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متهيد بقلم أنييل بونتينباخ
أنت ممن نزحوا بسبب الحرب واملالحقة وتبحث لك ولعائلتك عن
الحامية واألفق الجديدة يف أملانيا .نحن زمالؤك وزميالتك من أعضاء
النقابات املتحدة تحت سقف «اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين»
( ،)DGBنرحب بك خالص الرتحاب ونريد أن نقدم لك يد العون ،يك
تشق طريقك يف سوق العمل يف أملانيا.
رمبا قد تم قبول طلب لجوئك .بهذا يصبح لك الحق يف مزاولة العمل
والتقدم للحصول عىل وظيفة أو للتأهيل املهني.
يف حال مل يتم قبول طلب لجوئك بعد ،ميكنك يف ظل ظروف معينة
تقديم طلب لدى مصلحة األجانب للحصول عىل إذن عمل أو
تأهيل مهني .إن إجراءات الحصول عىل اإلذن معقدة .سنقدم لك
ضمن الصفحات التالية بعض املعلومات حول هذا املوضوع ،إال أننا
ننصحك برضورة الحصول عىل املشورة الفردية.
لو ُسمح لك مبزاولة العمل أو التأهيل املهني فعليك أن تعرف
حقوقك كموظف أو كمتدرب .نحن عىل اضطالع بأن الكثري من
املهاجرين حديثاً إىل أملانيا تخلو عالقات عملهم من املشكالت .إال
أننا نسمع من ٍ
وقت آلخر عن عالقات عمل يتم فيها إجبار املهاجرين
عىل العمل وفقاً لرشوط غري مقبولة ويُعرضون يف ظلها إىل سوء
استغالل واضح .نحن كنقابات ندافع عن حق جميع املوظفني يف
ٍ
ظروف جيدة ،سوا ًء كانوا ممن يعملون يف أملانيا منذ
العمل تحت
فرت ٍة طويلة أو من القادمني الجدد .كثريا ً ما ال يعرف القادمون الجدد
حقوقهم وإمكانياتهم.
الكثري منهم ال يتقن اللغة األملانية وال يعرف إىل من يلجأ يف حال
واجه املصاعب يف سوق العمل .يقدم لك هذا الكتيب توجيهاً أولياً،
كام أنه يعطيك النصائح لتعرف ما هي األمور التي عليك أن تلق لها
باالً وأين ميكنك الحصول عىل الدعم يف أملانيا.
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عدا عن ذلك أنصحك باالنضامم إىل إحدى نقابات اتحاد النقابات
ال ُعاملية األملاين ،إذ أن النقابات بإمكانها من ناحية تقديم الحامية
ويد العون لك .ومن ناحية أخرى نبذل نحن بصفتنا سقفاً للنقابات
ما يف وسعنا من أجل دفع الحكومة األملانية نحو تحسني األطر
القانونية لحامية جميع املوظفني .وإليك مبعلوم ٍة أخرى :نقابات
اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين مقسمة إىل فئات .ميكنك االستفسار
عن النقابة املناسبة لك لدى مكاتب النقابات املدرجة يف امللحق.
نحن نطبق كنقابات مبدأين :أوالً ،يجب أن ت ُتاح ملن يعيش يف أملانيا
الفرصة يف تأمني عيشه من خالل العمل .ينطبق ذلك عىل الالجئني
أيضاً بغض النظر عن نوع إذن اإلقامة املمنوح لهم .ثانياً ،ال يجوز
استغالل املوظفني أو التمييز بينهم ،وإمنا عىل كل موظف الحصول
عىل أجره حاله حال زمالئه وزميالته الذين يقومون بنفس العمل.
ال نفرق يف هذا الصدد بني القادمني الجدد إىل أملانيا وأولئك الذين
يعيشون هنا منذ فرتة.
أنييل بونتينباخ
عضو اللجنة الرئاسية االتحادية،
اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين
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 1فرص العمل والتأهيل املهني لالجئني ـ معلومات مهمة
لو كنت قد لجأت إىل أملانيا فاإلجابة عىل السؤال إن كان يُسمح لك
بالعمل تتوقف عىل إجراءات طلب اللجوء ونوع ترصيح اإلقامة
التي تم منحها لك .سنقدم لك يف الفصل األول بعض املعلومات
ذات الصلة بهذا الشأن .تلك املعلومات مستقاة من الوضع القانوين
الراهن والذي يشهد حالياً تغريات مستمرة يف أملانيا.
استفرس لذلك شخصياً إن كانت القوانني امل ُدرجة هنا ما تزال سارية
املفعول.
 1.1حق العمل («يُسمح له بالعمل»)
يحق لك مزاولة العمل أو الحصول عىل التأهيل املهني عندما يكون
لديك نوع إقامة معني ،ويكون ذلك مذكورا ً يف وثيقة إذن إقامتك
بالصيغة التالية:
(«يُسمح له بالعمل» ـ «.)»Erwerbstätigkeit gestattet
يحق لكلٍ مام ييل مزاولة أي عملٍ كان دون أية قيود
•األشخاص الحاصلني عىل حق اللجوء (أي األشخاص الذين
قُبلت طلباتهم وتم االعرتاف بهم قانونياً كالجئني)،
•الالجئون الذين يتمتعون بحق الحامية الدولية (وبخاصة
األشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الالجئ بحسب اتفاقية
جنيف الخاصة بوضع الالجئني).
