
 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   مقاعد مجلس إدارةSEIU 503   لعمال الرعایة المنزلیة 

 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  ، القسم 15المادة   انتخابات مجلس اإلدارة مستحیلة لتنفیذ لوائحنا الداخلیة ومتابعتھا. سیساھم ھذا القرار، بدون تعدیل، في جعل  
5(k)    الذي لم یتم تعدیلھ بواسطة ھذا االقتراح، یتطلب أنھ یجوز لكل ناخب مؤھل اإلدالء بصوت واحد لمدیر وصوت واحد ،

العضو أكثر من مجموعة أصحاب عمل واحدة،  آخر لمدیر مساعد في مجموعة التوظیف الخاصة بھ وذلك عندما یكون لدى  
ویقتصر ھذا العضو على صوت واحد في مجموعة أصحاب العمل األساسیة الخاصة بھم والتي یتم تحدیدھا من خالل وجود  

ھذا السیناریو غیر متكرر حالًیا حیث یشغل العضو منصبین في مجموعتین مختلفتین من أصحاب   صفة العضویة األطول. 
  تاریخ بدء التوظیف لدى كل صاحب عمل متاًحا بسھولة، لكن بموجب ھذا االقتراح، ھناك عدد أكبر من مقدمي ویكون   العمل 

، وإدارة خدمات  (APD)الذین یعملون في إطار أكثر من برنامج واحد (برنامج المسنین واألشخاص ذوي اإلعاقات   الرعایة 
لیس من السھل تحدید كل   لة الرعایة المنزلیة في القطاع الخاص). ) أو وكا CEP، والمزود الُمعّین من العمیل ( (DD)اإلعاقة  

 ناخب، ضمن بیانات االتحاد، مؤھل للبرنامج الذي خدم فیھ لفترة أطول وتعیین المنصب الذي سیكون مؤھالً للتصویت علیھ. 
  أھلیتھ لمنصبھ المنتخب. باإلضافة إلى ذلك، إذا قام العضو بتغییر أنواع مقدمي الخدمة خالل فترة عضویتھ، فسوف یفقد  

 
الطریقة األقل تعقیًدا لتعدیل ھذا القرار لیتم تنفیذه عملیًا ھي السماح بأربعة مقاعد عامة حیث یكون أي عضو یعمل في  

إطار أي من ھذه البرامج مؤھالً، ما یؤدي إلى تجنب أي مشكالت تتعلق باألعضاء الذین یُطلب منھم تقدیم وثائق إلثبات  
رشح لمنصب معین، وسیسمح لجمیع األعضاء العاملین في أي من ھذه الفئات بالتصویت على جمیع المناصب أھلیتھم للت
) للسماح بالتصویت للمدیر (المدیرین) في مجموعة التوظیف األساسیة k(5سیتطلب ھذا التغییر أیًضا تعدیل القسم  األربعة.

ة وإال قصر األعضاء على مجموعة التوظیف األطول خدمة  الخاصة بك، بدالً من واحد فقط، دون تعدیل اللغة الحالی
السماح بالتصویت في قطاعات متعددة من شأنھ أن یزید بشكل كبیر من تكالیف االنتخابات من خالل المطالبة بالعدید   (إن

تمالیة األخطاء من بطاقات االقتراع الفردیة متعددة القطاعات التي یتم إجراؤھا من قبل الموّرد االنتخابي وسیزید من اح
في ظل ھذا التعدیل، فإن الھدف المھم المتمثل في توفیر تمثیل في مجلس  تؤدي إلى إعادة إجراء االنتخابات). التي قد

  إدارتنا یتطابق بشكل وثیق مع عضویتنا سیكون مستوفیًا.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي غالبیة أعضاء من أصحاب  یشكل عمال  ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
حالیًا عمال   .SEIU Local 503) الذین یمثلھم BIPOCالبشرة السمراء، والسكان األصلیین، وأصحاب البشرة الملونة (

ر ھذا القرار  یوف .503الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي یتم تمثیلھم تمثیالً ناقًصا بشكل غیر متناسب في مجلس اإلدارة 
 ) لشغل مناصب قیادیة منتخبة.PSWs) وعمال الدعم الشخصي (HCWsمزیًدا من الفرص لعمال الرعایة المنزلیة (

 



 األثر المالي

سیكون تأثیر ذلك على المیزانیة ضئیالً، وسیكون ھناك أعضاء إضافیون داخل المجلس وقد یؤدي ذلك إلى زیادة تكالیف 
لكننا نخصص المیزانیة دائًما، ویأتي بعض أعضاء مجلس اإلدارة شخصیًا والبعض اآلخر ال یأتي، لذلك ال السفر قلیالً، 

