكنك الذهاب إىل أحد املراكز احمللية التابعة خالل ساعات حمددة يف
.األسبوع. راجع املوقع اإللكرتوين

Para perguntas sobre acidentes de trabalho ou para relatar um acidente quando 
você não conhece a companhia de seguros do seu chefe (ou quando não há 
seguro). Você também pode ir a um dos centros locais durante horários fixos na 
semana. Consulte o site.

Troonstraat 100 Rue du Trône 1050 Brussel
Tel: 02/506 84 11  Fax: 02/506 84 15  www.fao.fgov.be

Sociale Inspectie  / Social Inspection / Inspection sociale
Inspección social / دائرة التفتيش االجتماعي / Inspeção Social

De sociale inspectie controleert de wetten op de sociale zekerheid, en gaat ook na 
wie de verantwoordelijke werkgever is bij arbeidsongevallen.
 
L’Inspection sociale contrôle l’application des lois sur la sécurité sociale, et examine 
aussi les responsabilités des employeurs lorsqu’il y a un accident de travail.

The social inspection checks compliance with the social security laws, and also 
looks into the responsibilities of employers whenever there is a workplace accident.

La inspección social controla la legislación sobre la seguridad social.

 تتحقق دائرة التفتيش االجتماعي من االمتثال لقوانني الضمان االجتماعي، كما
.تتحقق من مسئوليات أصحاب األعمال يف حالة وقوع حوادث يف مكان العمل

A inspeção social, verifica o cumprimento das leis de segurança social, e também 
observa as responsabilidades de empregadores sempre que há um acidente de 
trabalho.

Administratief Centrum Kruidtuin – Centre Administrative Botanique
برج التمويل البلجيكي
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Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50, Bouvelvard Botanique bus 110 
1000 Brussel/Bruxelles
02 528 65 46 - 02 528 65 47
http://socialsecurity.fgov.be/

De regionale afdelingen vind je op de website of bel naar het hoofdkantoor
Vous trouverez les autres centres locaux sur la site web ou en appelant la 
Direction générale. /  You can find the addresses of the regional offices at 
the website or by calling the Head Office / Encontrarás otras delegaciones 
regionales en la pagina web / ميكنك معرفة عناوين املكاتب اإلقليمية من 
rartnocne edop êcoV / املوقع اإللكرتوين أو عن طريق االتصال بالفرع الرئيسي 
lartneC oirótircsE o arap odnagil uo etis on sianoiger soirótircse ed soçeredne so

OCMW - CPAS

Elke stad of gemeente heeft een eigen OCMW. Je kan het adres daarvan vinden in het 
telefoonboek, bij je gemeente, of bij:  

Il y a un CPAS dans chaque ville ou commune (OCMW en néerlandais). Vous trouverez 
son adresse dans l’annuaire téléphonique ou à la maison communale ou en contactant

Every city and town has its own OCMW or CPAS. You can find its address in the telephone 
book, at the local town hall, or at:

Cada ciudad o municipio cuenta con su propio OCMW/CPAS. Puedes consultar la 
dirección en la guía telefónica o en el ayuntamiento, o puedes contactar:

 يوجد يف جميع املدن والبلدان فروع للمركز الوطني للرعاية االجتماعية
)OCMW( أو مركز املساعدة االجتماعية العامة )CPAS(. ميكنك معرفة عناوين 
:هذه الفروع من دليل الهاتف أو من مقر البلدية أو من

Cada cidade tem sua própria OCMW ou CPAS. Você pode encontrar o endereço na 
lista telefônica, na prefeitura local, ou em:
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POD Maatschappelijke Integratie - SPF Intégration sociale

Koning Albert II laan 30 Boulevard Albert II
1000 Brussel/Bruxelles
02 508 85 85
vraag@mi-is.be | question@mi-is.be

Of kijk op de website:
Or check the website:
Ou consultez le site web:
o consultar la página web:
:أو راجع املوقع اإللكرتوين

www.mi-is.be

Agenda versie 2014 versie 24/11.indd   167 25/11/14   14:17



INVULBLADEN
PAGES A REMPLIR

FILL-IN FORMS
FORMULARIOS

تعبئة االستمارات
FORMULÁRIOS DE PREENCHIMENTO

168

Agenda versie 2014 versie 24/11.indd   168 25/11/14   14:17



INVULBLADEN
PAGES A REMPLIR

FILL-IN FORMS
FORMULARIOS

تعبئة االستمارات
FORMULÁRIOS DE PREENCHIMENTO

169

Agenda versie 2014 versie 24/11.indd   169 25/11/14   14:18



Werkgever (volledige naam, adres, telefoonnummer,...)
Employeur (nom complet,adresse, numéro de téléphone, ...)
Employer (full name, address, telephone number,...)
Empleador (nombre completo, direccion, numéro de teléfono,...)
)...،صاحب العمل )االسم كاماًل، العنوان، رقم الهاتف