•األشخاص الحاصلني عىل الحامية امل ُساندة (وهم األشخاص
امل ُهددين يف مواطنهم األصلية باملخاطر الجمة ،كالتعذيب
واملعاملة غري اإلنسانية)،
•الالجئون الحاصلني عىل ترصيح إقامة مؤقت (وهم أشخاص
يتم منحهم ترصيح إقامة ألسباب إنسانية أو شخصية ،أو
ألسباب ذات صلة باملصلحة العامة ،وكذلك األشخاص الذين
ُينع ترحيلهم).
6

 1.2حظر العمل («ال يُسمح له بالعمل»)
لو كان محظورا ً عليك مزاولة العمل أو الحصول عىل التأهيل املهني
فسيكون ذلك مذكورا ً يف إذن إقامتك عىل النحو التايل«( :ال يُسمح له
بالعمل» ـ «.)»Erwerbstätigkeit nicht gestattet
هناك حظر عام ملزاولة العمل لفئات مختلفة من الالجئني .هذا
باإلضافة إىل أنه ميكن ملصلحة األجانب أن تحظر مزاولة العمل عىل
املستوى الفردي وفقاً لرشوط معينة.
يحظر عىل كلٍ مام ييل مزاولة العمل
• طالبي اللجوء
• خالل األشهر الثالثة األوىل من اإلقامة.
تبدأ هذه املدة بتقديم طلب اللجوء .ولكن فعلياً ال ُينح الحق
يف الحصول عىل إذن العمل إال بعد تقديم طلب اللجوء رسميأً،
وقد يستغرق هذا اإلجراء أكرث من ثالثة أشهر.
• أثناء اإلقامة يف أحد مراكز االستقبال األ َّويل لالجئني.
عادة ما تكون مدة اإلقامة يف هذه املراكز ستة أشهر.
• ممن ينتمون إىل ما تُسمى بدول األصل اآلمنة ،وذلك حتى
انتهاء إجراءات اللجوء يف حال قُدم طلب اللجوء بعد تاريخ
 31آب .2015
تُعد الدول التالية من بني دول األصل اآلمنة حالياً :ألبانيا،
والبوسنة والهرسك ،وغانا ،وكوسوفو ،ومقدونيا ،والجبل األسود،
والسنغال ،ورصبيا (الحال .)24.10.2015
• األشخاص الحاصلني عىل إذن إقامة الرتيث (السامح املؤقت بالبقاء)
•ممن ينتمون إىل ما تُسمى بدول األصل اآلمنة والذين تقدموا
بطلب اللجوء بعد تاريخ  31آب .2015
•ممن قررت مصلحة األجانب بأن ترحيلهم غري قابل للتنفيذ،
وذلك ألسباب تتعلق بشخصهم.

معلومة مهمة :أن تعمل دون أن يكون لك حق يف العمل أو
فعل ممنوع .قد يتعرض كلٍ من
إذن ملزاولة العمل ،فإن ذلك ٌ
املستخ َدم ورب العمل للعقوبة.
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 1.3ترصيح عمل
(«يُسمح له بالعمل فقط مبوجب ترصيح من مصلحة األجانب»)
القاعدة العامة تنص عىل ما ييل:
ميكن لطالبي اللجوء الحصول عىل إذن ملزاولة العمل بعد مرور
ثالثة أشهر عىل إقامتهم يف أملانيا .تبدأ مهلة االنتظار ما أن يُقدم
طلب اللجوء إىل السلطات املختصة داخل البالد أو الرشطة االتحادية
عىل الحدود.
يجب تقديم طلب ترصيح العمل لدى مصلحة األجانب يف مكان
سكنك من قبلك شخصياً .ليس بإمكان املؤسسات والرشكات طلب
الترصيح نياب ًة عنك.
ميكن أيضاً لألشخاص الحاصلني عىل إذن إقامة الرتيث تقديم طلب
ترصيح العمل والحصول عليه.
بإمكان مصلحة األجانب إصدار تصاريح العمل بحسب املعطيات
القانونية وبنا ًء عىل سلطتها التقديرية .ينطبق هذا مثالً عىل غرض
ٍ
حاالت أخرى يتعني عىل مصلحة
االلتحاق بربامج للتأهيل املهني .يف
األجانب الحصول عىل موافقة من وكالة العمل االتحادية.
معلومة مهمة :عند تقديم طلب للحصول عىل ترصيح للعمل،
عليك التقدم برسالة من رب عملك امل ُستقبيل يؤكد فيها أنه
يعرض عليك عمالً أو تأهيالً مهنياً.
عالو ًة عىل ذلك عليك تقديم معلومات عن األجر ،وأوقات
العمل ،ورشوط العمل (قم بتقديم مسودة عن عقد العمل إن
أمكن ذلك).
من املهم أيضاً تقديم معلومات حول ما إن كانت الوظيفة قد
ُعرضت لدى وكالة العمل االتحادية من قبل.