 نعتقد أننا سنحتاج إلى تغییر المبلغ الذي نخصصھ في المیزانیة لسفر مجلس اإلدارة ضمن المیزانیة المقترحة. 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  إدراج "الدعوة إلسقاط العضویة" باعتباره سوء سلوك  
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

یمكن أن یعّرض العضو للتأدیب  یُعّدل ھذا القرار لوائحنا الداخلیة لیشمل دعوة األعضاء إلى إسقاط عضویتھم كسوء سلوك 
في الوقت الحالي، تنص اللوائح   حتى تتم إلغاء العضویة، عند تطبیق اإلجراءات التأدیبیة الحالیة الواردة في اللوائح. 

الداخلیة على أن السعي لسحب شھادة االتحاد یعد سوء سلوك، لكنھا ال توفر عملیة معینة لتأدیب العضو بسبب دعوتھ 
عندما یسقط األعضاء عضویتھم أو یتم تثبیطھم عن االنضمام إلى االتحاد، فقد یؤدي ذلك   سقاط عضویتھم.لآلخرین إلى إ

في النھایة إلى إلغاء اعتماد االتحاد إذا لم یحافظ االتحاد على دعم األغلبیة، ما یلحق الضرر بجمیع العاملین في وحدة  
  جع األعضاء أعضاء آخرین على إسقاط عضویتھم.سترد في ھذا القرار العواقب المحتملة إذا ش التفاوض.

 
 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 یعمل اتحادنا على تحسین األجور وظروف العمل ورفع المعاییر لجمیع العمال. ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
السمراء، یحصلون على أجور أعلى عندما  نحن نعلم أن العمال من المجتمعات المھمشة، وخاصة العمال من ذوي البشرة 

في الواقع، تمتلك العائالت التابعة لالتحاد من غیر أصحاب البشرة البیضاء ما یقرب من خمسة أضعاف   یمثلھم االتحاد.
باإلضافة إلى تعزیز الحمایة ضد التمییز والتحرش، فإن وجود اتحاد یعني  متوسط ثروة نظرائھم غیر التابعین لالتحاد.

) والعاملین BIPOCا أن النساء واألعضاء من أصحاب البشرة السمراء، والسكان األصلیین، وأصحاب البشرة الملونة (أیضً 
+ لدیھم صوت مسموع داخل أماكن عملھم وقادرون على التفاوض بشأن السیاسات لتحسین LGBTQIAمن مجتمع 

تعتمد قدرتنا على   الكسب المحتمل للعمال بمرور الوقت.سیاسات التوظیف واالستبقاء والترقیة والممارسات التي تؤثر في  
األشخاص الذین یشجعون اآلخرین على إسقاط عضویتھم   سد فجوة األجور وتحقیق المساواة في الدخل على قوة عضویتنا.

 .یھددون نجاح اتحادنا وقدرتنا على النضال من أجل سیاسات أكثر إنصافًا تؤثر في العمال من المجتمعات المھمشة
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   توضیح حالة العضویة المطلوبة للموظفین
 الوالیة والرئیس السابق المباشر  مستوى على

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 أوریغونفي والیة 

 األثر القانوني 

 یوضح ھذا القرار الممارسات القائمة فقط.  ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،    التصویت اإللكتروني المبسط
 القطاع الخاص التحادات بھ والمصرح

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

من شأن ھذا القرار أن یوسع  بالتصویت اإللكتروني لالتحادات الفرعیة في القطاع العام. 2020أذن المجلس العام لعام 
أكدت األحكام األخیرة التي أصدرتھا  التصویت اإللكتروني لیشمل جمیع االتحادات الفرعیة التابعة لالتحاد. نطاق خیارات 

والمستشار الخارجي لالتحاد أن القانون الفیدرالي   SEIU 503وزارة العمل بشأن تحدیات انتخابات االتحادات الفرعیة لـ 
  تخابات االتحادات الفرعیة.وقانون الوالیة یسمحان بالتصویت اإللكتروني في ان

 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یوسع القرار نطاق وصول الناخبین إلى االنتخابات االتحادیة من خالل زیادة   ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
لعملیات التصویت یتیح القرار المزید من الخیارات  تطویر عملیات التصویت اإللكتروني وتبسیطھا وتوضیحھا.

 اإللكتروني لدینا، بما في ذلك توفیر خیارات لألعضاء الذین قد یواجھون عوائق مع التصویت الرقمي.
 