Werk gestart op datum
Travail commencé à la date
Work started on date
El trabajo empezó en la fecha
تاريخ االلتحاق بالعمل

Noteer zo veel mogelijk informatie over: je baas, zijn/haar bedrijf, je werk en werkplaats, getuigen,… 
Write down any possible  information about: your boss, his/her company, your work and workplace, witnesses,…
Notez toute l’information possible sur : l’employeur, son entreprise, le travail, le lieu de travail, témoins,…
Recoga toda la información que puedas sobre: tu patrón, la empresa, el trabajo, dónde trabajas, testigos,...

 قم بتدوين أكرب قدر ممكن من املعلومات حول: صاحب العمل والشركة اخلاصة به وطبيعة عملك
...،ومكان العمل والشهود

s c h r i j f o o k a lt i j d j e lo o n e n j e w e r k u r e n o p. j e k a n d a a r v o o r h e t i n v u l b l a d “w e r k u r e n e n lo o n” g e b r u i k e n 
n’oubliez pas de noter votre salaire et votre horaire. vous pouvez utiliser la page « horaire et salaire» à cette fin. 
always write down what you were paid and how long you worked. you can use the “hours and pay” form for this. 
anota siempre tu salario y tu horario laboral. a tal fin puedes utilizar el formulario ”horario laboral y salario”..
170.قم دائًما بتدوين جميع الرواتب التي حصلت عليها وفرتة عملك. ميكنك استخدام منوذج "ساعات العمل والراتب" لهذا الغرض
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Werkgever (volledige naam, adres, telefoonnummer,...)
Employeur (nom complet,adresse, numéro de téléphone, ...)
Employer (full name, address, telephone number,...)
Empleador (nombre completo, direccion, numéro de teléfono,...)
)...،صاحب العمل )االسم كاماًل، العنوان، رقم الهاتف

Werk gestart op datum
Travail commencé à la date
Work started on date
El trabajo empezó en la fecha
تاريخ االلتحاق بالعمل

Noteer zo veel mogelijk informatie over: je baas, zijn/haar bedrijf, je werk en werkplaats, getuigen,… 
Write down any possible  information about: your boss, his/her company, your work and workplace, witnesses,…
Notez toute l’information possible sur : l’employeur, son entreprise, le travail, le lieu de travail, témoins,…
Recoga toda la información que puedas sobre: tu patrón, la empresa, el trabajo, dónde trabajas, testigos,...

 قم بتدوين أكرب قدر ممكن من املعلومات حول: صاحب العمل والشركة اخلاصة به وطبيعة عملك
...،ومكان العمل والشهود

s c h r i j f o o k a lt i j d j e lo o n e n j e w e r k u r e n o p. j e k a n d a a r v o o r h e t i n v u l b l a d “w e r k u r e n e n lo o n” g e b r u i k e n 
n’oubliez pas de noter votre salaire et votre horaire. vous pouvez utiliser la page « horaire et salaire» à cette fin. 
always write down what you were paid and how long you worked. you can use the “hours and pay” form for this. 
anota siempre tu salario y tu horario laboral. a tal fin puedes utilizar el formulario ”horario laboral y salario”..
.قم دائًما بتدوين جميع الرواتب التي حصلت عليها وفرتة عملك. ميكنك استخدام منوذج "ساعات العمل والراتب" لهذا الغرض 171
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Werkgever (volledige naam, adres, telefoonnummer,...)
Employeur (nom complet,adresse, numéro de téléphone, ...)
Employer (full name, address, telephone number,...)
Empleador (nombre completo, direccion, numéro de teléfono,...)
)...،صاحب العمل )االسم كاماًل، العنوان، رقم الهاتف

Werk gestart op datum
Travail commencé à la date
Work started on date
El trabajo empezó en la fecha
تاريخ االلتحاق بالعمل

Noteer zo veel mogelijk informatie over: je baas, zijn/haar bedrijf, je werk en werkplaats, getuigen,… 
Write down any possible  information about: your boss, his/her company, your work and workplace, witnesses,…
Notez toute l’information possible sur : l’employeur, son entreprise, le travail, le lieu de travail, témoins,…
Recoga toda la información que puedas sobre: tu patrón, la empresa, el trabajo, dónde trabajas, testigos,...