ملحوظة :إن املعطيات القانونية إلجراء إصدار إذن مزاولة عمل
أو الحصول عىل تأهيل مهني معقدة ،وقد تغريت أكرث من مرة
خالل االثني عرش شهرا ً املاضية .هناك قوانني مختلفة تختص
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بكل وظيفة عىل حدة .ميكنك الحصول عىل املعلومات الخاصة
بهذا الصدد لدى وكاالت العمل أو رب عملك املستقبيل .ميكنك
االضطالع عىل الوضع القانوين الحايل وغري ذلك من املعلومات
التي نرشتها اإلدارة االتحادية التحاد النقابات ال ُعاملية األملاين
تحت الرابط التايل.www.dgb.de :
 2قوانني العمل يف أملانيا
 2.1عقد العمل
ميكن إبرام عقد العمل شفهياً ،حيث أن العقود الشفهية سارية
املفعول من حيث املبدأ.
عىل رب العمل إعطائك بكل األحوال معلومات عن الوظيفة،
كطبيعة العمل ،وعدد ساعات العمل يومياً ،ومقدار األجر.
لك الحق يف الحصول عىل عقد عمل خطي وميكنك طلبه من رب
عملك .بعد توقيعك عىل عقد العمل ستحصل عىل نسخة منه.
ليس هناك ما يُلزم رب العمل عىل ترجمة عقد العمل إىل لغتك األم
أو اللغة اإلنجليزية.
إن كنت ال تستطيع قراءة عقد العمل استعن بشخص يقوم برتجمته
لك.
يُلزم القانون بإبرام عقد عمل خطي يف حال ٍة واحدة فقط:
لو كان رب عملك يرغب بتشغيلك مؤقتاً ،أي ملد ٍة زمني ٍة معينة
فقط .يف هذه الحالة يجب دامئاً تحديد هذه املدة خطياً يف عقد
العمل.
عىل عقد العمل أن يتضمن النقاط التالية:
* اسم وعنوان رب عملك واسمك وعنوانك
* موعد بدء التشغيل ومدته
* طبيعة العمل وتوضيح ملهامك
* مكان العمل
*مقدار األجر (عادة األجر اإلجاميل ◄ « 2.3.1األجر اإلجاميل»)
* أوقات العمل
* اإلجازات (◄ «  2.8اإلجازات»)
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* املهل الزمنية لإلقالة
*معلومات تتعلق باتفاقيات أجور جامعية أو غريها من
االتفاقيات التي قد ترسي عىل وظيفتك
معلومة مهمة :ال توقع عىل ما ال تفهمه!
 2.2اتفاقية األجور الجامعية
إن اتفاقية األجور الجامعية عق ٌد يتم إبرامه بني رب العمل وإحدى
منظامت أرباب العمل أو النقابات (تُسمى أطراف اتفاقية األجور
الجامعية).
ضمن اتفاقية األجور الجامعية تكون رشوط العمل واألجور وغريها
مقننة ملؤسس ٍة ما أو لقطا ٍع بأكمله.
تُطبق الرشوط التي تنص عليها اتفاقية األجور الجامعية يف بادئ
األمر عىل أعضاء النقابة التي تفاوضت عىل هذه الرشوط يف إحدى
املؤسسات أو القطاعات ،برشط أن تكون املؤسسة التي يعملون فيها
أيضاً عضوا ً يف اتحاد أرباب العمل.
تُرشع الكثري من اتفاقيات األجور الجامعية فيام بعد بشكلٍ ملزم
للعموم ،ويتم ذلك بنا ًء عىل طلب من أطراف االتفاقيات.
عندها تُعترب هذه االتفاقيات ُملزِمة لجميع املوظفني يف قطا ٍع ما
أو أحد القطاعات الصناعية بغض النظر عن ما إن كانوا أعضا ًء يف
النقابة أم ال.
نصيحة :إن اختصاصات النقابات يف أملانيا ُمقسمة إىل شعب
أو قطاعات صناعية .استفرس لدى النقابة املختصة بقطاعك
الصناعي إن كان ملجال عملك اتفاقية أجور جامعية.
 2.3دفع األجور
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القاعدة العامة تنص عىل ما ييل :ال عمل بال أجر!
معلومة مهمة :عىل رب العمل أن يدفع لك أجرك حتى يف حال
غياب عقد العمل أو أية مستندات أخرى ذات صلة .ال تدع رب
عملك يرهبك أو يجربك عىل العمل دون أجر .إن لك الحق يف
الحصول عىل أجر لقاء عملك!

عاد ًة ما يُحول األجر عىل رقم حسابك البنيك .ميكنك فتح حساب
لدى أي بنك ،ويلزمك للقيام بذلك أوراق ثبوتية سارية املفعول .كثريا ً
ما يكون تقديم مثل هذه األوراق من غري املمكن ،إن كانت إجراءات
طلب اللجوء ما تزال جارية عىل سبيل املثال .يف هذه الحالة غالباً
ما ترفض البنوك فتح الحساب .إال أنه منذ أيلول  2015قد أصبحت
البنوك ُملزمة بفتح حساب توفري عند قيامك بإبراز وثائق تحمل
ترويسة مصلحة األجانب املحلية وتتضمن بياناتك الشخصية
(صورة شخصية ،واالسم ،ومكان الوالدة ،وتاريخ امليالد ،والجنسية،
والعنوان) .عىل الوثائق أن تحمل ختم مصلحة األجانب وأن تكون
ُموقعة من قبلك.