 األثر المالي

ستتمكن االتحادات الفرعیة من اتخاذ قرار باستخدام التصویت اإللكتروني  .SEIU Local 503ھذا ال یؤثر في میزانیة 
 تفضیالتھا وتكالیفھا.بدون االعتماد على  أو

 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   إدراج ممارسات الدورات التنفیذیة الخاصة بلجنة تمثیل
  األعضاء واللجنة التنفیذیة في اللوائح الداخلیة

 
 العمومیین نقابة الموظفین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار الممارسات القائمة فقط. ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  جعل صیاغة النصاب القانوني 
  لمجلس اإلدارة متماشیة مع الممارسة  

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار الممارسات القائمة فقط. ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   توضیح الحدود الزمنیة لفترة 
  تولي مناصب مجلس اإلدارة 

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار الممارسات القائمة فقط. یوجد أثر قانوني.ال 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   المصونة منتوضیح قرارات المجلس العام 
  الرفض بسبب مشكلة في الجانب الفني  

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار الممارسات القائمة فقط. ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

التوضیح عملیات الحوكمة الخاصة بنا في متناول األعضاء الذین  یجعل ھذا  ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
 ال یكونون على درایة بمتطلبات التنسیق الفني.  قد

 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   أعضاء االتحادتحدیث قائمة حقوق 
  المحمیة لتشمل خطاب انتخابات االتحاد  

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار اللوائح الداخلیة والممارسات الحالیة فقط.  ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 تأثیر بال 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  بیان سلطة المجلس العام في تحدید 
 وسائل انعقاد المجلس العام وموقعھ  

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار الممارسات القائمة فقط. أثر قانوني.ال یوجد 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یجعل ھذا التوضیح عملیات الحوكمة الخاصة بنا في متناول األعضاء الذین   ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
 ال یكونون على درایة بمتطلبات التنسیق الفني.  قد

 

 األثر المالي

 تأثیر بال 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  تحدیث الصیاغة بشأن المناصب 
 الشاغرة للمسؤولین على نطاق الوالیة  

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار اللوائح الداخلیة والممارسات الحالیة فقط.  قانوني.ال یوجد أثر 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   اإلدارة توضیح تكوین مجلس 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

  یوضح ھذا القرار اللوائح الداخلیة والممارسات الحالیة فقط.  ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  لتصحیح   تمكین لجنة مراجعة القرار الخاص بالمجلس العام
 موضوع واحد على  حاالت عدم االمتثال لقاعدة االشتمال

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

سلطة جدیدة للجنة مراجعة القرار لتقسیم قرار واحد إلى قرارات متعددة تتوافق مع قاعدة االشتمال على  سیعطي القرار 
ال یحق  "موضوع واحد" الحالیة، بدالً من مجرد رفض القرار األصلي النتھاك قاعدة االشتمال على "موضوع واحد".

 للجنة تعدیل أو تقسیم القرار بطریقة تغیر من غرض نیة الكاتب.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یساعد تقسیم المفاھیم المنفصلة إلى قرارات منفصلة في توضیح ما یصوت  ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
 المندوبون، ما یجعل عملیة إدارة اتحادنا أكثر سھولة.  علیھ

 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   توضیح حقوق المشاركة في قرارات المجلس العام 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

لكنھا ال توفر أي إجراء لتقدیم قرارات  تنص اللوائح حالیًا على أنھ یجوز للموظفین تقدیم قرارات إلى المجلس العام، 
ال یجوز لألعضاء اآلخرین تقدیم قرارات إلى "المجلس العام" إال من خالل المصادقة علیھا من قِبل المجلس،   الموظفین.

ومع ذلك، لم یقدم الموظفون على   توقیعًا بعد رفض االتحاد الفرعي للمصادقة. 50اتحاد فرعي، أو من خالل جمع  أو
یلغي   اریخ قرارات إلى المجلس العام، فقد عملوا مع أعضاء آخرین حسب الضرورة لصیاغة و/أو تقدیم قرار.الت مر
القرار قدرة الموظفین على تقدیم قرارات المجلس العام مباشرةً ویحدد أنواع األعضاء المؤھلین لصیاغة مثل  ھذا
  القرارات. ھذه

 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   زیادة عدد األعضاء لنیل عضویة لجنة المفاوضة الداخلیة  
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

اللوائح الداخلیة حالیًا فقط لألعضاء النشطین في االتحاد بالعمل في فریق التفاوض الداخلي التابع لالتحاد تسمح 
سیسمح ھذا القرار ألعضاء االتحاد شبھ  اإلدارة الذي یتفاوض مع اتحاد الموظفین بشأن عقد الموظفین). (فریق

 والمتقاعدین بالعمل في فریق التفاوض ھذا.  النشطین
 

 إلنصاف والشمولیة أثر ا

 بال تأثیر 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   تنظیم وزیادة المعاییر في الرعایة القائمة على المجتمع 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 أوریغونفي والیة 

 األثر القانوني 

من خالل مشاركة عمال جدد في أماكن الرعایة، یمكن لالتحاد أن یستمر في رفع معاییر مكان العمل لمقدمي الرعایة من  
  خالل اتحادنا والمساعدة في ضمان حصول العمال الضعفاء على الحمایة التي یوفرھا االتحاد.

