
www.bih.de :ي اإلعاقة الشديدة يف بوابة أصحاب العمل عىل املوقع التايل كام يتوفر املزيد من املعلومات واإلرشادات الخاصة بانتخاب ممثلية ُمتحدِّ

„يوفر عامل العمل العادل مجموعة 
متنوعة من الفرص للجميع. تُسعدين 

املشاركة يف هذا األمر.“

مارا ُمسرتمان،
49 من مدينة بريمازنز

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin

هل تعرف
مجلتنا الرقمية )ZB( املتخصصة يف اإلعاقة واملهنة؟ املنشورات



ي اإلعاقة الشديدة. نوفّر لك هنا  موعدنا خريف عام 2022: اقرتب موعد االنتخابات الدورية الختيار ممثلية ُمتَحدِّ

إجابات عىل أهم األسئلة بصدد هذا املوضوع.

„تقع مسؤولية كبرية عىل األشخاص املوثوق بهم - وميكنهم فعل الكثري من األشياء الجيدة يف عامل العمل لدينا.“

تيمو ڤيسل، رئيس قسم الندوات والعمل العام واملشاريع البحثية يف مكتب دمج إل فاو إر )LVR( يف كولن

وإجاباتها... أسئلة   5
ي اإلعاقة الشديدة حول انتخاب ممثلية ُمتَحدِّ

يف حال رغبتك يف معرفة املزيد: يُسعدنا تواصلك مع مكتب االندماج أو التضمني املختص.

تتوفر هناك مواد إعالمية مجانية www.bih.de < وسائط باإلضافة إىل املنشورات

انتخابات ممثلية 
ي اإلعاقة  ُمتَحدِّ

الشديدة
ُمكثّف وواضح

ي اإلعاقة الشديدة؟ ما هي مهام ممثلية ُمتَحدِّ
ي اإلعاقة الشديدة )SBV( أو „األشخاص املوثوق بهم“ وظيفة كبرية األهمية: فهي متثّل مصالح  تؤدي ممثلية ُمتَحدِّ

ي اإلعاقة الشديدة ومن عىل شاكلتهم. املوظفني ُمتَحدِّ

تتمّثل املهام الجوهرية فيام ييل:

ي اإلعاقة الشديدة يف حياتهم العملية تدعم املمثلية ُمتَحدِّ  •

تقف بجانبهم بالعون واالستشارات  •

ي اإلعاقة الشديدة تُراقب االلتزام بتنفيذ القوانني واللوائح املعمول بها ملُتَحدِّ  •

تتدخل يف حال ظهور صعوبات، وتعقد املحادثات وتَتّخذ تدابري مفيدة  •

ي اإلعاقة الشديدة هي منصب رشيف )أثناء أوقات العمل(. ال يحق لصاحب العمل االنتقاص من الراتب. ممثلية ُمتَحدِّ

َمْن ميكن انتخابه؟
ي اإلعاقة الشديدة ميكن اختيار جميع العاملني )ليس العاملني بصفة مؤقتة وحسب( ممن تبلغ  النتخاب ممثلية ُمتَحدِّ

أعامرهم 18 عاًما يوم إجراء االنتخاب ويعملون بالرشكة منذ 6 أشهر. ال تُشرتط اإلعاقة الشديدة يف حد ذاتها. كام أن 

الجنسية األملانية ليست رضورية.

ي اإلعاقة  متى وكيف تُجرى انتخابات ممثلية ُمتَحدِّ
الشديدة؟

ي اإلعاقة  تُجرى االنتخابات الدورية مرة كل أربع سنوات اعتباًرا من 1/10 وحتى 30/11. تُنتَخب املمثلية الجديدة ملُتَحدِّ

الشديدة يف الرشكات، التي يحق فيها التصويت ألقل من 50 شخًصا، يف اجتامع انتخايب. تحق املشاركة يف االنتخابات 

ي اإلعاقة الشديدة أو من يتمتعون بنفس حقوقهم. يف حال أحقية  )أثناء اوقات العمل( لجميع العاملني من ُمتَحدِّ

التصويت ألكرث من 50 موظًفا بالرشكة، يُجرى التصويت كتابيًا يف مركز اقرتاع أو عرب التصويت الربيدي.
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ح؟ ماذا أفعل يف حال الرغبة يف الرتشُّ
ح يف االجتامع االنتخايب باقرتاح من أي شخص يحق له التصويت أو ترشيح نفسك مبارشة. يرسي ما ييل عىل  ميكنك الرتشُّ

ح باقرتاح أمام املجلس االنتخايب من أشخاص  الرشكات التي تضم أكرث من 50 شخًصا يحق لهم التصويت: عليك الرتشُّ

يحق لهم التصويت. وتحتاج لهذا الغرض إىل دعم %5 ممن يحق لهم التصويت من خالل توقيعاتهم، أو ثالثة توقيعات 

عىل األقل. 

ي اإلعاقة الشديدة؟ َمْن له الحق يف انتخاب ممثلية ُمتَحدِّ
ي اإلعاقة الشديدة ومن يتمتّع بنفس حقوقهم. كام يحق  يتمتع باألهلية االنتخابية جميع العاملني يف الرشكة من ُمتَحدِّ

ي اإلعاقة الشديدة. لجميع العاملني بصفة مؤقتة املشاركة يف انتخاب ممثلية ُمتَحدِّ