باإلضافة إىل ذلك تم مع بداية العام  2016ترشيع قانون ينص عىل
حساب
حق الالجئني ومن ليس لديهم مكان سكن ثابت يف فتح
ٍ
بنيك.
تنطبق هذه النصيحة أيضاً عىل املعامالت البنكية :ال توقع ما ال
تفهم! عاد ًة ما تقوم البنوك بتسليمك أوراق إضافية لدى فتح
الحساب حول إبرام عقود تأمني أو طلب الحصول عىل بطاقات
ائتامنية.
عىل رب عملك تزويدك بكشف للراتب شهرياً .يتضمن الكشف
األجر الذي استحقيته واملبالغ التي ستُقتطع منه لدفع الرضائب
والتأمينات .ت ُدفع رضيبة األجور عن طريق رب العمل مبارش ًة إىل
مصلحة الرضائب.
يُفرق يف أملانيا بني األجر اإلجاميل واألجر الصايف:
 2.3.1األجر اإلجاميل
األجر اإلجاميل هو األجر امل ُتفق عليه مبوجب عقد العمل .يُدرج
األجر اإلجاميل يف كشف الرواتب باإلضافة إىل األجر الصايف .يتم
اقتطاع عدد من املبالغ من األجر اإلجاميل ،أال وهي:
* رضيبة الدخل
* رضيبة الكنيسة (يف حال كنت منضامً ألحد الكنائس املسيحية)
* رضيبة التكافل (لتمويل الوحدة األملانية)
*التامينات االجتامعية :تأمني املعاش التقاعدي ،تأمني البطالة،
التأمني الصحي ،تأمني الرعاية املرضية
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ت ُقسم املبالغ امل ُخصصة لتأمينات املعاش التقاعدي والبطالة والرعاية
املرضية بني رب العمل واملستخ َدم .ينطبق هذا أيضاً عىل الجزء األكرب
من التأمني الصحي وامل ُسمى باملبلغ األسايس .ت ُضاف إىل هذا املبلغ
مبالغ إضافية يتكفل املستخ َدم وحده فقط بدفعها ،وتتفاوت قيمة
هذه املبالغ بحسب رشكات التأمني الصحي.
 2.3.2األجر الصايف
األجر الصايف هو األجر الذي يُدفع يف النهاية بعد اقتطاع جميع
امل ُستحقات والرضائب.
 2.3.3الحد األدىن لألجور
يُلزم القانون يف أملانيا منذ األول من كانون الثاين  2015بدفع ٍ
حد
أدىن لألجور قيمته  8.50يورو كأج ٍر إجاميل لقاء كل ساعة عمل لكل
املوظفني ممن بلغو الثامنة عرش من العمر .يُستثنى من هذا القانون
املوظفون ممن عادوا ملزاولة العمل بعد أن كانوا عاطلني عن العمل
ملدة طويلة ،وذلك خالل الستة أشهر األوىل من بعد عودتهم إىل
العمل ،وكذلك موزعي الجرائد .يحق ملوزعي الجرائد حالياً تقايض
أجر قيمته  7.23يورو ،عىل أن يرتفع أجرهم إىل  8.50يورو ابتداءا ً
من عام  .2017عدا عن ذلك ،هناك يف بعض القطاعات حد أدىن
لألجور ُمتفق عليه و ُملزِم عموماً ،وله األسبقية عىل الحد األدىن
لألجور امل ُرشع قانوناً .يف بعض القطاعات ـ القطاع الزراعي مثالً ـ
تعاقدت النقابات وأرباب العمل عىل أن يتم دفع ٍ
حد أدىن لألجور
يقل عن  8.50يورو ضمن فرتة انتقالية حتى تاريخ األول من كانون
الثاين .2017
ولكن الحد األدىن لألجور يفوق مبلغ  8.50يف معظم القطاعات.
ينطبق هذا األمر عىل قطاعات البناء ،وتنظيف املباين ،والكهرباء،
والرعاية .يبلغ الحد األدىن لألجور للعاملة املساعدة يف مجال البناء يف
الواليات الغربية 1ويف برلني منذ األول من كانون الثاين  2016ما قيمته
 11.25يورو كأج ٍر إجاميل مقابل كل ساعة عمل.

12

 1ت ُعــد الواليــات بادن-فورتنــرغ ،وبايــرن ،وبرميــن ،وهامبــورغ ،وهيســن ،وساكســونيا الســفىل،
وشــال الرايــن ويســتفاليا ،وراينالنــد باالتينــات ،وســارالند ،وشلســفيغ هولشــتاين مــن بــن
الواليــات الغربيــة .أمــا الواليــات الرشقيــة فهــي :برلــن ،وبراندنبــورغ ،ومكلنبــورغ فوربومــرن،
وساكســونيا ،وساكســونيا أنهالــت ،وتورينغــن.