 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یُلزم القرار اتحادنا بتنظیم وزیادة المعاییر في مجال الرعایة المجتمعیة، حیث  القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.ھذا 
) نسبة BIPOCتشكل النساء و/ أو األعضاء من أصحاب البشرة السمراء، والسكان األصلیین، وأصحاب البشرة الملونة (

عالوة على ذلك، ستفید المعاییر المتزایدة للرعایة    قوى العاملة األخرى.مئویة أكبر من العمال مقارنة بالعدید من ال
 المجتمعیة كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وھم من الفئات الضعیفة، ویمكن القول، أنھم یفتقرون إلى الخدمات. 

 

 األثر المالي

األولویة للتنظیم الخارجي وسیتم دعم ھذه الحملة بمیزانیة  ھذا لیس لھ تأثیر مباشر في میزانیتنا، لدینا میزانیة تعطي 
 خارجیة. تنظیم

 

 األثر السیاسي

من خالل مشاركة عمال جدد وتنمیة اتحادنا، ال یمكننا فقط رفع معاییر المجال، بل یمكننا أیًضا زیادة قوة أعضائنا للمطالبة  
  وتنفیذ عملیة المساءلة بشأن المجال وفقًا لمعاییر أعلى.بتغییرات السیاسة التي تعمل على تحسین ظروف عملھم 

 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  األسھم الخاصة وجودة الرعایة الطویلة األجل والوظائف 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

یستخدم االتحاد المعلومات االقتصادیة المتاحة للشركات في دور التمریض وبیئات الرعایة الصحیة المنزلیة للدفاع عن  
ستساعد الشفافیة المتزایدة االتحاد على الدفاع نیابة عن العمال واألشخاص المقیمین في  العمال والتفاوض بشأنھم.

  الرعایة. أماكن
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یسعى القرار إلى زیادة الشفافیة والمساءلة حول استثمار األموال العامة في   ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
یُلزم القرار اتحادنا أیًضا بدعم االستثمار في زیادة  شركات األسھم الخاصة المدرجة في مرافق الرعایة طویلة األجل.

خل ھذه المرافق، الذین یمثلون نسبة أكبر منھم من النساء واألشخاص من ذوي  األجور وتحسین ظروف العمل للعاملین دا
 البشرة الملونة مقارنة بالعدید من القوى العاملة األخرى في والیة أوریغون.

 

 األثر المالي

 ھذا ھو العمل الذي سیتم تنفیذه مع فریق البحث الحالي لدینا ولن یكون لھ تأثیر في المیزانیة.
 

 األثر السیاسي

الشفافیة في مجال الرعایة طویلة األجل أمر بالغ األھمیة للنھوض بأولویات اتحادنا لرفع المعاییر وتحسین ظروف العمل 
من خالل جمع المزید من المعلومات حول المرافق المملوكة للقطاع الخاص، یمكننا بشكل أفضل   في جمیع نواحي المجال.

  السیاسات وتطبیق إجراءات المساءلة بشأن المجال. الدفاع عن 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  التفاوض بشأن اإلنصاف 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

التمثیل العادل لجمیع األعضاء من خالل ضمان تضمین وجھات نظر العمال سیؤدي ھذا القرار إلى تحسین القدرة على  
 عملیة التفاوض.  المھمشین في

 
 أثر اإلنصاف والشمولیة 

من خالل فھم وتركیز احتیاجات المجتمعات المھمشة داخل وحدات التفاوض،   ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
الحقوق، وسبل الحمایة، وظروف العمل للعمال من المجتمعات الممثلة تمثیالً ناقًصا حالیًا یمكن لفرق التفاوض تحسین 

  والعاملین المتأثرین بشكل غیر متناسب بالتمییز والتحرش داخل مكان العمل.
 

 األثر المالي

 لسفر األعضاء واللجان. ونحن بالفعل نخصص میزانیة  ةاللجنسیكون لھذا تأثیر ضئیل في المیزانیة، فقط في سفر 
 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   مواجھة أزمة العاملین في الرعایة الصحیة 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

 یحدد ھذا القرار األولویات فقط للتفاوض المستقبلي والمناصرة السیاسیة. قانوني.ال یوجد أثر 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یعطي القرار األولویة للمطالبات بأن یركز اتحادنا وأصحاب العمل والوكاالت  ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
األصوات واألجور وظروف العمل والصحة والسالمة للعاملین في مجال الرعایة  الحكومیة لدینا على االحترام، وإیصال 

 الصحیة، ومعظمھم من النساء واألشخاص من ذوي أصحاب البشرة الملونة. 
 