 قم بتدوين أكرب قدر ممكن من املعلومات حول: صاحب العمل والشركة اخلاصة به وطبيعة عملك
...،ومكان العمل والشهود

s c h r i j f o o k a lt i j d j e lo o n e n j e w e r k u r e n o p. j e k a n d a a r v o o r h e t i n v u l b l a d “w e r k u r e n e n lo o n” g e b r u i k e n 
n’oubliez pas de noter votre salaire et votre horaire. vous pouvez utiliser la page « horaire et salaire» à cette fin. 
always write down what you were paid and how long you worked. you can use the “hours and pay” form for this. 
anota siempre tu salario y tu horario laboral. a tal fin puedes utilizar el formulario ”horario laboral y salario”..
172.قم دائًما بتدوين جميع الرواتب التي حصلت عليها وفرتة عملك. ميكنك استخدام منوذج "ساعات العمل والراتب" لهذا الغرض
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Werkgever (volledige naam, adres, telefoonnummer,...)
Employeur (nom complet,adresse, numéro de téléphone, ...)
Employer (full name, address, telephone number,...)
Empleador (nombre completo, direccion, numéro de teléfono,...)
)...،صاحب العمل )االسم كاماًل، العنوان، رقم الهاتف

Werk gestart op datum
Travail commencé à la date
Work started on date
El trabajo empezó en la fecha
تاريخ االلتحاق بالعمل

Noteer zo veel mogelijk informatie over: je baas, zijn/haar bedrijf, je werk en werkplaats, getuigen,… 
Write down any possible  information about: your boss, his/her company, your work and workplace, witnesses,…
Notez toute l’information possible sur : l’employeur, son entreprise, le travail, le lieu de travail, témoins,…
Recoga toda la información que puedas sobre: tu patrón, la empresa, el trabajo, dónde trabajas, testigos,...

 قم بتدوين أكرب قدر ممكن من املعلومات حول: صاحب العمل والشركة اخلاصة به وطبيعة عملك
...،ومكان العمل والشهود

s c h r i j f o o k a lt i j d j e lo o n e n j e w e r k u r e n o p. j e k a n d a a r v o o r h e t i n v u l b l a d “w e r k u r e n e n lo o n” g e b r u i k e n 
n’oubliez pas de noter votre salaire et votre horaire. vous pouvez utiliser la page « horaire et salaire» à cette fin. 
always write down what you were paid and how long you worked. you can use the “hours and pay” form for this. 
anota siempre tu salario y tu horario laboral. a tal fin puedes utilizar el formulario ”horario laboral y salario”..
.قم دائًما بتدوين جميع الرواتب التي حصلت عليها وفرتة عملك. ميكنك استخدام منوذج "ساعات العمل والراتب" لهذا الغرض 173
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[WERKUREN | WORKING HOURS | HEURES DE TRAVAIL | HORARIO LABORAL | ساعات العمل]

maandag 
lundi 
monday 
lunes
الثالثاء
segunda feira
     

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

loon voor deze week | salaire pour cette semaine | pay for this week | salario para esta semana |  راتب هذا األسبوع 

dinsdag 
mardi 
tuesday 
martes
األربعاء
terça feira

woensdag 
mercredi 
wednesday 
miercoles
اخلميس
quarta feira

donderdag 
jeudi 
thursday 
jueves
اجلمعة
quinta feira

vrijdag 
vendredi 
friday 
viernes
اجلمعة
seixta feira

zaterdag 
samedi 
saturday 
sabado
السبت

zondag 
dimanche 
sunday 
domingo
األحد

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....
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[WERKUREN | WORKING HOURS | HEURES DE TRAVAIL | HORARIO LABORAL | ساعات العمل]

maandag 
lundi 
monday 
lunes
الثالثاء
segunda feira
     

     werkgever | employeur | employer | empleador | معلا بحاص :