من األفضل لك االستفسار لدى اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين
عن الحد األدىن لألجور الذي يرسي عىل القطاع الذي تعمل فيه.
تحذير :كثريا ً ما يستند رب العمل يف الدفع إىل معطيات
تتعلق باملهام التي تُخول إليك ،غري أن ذلك ليس مسموحاً يف
كل الحاالت .إلجأ إىل نقابتك للتأكد من صحة عقد عملك .ال
يجوز ألجرك أن يقل عن الحد األدىن لألجور ساري املفعول!
مثال :لو كنت تنظف الغرف يف أحد الفنادق يقرر رب العمل
عاد ًة عدد الغرف التي عليك تنظيفها خالل ساعة العمل الواحدة.
ال يُسمح لرب العمل بدفع أجرك مبا يقل عن الحد األدىن لألجور.
سجل دامئا عدد الساعات التي عملت فيها واحرص عىل توفري
ما يثبت ذلك .عىل رب العمل دفع أجر كل ساعة عملت فيها
لصالحه بغض النظر عن عدد الغرف التي قمت بتنظيفها.
 2.3.4يف حال مل يدفع رب العمل أجرك
لك الحق دامئاً يف الحصول عىل أجرك ،حتى ولو متت إقالتك أو
مل يكن بحوزتك عقدا ً خطياً .عليك املطالبة باألجور التي مل يتم
مبحام أو بإحدى النقابات).
دفعها بنفسك (من األفضل االستعانة ٍ
ليس هذا من اختصاص الرشطة أو غريها من الدوائر الحكومية.
قم مبطالبة رب العمل باألجور امل ُستحقة خطياً .قد توفر بذلك
عىل نفسك اللجوء إىل القضاء.
اكتب رسالة لرب عملك تتضمن النقاط التالية:
أوالً ،قامئة تبني عدد الساعات التي عملتها لصالحه موضحاً
فيها متى وأين وماذا عملت.
ثانياً ،قيمة املبلغ الذي يدين لك به رب عملك.
ثالثاً ،قم بتحديد مدة متهله فيها للدفع قدرها أسبوعني.
رابعاً ،أدرج بيانات حسابك البنيك التي يجب أن يُحول عليها
األجر الناقص.
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معلومة مهمة :يجب عليك توقيع الرسالة وإرسالها إىل رب
عملك عن طريق الربيد (يُفضل عن طريق الربيد امل ُسجل).
كبديلٍ لذلك ،ميكن لشخص تثق به تسليم الرسالة إىل رب عملك.
ال تعرتف املحاكم مبطالبات الدفع إن متت عن طريق الهاتف ،أو
الربيد اإلليكرتوين أو الرسائل اإلليكرتونية القصرية  ،SMSأو شفهياً.
احتفظ بنسخة عن الرسالة وبإيصال الدفع لدى مكتب الربيد
حتى تتمكن من إثبات إرسالك للرسالة.
سيكون لرب العمل مهلة أسبوعني من بعد استالم الرسالة لدفع
األجر الناقص .يف حال مل يقم رب عملك بتحقيق مطالبك بدفع
األجور الناقصة خالل هذه املهلة ،فعليك رفع دعوى ضده لدى
محكمة عمل أملانية.
نصيحة :لو كنت عضوا ً يف إحدى النقابات فستحصل عىل دعم
محام نقايب يف حال النزاع القانوين مع رب عملك.
من خالل ٍ
من األفضل لك التواصل مع نقابتك فور مالحظتك أن رب العمل
ال يدفع.
تحذير :قم بتسجيل أوقات العمل واالسرتاحات ومكان العمل
واملهام التي قمت بها يومياً يف دفرتٍ خاص .سجل اسم وعنوان
رب العمل أو املؤسسة ،وكذلك أسامء زميالتك وزمالئك الذين
ميكنهم أن يشهدوا بأنك قمت بالعمل امل ُسند إليك .كلام زاد كم
املعلومات واإلثباتات التي جمعتها ،كلام زادت فرصة نجاحك يف
مطالبة رب العمل بالدفع.
قد تعمل يف الكثري من القطاعات ،كقطاع البناء أو صناعة املواد
الغذائية ،لصالح رب عمل قد قام بدوره بإبرام عقد مع موكلٍ آخر.
اجمع املعلومات واإلثباتات عن موكل رب عملك ،فقد تتمكن من
مطالبة موكل رب عملك أيضاً بأجرك.
تحذير :ال تطل االنتظار! هناك مهل زمنية تحدد طول املدة التي
ميكن لك فيها املطالبة بأجرك من رب عملك أو أمام القضاء .لن
تتسنى لك فرصة املطالبة بأجرك بعد انقضاء هذه املهل.
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نصيحتنا لك هنا أيضاً :الجأ إىل نقابتك.