 األثر المالي

 
 األثر السیاسي

الرعایة الصحیة في  من أھم أولویات اتحادنا تحسین ظروف العمل لجمیع أعضائنا، ونحن نعلم أن العاملین في مجال  
ومع ذلك، فإننا  المستشفیات ومرافق الرعایة طویلة األجل قد واجھوا تحدیات ال تصدق خالل العامین الماضیین من الوباء.

سیضمن ھذا القرار أننا   .19-نعلم أیًضا أن العدید من المشكالت كانت موجودة قبل فترة طویلة من اإلصابة بفیروس كوفید 
عمل السیاسي لدعم أعضائنا، والعمال غیر التابعین لالتحاد، والعاملین الممثلین من قبل النقابات المتحالفة، نعطي األولویة لل

  لرفع معاییر الرعایة الصحیة وجعل وظائف الرعایة الصحیة، والوظائف النقابیة وظائف ذات قیمة.
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   الشفافیة في استثمارات خزانة الوالیة 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

 یحدد ھذا القرار أولویات المناصرة السیاسیة في المستقبل. ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

الھدف ھو القضاء على العوائق التي یواجھھا األعضاء عند الوصول إلى   إیجابي على اإلنصاف.ھذا القرار لھ تأثیر 
سیتیح ھذا القرار وصوالً أكثر إنصافًا إلى اتحادنا، ال سیما لألعضاء  اتحادھم والمشاركة فیھ باستخدام الوسائل الرقمیة.

 المجتمعات األصلیة والقبلیة. ذوي الدخل المنخفض واألفراد الریفیین، بما في ذلك 
 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

بشدة أن قضیة تغیر المناخ تمثل أزمة تؤثر في والیتنا وأنھ یتعین علینا العمل اآلن للحد من اآلثار   SEIUیؤمن أعضاء 
تستثمر والیتنا الملیارات من دوالرات تقاعد أعضائنا في الشركات التي تساھم   الضارة التي ستحدثھا على األجیال القادمة.

سیؤكد ھذا القرار التزامنا  الشفافیة الالزمة حول ھذه االستثمارات. في أزمة المناخ، ونحن نستحق أن تتوافر لنا مستویات
   بالتنظیم والعمل السیاسي المتعلق بتغیر المناخ ویمھد الطریق التحادنا لالنضمام إلى جھود التحالف المتعلقة بالشفافیة.

 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  اإلجراءات التشریعیة بشأن المناخ 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

 بال تأثیر 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

تؤثر العدالة المناخیة بشكل غیر متناسب في مجتمعات السكان األصلیین ومجتمعات    ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف. 
یوجھ ھذا القرار اتحادنا نحو إشراك أعضاء ھذه المجتمعات في الجھود التشریعیة    السكان من ذوي البشرة الملونة اآلخرین. 

عالوة على ذلك، یساعد في بناء اتحاد شامل من حیث أنھ یھدف على وجھ التحدید إلى    لمعالجة قضایا المناخ التي تؤثر فیھم. 
 باإلضافة إلى أصحاب المصلحة اآلخرین الذین یشاركونھم مصالحھم. إشراك أعضاء مجتمعاتنا الحزبیة،  

 

 األثر المالي

نحن نقوم  ونحن بالفعل نخصص میزانیة لسفر األعضاء واللجان.   اللجنة سیكون لھذا تأثیر ضئیل في المیزانیة، فقط في سفر  
 یضیف إلى میزانیتنا أو موظفینا بشأن ھذا العمل.بالفعل بالكثیر من ھذا العمل وھذا القرار یوضح طبیعة عملنا، لكنھ ال  

 

 األثر السیاسي

 یوضح ھذا القرار التزام اتحادنا بالتنظیم والعمل السیاسي المتعلق بقضیة تغیر المناخ. 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   المستأجریندعم تطویر اتحادات  
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

 ویحدد ھذا القرار األولویات بشأن التنظیم والدفاع في المستقبل. ال یوجد أثر قانوني.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

حیث  العنصري والطبقي في السكن في ھذا البلد.ثمة تاریخ طویل من التمییز  ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
)  BIPOCیؤثر انعدام األمن السكني بشكل خاص على أعضاء مجتمع السود والسكان األصلیین وأصحاب البشرة الملونة (

سیكون لھذا القرار تأثیر إیجابي على اإلنصاف، نظًرا للنھج المرتكز على التعاون الخاص   واألسر ذات الدخل المنخفض.
   قوق المستأجرین.بح