loon voor deze week | salaire pour cette semaine | pay for this week | salario para esta semana |  راتب هذا األسبوع 
afgesproken / convenu / agreed / convenido / املتفق عليه /

gekregen / recu / received / recibido / ما مت استالمه 

dinsdag 
mardi 
tuesday 
martes
األربعاء
terça feira

woensdag 
mercredi 
wednesday 
miercoles
اخلميس
quarta feira

donderdag 
jeudi 
thursday 
jueves
اجلمعة
quinta feira

vrijdag 
vendredi 
friday 
viernes
اجلمعة
seixta feira

zaterdag 
samedi 
saturday 
sabado
السبت

zondag 
dimanche 
sunday 
domingo
األحد

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / ....
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[WERKUREN | WORKING HOURS | HEURES DE TRAVAIL | HORARIO LABORAL | ساعات العمل]

maandag 
lundi 
monday 
lunes
الثالثاء
segunda feira
     

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

loon voor deze week | salaire pour cette semaine | pay for this week | salario para esta semana |  راتب هذا األسبوع 

dinsdag 
mardi 
tuesday 
martes
األربعاء
terça feira

woensdag 
mercredi 
wednesday 
miercoles
اخلميس
quarta feira

donderdag 
jeudi 
thursday 
jueves
اجلمعة
quinta feira

vrijdag 
vendredi 
friday 
viernes
اجلمعة
seixta feira

zaterdag 
samedi 
saturday 
sabado
السبت

zondag 
dimanche 
sunday 
domingo
األحد

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....
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[WERKUREN | WORKING HOURS | HEURES DE TRAVAIL | HORARIO LABORAL | ساعات العمل]

maandag 
lundi 
monday 
lunes
الثالثاء
segunda feira
     

     werkgever | employeur | employer | empleador | معلا بحاص :

loon voor deze week | salaire pour cette semaine | pay for this week | salario para esta semana |  راتب هذا األسبوع 
afgesproken / convenu / agreed / convenido / املتفق عليه /

gekregen / recu / received / recibido / ما مت استالمه 

dinsdag 
mardi 
tuesday 
martes
األربعاء
terça feira

woensdag 
mercredi 
wednesday 
miercoles
اخلميس
quarta feira

donderdag 
jeudi 
thursday 
jueves
اجلمعة
quinta feira

vrijdag 
vendredi 
friday 
viernes
اجلمعة
seixta feira

zaterdag 
samedi 
saturday 
sabado
السبت

zondag 
dimanche 
sunday 
domingo
األحد

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / ....
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[WERKUREN | WORKING HOURS | HEURES DE TRAVAIL | HORARIO LABORAL | ساعات العمل]

maandag 
lundi 
monday 
lunes
الثالثاء
segunda feira
     

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

loon voor deze week | salaire pour cette semaine | pay for this week | salario para esta semana |  راتب هذا األسبوع 

dinsdag 
mardi 
tuesday 
martes
األربعاء
terça feira

woensdag 
mercredi 
wednesday 
miercoles
اخلميس
quarta feira

donderdag 
jeudi 
thursday 
jueves
اجلمعة
quinta feira

vrijdag 
vendredi 
friday 
viernes
اجلمعة
seixta feira

zaterdag 
samedi 
saturday 
sabado
السبت

zondag 
dimanche 
sunday 
domingo
األحد

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....
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[WERKUREN | WORKING HOURS | HEURES DE TRAVAIL | HORARIO LABORAL | ساعات العمل]

maandag 
lundi 
monday 
lunes
الثالثاء
segunda feira
     

     werkgever | employeur | employer | empleador | معلا بحاص :

loon voor deze week | salaire pour cette semaine | pay for this week | salario para esta semana |  راتب هذا األسبوع 
afgesproken / convenu / agreed / convenido / املتفق عليه /

gekregen / recu / received / recibido / ما مت استالمه 

dinsdag 
mardi 
tuesday 
martes
األربعاء
terça feira

woensdag 
mercredi 
wednesday 
miercoles
اخلميس
quarta feira

donderdag 
jeudi 
thursday 
jueves
اجلمعة
quinta feira

vrijdag 
vendredi 
friday 
viernes
اجلمعة
seixta feira

zaterdag 
samedi 
saturday 
sabado
السبت

zondag 
dimanche 
sunday 
domingo
األحد

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / .....

datum / date / fecha  /  املوافق : ..... /..... / ....
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