 2.4أوقات العمل
يرشع القانون يف أملانيا الحد األقىص للساعات التي يسمح لك
بالعمل فيها يومياً وأسبوعياً.ال يجوز أن تتعدى ساعات عملك
اليومية الثامنية ساعات .يُسمح بتمديد أوقات العمل إىل العرش
ساعات ٍ
كحد أقىص يف حال كان متوسط ساعات العمل خالل 24
أسبوعاً أو ستة أشهر ال يتعدى الثامن ساعات يومياً.
معلومة مهمة :تطبق يف قطاع البناء اتفاقية أجور جامعية ُملزمة
للعموم تتحدد مبوجبها أوقات عمل مختلفة يف الشتاء والصيف.
يبلغ عدد ساعات العمل يف األشهر من كانون األول وحتى آذار
 38ساعة أسبوعياً .أما يف األشهر من نيسان حتى ترشين الثاين
فيبلغ عدد ساعات العمل  41ساعة أسبوعياً .هناك أيضاً أحكام
أخرى ألوقات العمل يف القطاع الزراعي .استفرس لدى نقابتك عن
أحكام أوقات العمل التي تنطبق عىل القطاع الذي تعمل فيه.
عىل رب العمل تنظيم ودفع أجور ساعات العمل اإلضافية.
عىل أوقات العمل أن تتضمن االسرتاحات :مدة االسرتاحة  30دقيقة
عىل األقل لو كانت أوقات العمل ترتاوح بني الست والتسع ساعات،
و 45دقيقة لو كانت أوقات العمل تتجاوز التسع ساعات.
معلومة مهمة :تحتسب كل ساعة تقضيها تحت ترصف رب
عملك من أوقات العمل!
ينطبق ذلك مثالً عىل الوقت الذي قد تنتظر فيه استالم مواد البناء
يف الورشة أو الذي تقيض فيه اسرتاحتك امل ُستحقة عىل الطريق .تعد
املناوبة االحتياطية جز ًء من وقت العمل :كالوقت الذي تكون فيه
مثالً عىل أهبة االستعداد لرعاية كبار السن أو املرىض .استفرس عن
ذلك لدى نقابتك!
نصيحة :سجل يومياً ساعات عملك واالسرتاحات ،واطلب من
مرؤسك يف العمل التوقيع عىل هذه الوثيقة أو من ٍ
شخص آخر
بوسعه أن يشهد عىل أنك قمت بالعمل امل ُوكل إليك!
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 2.5التأمني الصحي
يتكفل التأمني الصحي يف أملانيا بتكاليف العالج الطبي .لو ذهبت إىل
الطبيب ،عليك إبراز بطاقة تأمينك الصحي أو دفع التكاليف بنفسك.
تنص القاعدة العامة عىل أن رب عملك ُملزم بتقديم طلب اشرتاك
لك يف التأمني الصحي .سيتم اقتطاع جزء من أجرك لصالح التأمينات
االجتامعية (تأمينات الصحة ،والرعاية املرضية ،واملعاش التقاعدي،
والبطالة) .عندها ستحصل عىل بطاقة تأمني صحي تربزها عند
ذهابك إىل الطبيب.
معلومة مهمة :لو كنت الجئاً ومل ميض عىل إقامتك يف أملانيا
خمسة عرش شهرا ً ،وال تزاول عمالً يتوجب عليك فيه دفع
التأمينات االجتامعية كون أجرك ال يتجاوز مبلغ  450يورو
شهرياً ،فستنطبق عليك أحكام قانون اللجوء.
سيكون لديك عىل هذا األساس الحق يف الحصول عىل العالج
الطبي يف الحاالت الطارئة فقط ،وذلك مبوافقة مسبقة من
مكتب الشؤون االجتامعية .سيحق لك بعد انقضاء خمسة عرش
شهرا ً الحصول عىل الخدمات الطبية ،وستحصل عىل بطاقة تأمني
الكرتونية.
لو كنت تزاول عمالً بسيط الحجم وتتقاىض لقائه أقل من 450
يورو شهرياً ،فال يتوجب عىل رب عملك دفع التأمني الصحي لك.
(◄« 3.1األعامل الصغرية»)
 2.6تأمني إصابات العمل
إن كل موظف ُمأمن ضد الحوادث التي قد يتعرض إليها يف طريقه
إىل أو من الوظيفة أو أثناء تأديته لها من خالل ما يسمى بالتأمني
ضد مسؤولية رب العمل.
معلومة مهمة :لو تعرضت لحادث أثناء العمل فعليك إخبار
الطبيب بذلك.
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تحذير :لو نصحك رب عملك بأال تقول بأن الحادث قد وقع أثناء
تأدية عملك ،فرمبا يكون رب عملك مل يؤمنك ضد مسؤولية رب
العمل .توجه إىل نقابتك واطلب املشورة.

إذا كنت ال تتقن اللغة األملانية أطلب من املستشفى أن توفر من
يرتجم لك.
 2.7تأمني املعاش التقاعدي
يقدم رب العمل طلب اشرتاك لك يف تأمني املعاش التقاعدي.
ستحصل عىل رقم تأمني اجتامعي عليك االحتفاظ به جيدا ً ،إذ أنك
ستستبقى هذا الرقم حتى لو تغري رب عملك.