 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

یتأثر   ظلت إمكانیة الحصول على السكن والقدرة على تحمل تكالیفھ وحمایة المستأجرین ضمن أولویات اتحادنا لسنوات.
والیتنا، ویلزمنا مواصلة إیجاد  أعضاؤنا وسكان والیة أوریغون الذین یقدمون لھم الخدمات بشكل عمیق بأزمة السكن داخل 

نشارك بالفعل في تحالفات متعددة حول حمایة السكن   حلول لحلھا، بما في ذلك من خالل تمكین المستأجرین واتحاداتھم.
  والمستأجرین، وھذا القرار یؤكد التزامنا بھذا العمل.

 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،  مكافحة التنمر والتحرش  
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

یعمل ھذا القرار على تجدید قرار قائم (ومنتھي) للمجلس العام بأن یحدد األولویات للتفاوض المستقبلي  ال یوجد أثر قانوني.
 والمناصرة السیاسیة.

 

 اإلنصاف والشمولیة أثر 

تؤثر ممارسات التنمر والتحرش في مكان العمل بشكل غیر متناسب على النساء  ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
یذكر ھذا القرار المتجدد ھذه المجتمعات صراحة   +.LGBTQIA2Sوالعاملین من أصحاب البشرة الُملّونة وأعضاء مجتمع 

ل، بما في ذلك تتبع وإنفاذ ویسعى إلى تحریك سیاسات مكافحة التنمر والتحرش على مستوى الوالیة والمحلیة ومكان العم
 تلك السیاسات.

 

 األثر المالي

 بال تأثیر 
 

 األثر السیاسي

قراًرا لمواجھة التمییز والتحرش، دعم اتحادنا مشاریع قوانین مثل قانون العدالة    2018منذ أن أصدر المجلس العام لعام  
فالتحرش  نفس الحقوق لتشمل الموظفین العمومیین.في مكان العمل في والیة أوریغون ومشروع قانون مصاحب لتوسیع 

والتمییز محظوران بالفعل في والیة أوریغون، ومن المھم أن نواصل عملنا لمحاسبة أصحاب العمل على اتباع القانون 
والتحرش یعمل اتحادنا بانتظام مع المنظمات الخبراء على مكافحة قضایا التنمر  واتخاذ إجراءات عند عدم اتباعھا.

  والتمییز ویمكننا واالستفادة من خبراتھم للدفاع عن السیاسات التي تمتد لتشمل التنمر في مكان العمل.
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،    توثیق تاریخ اتحاد الموظفین العمومیین في والیة
 SEIU503) لدى OPEUأوریغون (

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

 .بال تأثیر 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

  یُعد اإلطار التاریخي التحادنا مھم لفھم ما نحن علیھ اآلن وكیف وصلنا إلى ھنا. ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
األعضاء یجعل اتحادنا في متناول األعضاء، ال سیما األعضاء الجدد والعمال األصغر سنًا إن توفیر ھذا اإلطار لجمیع 

یساعدنا تاریخنا على فھم ما نكافح من أجلھ ویذكرنا بما یمكننا تحقیقھ  أول تجربة نقابیة لھم. 503الذین قد یكون اتحاد 
ا مسارات محتملة لألعضاء الجدد للمشاركة والتقدم في  وبھذه الطریقة، ینشئ ھذا القرار أیضً  عندما نكون معًا في اتحاد.

إن معرفة تاریخ اتحادنا، بما في ذلك تاریخ العنصریة وأشكال االضطھاد األخرى في ذلك التاریخ، یمكن    األدوار القیادیة.
أن نصبح اتحاًدا  أن یساعدنا على التعلم من ماضینا وتفكیك الحواجز التاریخیة التي تحول دون تحقیق ھدفنا المتمثل في 

عملنا المناھض للعنصریة بمرور الوقت یمكن  إدراكوباإلضافة إلى ذلك، فإن تتبع تنوعنا المتزاید و مناھًضا للعنصریة.
 أن یشجع أفراد المجتمعات المھمشة على المشاركة بشكل أكبر في اتحادنا.

 

 األثر المالي

 
 األثر السیاسي

سیاسي ضئیل، لكنھ سیكون مورًدا مفیًدا لتثقیف القادة السیاسیین حول تاریخ اتحادنا وكیف تطور  سیكون لھذا القرار تأثیر 
كما أنھ یمثل فرصة لدمج الطرق التي بنى بھا أعضاؤنا السلطة السیاسیة وكیف ساھم  على مدار الثمانین عاًما الماضیة.

  أنحاء والیة أوریغون.ذلك في نمو اتحادنا وزیادة المعاییر للعمال في جمیع 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،    إشراك أعضائنا في ازدھار اتحادنا عن
 وإعادة التنشیط واالستبقاء  التعیین طریق

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

نظًرا ألن مستویات العضویة   القرار على رصد مستویات العضویة ووضع استراتیجیات لتعیین أعضاء جدد. سیساعد ھذا 
المنخفضة للغایة تھدد وجود النقابة في تلك الوحدات، یجب أن تساعد ھذه التدابیر في حمایة حقوق العمال في االستمرار 

  في تكوین نقابة وعقد.
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

الھدف ھو تتبع بیانات العضویة وأفضل الممارسات لتوظیف أعضاء  یكون لھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف. قد 
، فقد یكون ھذا فرصة لتتبع البیانات الدیموغرافیة بشكل أفضل  OEIوإذا تم ھذا األمر من خالل عدسة  النقابات واستبقائھم.

 شة.وتوظیف وتطویر القادة من المجتمعات المھم
 

 األثر المالي

كما   ونحن بالفعل نخصص میزانیة لسفر األعضاء واللجان. اللجنةسیكون لھذا تأثیر ضئیل في المیزانیة، فقط في سفر 
 یمكن أن یكون لھ تأثیر إیجابي على المیزانیة إذا تمكنت اللجنة من زیادة العضویة. 

 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،    إنشاء مسارات تؤھل أعضاء مجتمع السود والسكان
، وأفراد (BIPOC)األصلیین وأصحاب البشرة الملونة 

 ، واألعضاء من ذوي اإلعاقة للقیادة+LGBTQIAمجتمع 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 القانوني األثر 

إن إعطاء األولویة لتوظیف المجتمعات المھمشة أو الممثلة تمثیالً ناقًصا باعتبارھم قادة ومشرفین یساعد االتحاد على تمثیل  
في حالة تمّكن العمال من الوصول إلى ممثل نقابي یثقون بھ، فمن المرجح أن یطلبوا ویتلقوا  جمیع العمال بشكل أفضل.

  الالزمة التي تعزز اتحادنا وتساعد في ضمان تطبیق شروط اتفاقیات المفاوضة الجماعیة الخاصة بنا.المساعدة 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

یولي ھذا القرار اھتماًما خاًصا ألعضاء مجتمع السود والسكان األصلیین   ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
واألعضاء ذوي اإلعاقة ویشجع اتحادنا على إعطاء األولویة   LGBTQIA) وأعضاء BIPOCوأصحاب البشرة الملونة (

  للقادة النامیین من المجتمعات الممثلة تمثیالً ناقًصا.
 

 األثر المالي

 
 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   تمكین المندوبین اإلضافیین المحتملین للمؤتمر الدولي 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

الدولي، بدون تحدید أیة تفاصیل تتعلق  SEIUیُلزم ھذا القرار المجلس بوضع عملیة انتخابیة لمؤتمر  ال یوجد أثر قانوني.
ومع ذلك، یجب أن یتبع انتخاب الممثلین في المؤتمر الدولي المبادئ التوجیھیة (لقانون العمل الفیدرالي)   بتلك العملیة.

LMRDA.لذلك فإن أي عملیة یتم وضعھا من قبل المجلس تتطلب في النھایة تحلیًال قانونیًا قبل اعتمادھا ، 
 

 صاف والشمولیة أثر اإلن

ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف من خالل وضع وسیلة محتملة لألعضاء من المجتمعات الممثلة تمثیالً ناقًصا 
كما ینشئ ھذا القرار أیًضا مسارات محتملة  .SEIUلتمثیل مكتبنا المحلي وتجربة اتحادنا الدولي األوسع نطاقًا في مؤتمر 

 باعتبارھم قادة في اتحادنا.للقادة الجدد للمشاركة والتطور 
 

 األثر المالي

لن یستمر  عند قیامنا بتخصیص میزانیة للمؤتمر الدولي، فإننا نخصص میزانیة لوفد كامل ویتغیر ذلك كل أربع سنوات.
 ومع ذلك خصصنا دائًما میزانیة إلرسال وفد كامل وسنواصل القیام بذلك 2024المؤتمر لغایة عام 

 

 السیاسياألثر 

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   الحد من تأثیرات المناخ لـSEIU 503 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

 بال تأثیر 
 

 أثر اإلنصاف والشمولیة 

تؤثر العدالة المناخیة بشكل غیر متناسب في مجتمعات السكان األصلیین   إیجابي على اإلنصاف.ھذا القرار لھ تأثیر 
یوجھ ھذا القرار اتحادنا لتقییم سیاساتنا وممارساتنا الداخلیة التي   ومجتمعات السكان من ذوي البشرة الملونة اآلخرین.