ميتنع بعض أرباب العمل عن دفع األجور بحجة أنك مل تزودههم
برقم التأمني االجتامعي الخاص بك .هذا خطأ! من واجب رب العمل
أن يقوم بتسجيلك يف تأمني املعاش التقاعدي .الجأ إىل نقابتك يف
حال مل يقم رب عملك بهذا.
إن كان لديك أسئلة ميكنك االتصال بتأمني املعاش التقاعدي األملاين:
رقم هاتف خدمة الجمهور0800 1000 4800 :
 2.8اإلجازات
يحق ملن يعمل يف أملانيا الحصول عىل إجازة سنوية تصل إىل  24يوماً
ٍ
كحد أدىن يف حال كان املوظف يعمل ستة أيام يف األسبوع ،و 20يوماً
يف حال كان املوظف يعمل خمسة أيام يف األسبوع.
عىل رب عملك منحك هذه اإلجازة .ميكن التعاقد عىل فرتة إجازة
أطول ضمن عقد العمل ،ولكن ليس عىل فرتة أقرص .ينطبق هذا
األمر عىل األعامل امل ُسامة باألعامل الصغرية.
هكذا ميكنك احتساب عدد أيام اإلجازات التي يحق لك بها لو كنت
بدوام جزيئ:
تعمل ٍ
عدد أيام العمل الفردية يف األسبوع مرضوباً بـ( 20حق اإلجازة بعدد
األيام) ومقسوماً عىل ( 5عدد أيام الدوام االعتيادية ،من اإلثنني حتى
الجمعة).
معلومة مهمة :إن كنت تعمل خمسة أيام يف األسبوع فسيكون
من حقك الحصول عىل إجازة مدتها عرشين يوماً عىل األقل،
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حتى ولو كنت تعمل ما مجموعه عرشة ساعات فقط يف
األسبوع.
إال أنه لو كنت تعمل ما مجموعه عرشة ساعات يف يومني يف
األسبوع ،فسيكون لك الحق يف الحصول عىل إجازة سنوية مدتها
مثانية أيام عىل األقل( 2 :يومي عمل) ت ُرضب بـ ( 20حق اإلجازة
بعدد األيام) وتُقسم عىل ( 5عدد أيام الدوام االعتيادية ،من اإلثنني
حتى الجمعة).
عليك تقديم طلب الحصول عىل إجازة لدى رب عملك ،وبإمكان
رب عملك قبول أو رفض اإلجازة .قدم الطلب خطياً واحتفظ
بنسخة منه .لو مل تتمكن من أخذ إجازة حتى نهاية السنة التقوميية
فيتوجب عليك أخذها حتى  31آذار من العام التايل كآخر موعد.
تحذير :قد تفرض عليك الظروف يف مثل هذه الحالة أن تحصل
وحتى نهاية العام الجاري عىل تعهد خطي بنقل حقك بأخذ
اإلجازة التي مل تحصل عليها إىل العام التايل .إن مل تقم بذلك،
فقد يضيع حقك بأخذ تلك اإلجازة.
معلومة مهمة :لك الحق يف الحصول عىل إجازتك كامل ًة إن تم
فسخ عقد العمل يف النصف الثاين من العام وكنت قد عملت
ملدة ستة أشهر عىل األقل!
إذا تم فسخ عقد العمل ومل تأخذ إجازتك كامل ًة بعد فعىل رب
عملك أن يدفع لك أجرك عام تبقى من أيام إجازتك.
تحذير :هناك أيضاً يف هذا الصدد مهل يتعني مراعاتها للمطالبة
بهذا املبلغ .كثريا ً ما تكون هذه املهل قصرية جدا ً .تواصل مع
نقابتك يف حال أىب رب عملك دفع إجازتك امل ُستحقة.
 2.9املرض
لو عملت ألكرث من أربعة أسابيع لدى رب عمل ما ،فستحصل يف
حال مرضك عىل أجرك الكامل ملدة ستة أسابيع .عليك أن تسلم رب
عملك «شهادة العجز عن العمل» والتي سيحررها لك طبيبك.
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معلومة مهمة :عليك إخبار رب عملك عن عجزك عن العمل
ومدته املتوقعة عىل الفور .إذا كنت مريضاً ومل تتمكن من
العمل ألكرث من ثالثة أيام ،فعليك تسليم رب عملك شهادة
العجز عن العمل يف يوم العمل التايل لليوم الثالث لتغيبك .إال
أنه يحق لرب عملك أن يطالبك بتزويده بشهادة العجز عن
العمل حتى قبل ذلك دون ذكر األسباب ،بداي ًة من اليوم األول
ملرضك.
 2.10اإلقالة
ال ميكن عاد ًة فسخ عقد العمل عىل الفور .عاد ًة ما يكون هناك مهلة
متتد من أربعة أشهر وحتى اليوم الخامس عرش من الشهر أو حتى
نهاية الشهر .لو كان قد مر عىل إبرام عقد العمل أكرث من عامني
فستُمدد هذه املهلة.
معلومة مهمة :عىل اإلقالة أن تكون خطية .ال تكون اإلقالة
سارية املفعول إن كانت شفهية ،أو نسخة غري أصلية ،أو إن متت
عن طريق الربيد اإلليكرتوين أو الفاكس.