 تأثیر على المناخ لدینا. لھا
 

 األثر المالي

نحن نقوم  ونحن بالفعل نخصص میزانیة لسفر األعضاء واللجان.   اللجنة تأثیر ضئیل في المیزانیة، فقط في سفر  سیكون لھذا  
 بالفعل بالكثیر من ھذا العمل وھذا القرار یوضح طبیعة عملنا، لكنھ ال یضیف إلى میزانیتنا أو موظفینا بشأن ھذا العمل.

 

 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   التغلب على الفجوة الرقمیة 
 نقابة الموظفین العمومیین  

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

الرعایة وغیرھم  سیساعد ھذا القرار في ضمان قیام االتحاد بتوفیر ترتیبات تیسیریة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي 
  یحتاجون إلى ھذه الترتیبات. ممن

 
 أثر اإلنصاف والشمولیة 

الھدف ھو القضاء على العوائق التي یواجھھا األعضاء عند الوصول إلى   ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف.
إنصافًا إلى اتحادنا، ال سیما لألعضاء سیتیح ھذا القرار وصوالً أكثر  اتحادھم والمشاركة فیھ باستخدام الوسائل الرقمیة.

 ذوي الدخل المنخفض واألفراد الریفیین، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والقبلیة. 
 

 األثر المالي

 
 األثر السیاسي

 "األیام المخصصة لجماعات الضغط" واألحداث السیاسیة األخرى.  lobby daysلدینا أعضاء غیر قادرین على السفر لـ 
"األیام المخصصة لجماعات الضغط"  lobby daysیُقصد بسد الفجوة الرقمیة أن المزید من األعضاء یمكنھم حضور 

  واإلدالء بشھاداتھم في الھیئة التشریعیة وحضور أحداث أخرى افتراضیًا وزیادة مشاركتھم.
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   وضع معیار على نطاق االتحاد 
 لتحقیق العدالة اللغویة والوصول إلیھا

 
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

المترجمة االتحاد على تمثیل جمیع األعضاء بشكل أفضل وتزوید جمیع ستساعد زیادة الوصول إلى المواد والفعالیات 
  األعضاء بفھم أفضل لحقوقھم.

 
 أثر اإلنصاف والشمولیة 

فتوسیع نطاق عروض الترجمة التحریریة والترجمة الفوریة لدینا من شأنھ أن یتغلب    ھذا القرار لھ تأثیر إیجابي على اإلنصاف. 
  .یواجھھا األعضاء للمشاركة في اتحادھم ولدیھ القدرة على إنشاء مسارات للقادة من المجتمعات المھمشة على العوائق التي قد  

 

 األثر المالي

 
 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

  



 

 بیانات التأثیر  االتحاد الدولي 

  القرار: لموظفي الخدمات 

Local 503،   النتخابات  التصویت حسب ترتیب التفضیالت
على مستوى الوالیة/مجلس اإلدارة   المسؤولین

  " Localالمتاحة التحادات "  والخیارات
 نقابة الموظفین العمومیین 

 في والیة أوریغون

 األثر القانوني 

أثناء منح  دیمقراطیة.یوفر ھذا القرار المرونة لالتحاد واالتحادات الفرعیة إلجراء االنتخابات من خالل عملیة أكثر 
االتحادات الفرعیة الحق في اختیار التصویت حسب ترتیب التفضیالت، یحتفظ مجلس اإلدارة بالسلطات اإلداریة  

 لضمان اتساق قواعد التصویت حسب ترتیب التفضیالت عبر االتحادات الفرعیة الذین یختارون طریقة التصویت. الالزمة
المتسق لقواعد التصویت حسب ترتیب التفضیالت عبر االتحادات الفرعیة استخدام العدید من  قد یتطلب التطبیق غیر 

المّوردین الذین یمكنھم استیعاب قواعد مختلفة بتكلفة أكبر على االتحاد ومن شأنھ أن یزید من احتمال حدوث أخطاء 
 إدارة االنتخابات.  في

 
 أثر اإلنصاف والشمولیة 

حیث یجعل التصویت حسب ترتیب التفضیالت من عملیة التصویت لدینا أكثر  تأثیر إیجابي على اإلنصاف.ھذا القرار لھ 
دیمقراطیة وإنصافًا من خالل منح األعضاء مزیًدا من الخیارات ویسمح بانتخاب المرشحین من المجتمعات الممثلة تمثیالً  

 ناقًصا في مناصب قیادیة داخل اتحادنا.
 

 المالياألثر 

 
 األثر السیاسي

 بال تأثیر 
 

 

 