ليس عىل رب العمل ذكر أسباب لفسخ عقد العمل.
ال يُسمح بإقالة النساء أثناء فرتة الحمل وحتى انقضاء الشهر الرابع
من بعد الوالدة .ولكن لرب العمل الحق يف العلم بالحمل أو أن يتم
إخباره به (خطياً) خالل فرتة ال تفوق األربعة عرش يوماً من استالم
اإلقالة.
كذلك تتوفر لذوي االحتياجات الخاصة حامية خاصة ضد الفصل
التعسفي ،وذلك ابتدا ًء من الشهر السابع من التعاقد عىل العمل.
إذا متت إقالتك ومل تكن موافقاً عىل ذلك فيمكنك االعرتاض.
ميكنك اللجوء للمحكمة يك تبت فيام إن كانت اإلقالة سارية املفعول
أم ال.
معلومة مهمة :إن متت إقالتك فسيكون لك مهلة مدتها ثالثة
أسابيع لتتقدم بشكوى لدى محكمة العمل .لو مل تراعي هذه
املهلة فستكون اإلقالة سارية املفعول بغض النظر عن ما إن
كانت تعسفية أم ال.
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نصيحة :الجأ إىل نقابتك بأرسع ما ميكن إن متت إقالتك.
لكل محكمة عمل قسم خاص لتلقي الطلبات القانونية .ميكنك
هناك أن تقدم شكواك مجاناً .إن كنت ال تتقن اللغة األملانية ميكنك
االستعانة بشخص للرتجمة .ميكنك أيضاً االستعانة مبحامية أو محامي.
يف حال كان دخلك محدودا ً ،هناك إمكانية تقديم طلب للحصول
عىل معونة قضائية ،هذا يعني أن املحكمة ستتحمل تكاليف
املحاماة.
 2.11الفرتة التجريبية
قد يطلب منك رب عملك أن تعمل لديه لبضعة األيام كفرت ٍة
تجريبية قبل أن يقرر إن كنت ستحصل عىل عقد عمل أم ال .هذا
مسموح ،ولكن
ٌ
تحذير :لست ُملزماً بالعمل لفرتة تجريبية دون الحصول عىل
أجر! إن أنجزت مهاماً تندرج ضمن العمل الذي تنوي استالمه
بنا ًء عىل تعليامت من رب العمل ،فستستحق عندها دفع أج ٍر
لقاءه.
ال يُسمح لفرتة العمل التجريبية أن تتجاوز األسبوع.
 2.12العمل الحر ـ احذر املزاولة الظاهرية!
إن كان لديك إذن إقامة فس ُيسمح لك مبزاولة العمل الحر وبتأسيس
رشكة خاصة بك .تحتاج إىل تقييد ذلك يف السجل التجاري .قم
باستشارة الجهات املتخصصة ،كغرفة الصناعة والتجارة.
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احذر املزاولة الظاهرية! يُقصد باملزاولة الظاهرية عالقات العمل
شخص ما خدمات معينة بصفته صاحب عمل حر،
التي يقدم فيها ٌ
يف حني أنه يعترب من حيث طبيعة عمله موظفاً عادياً .كثريا ً ما يلجأ
أرباب العمل يف أملانيا إىل هذا السبيل تهرباً من دفع امل ُستحقات
واستيفاء الحقوق التي يضمنها القانون للموظفني من خالل قوانني
العمل والتامني االجتامعي والرضائب.

إن اكتشفت السلطات أنك تزاول األعامل الحرة بشكلٍ ظاهري،
فستُسجل كموظف عادي بصف ٍة الحقة .يف هذه الحالة يُلزم رب
العمل بدفع كافة رسوم التأمني االجتامعي بأث ٍر رجعي ،أي كل
اشرتاكات التأمينات ،مثل التأمني الصحي ،وتأمني الرعاية املرضية،
وتأمني املعاش التقاعدي ،وتأمني البطالة ،وكذلك رضيبة الدخل.
وستُطالب أنت أيضاً بسداد حصتك كموظف من رسوم التأمني
االجتامعي ،ولكن فقط عن األشهر الثالثة األخرية من العمل ٍ
كحد
أقىص .يف بعض الحاالت يتعني عىل املوظف أيضاً دفع غرامة مالية
من جراء املخالفة .وكذلك يُهدد رب العمل بدفع غرامة قد تصل
قيمتها إىل  500,000يورو.
لقد وردت علينا الكثري من الحاالت ايل قام فيها أرباب العمل
بتسجيل زميالت وزمالء كأصحاب أعامل حرة دون علمهم ،متحايلني
عليهم ومنتهكني بذلك حقوقهم كموظفني عاديني.
إن مل يكن لديك الرغبة يف مزاولة األعامل الحرة فال توقع عىل
عقود األعامل الحرة بأنواعها أو عىل عقود الرشكات ،وال توقع
أيضاً عىل طلبات التسجيل يف سجل الحرف واملهن أو السجل
التجاري.
إذا راودتك شكوك ذات صلة مبوضوع املزاولة الظاهرية لألعامل
الحرة ،فبإمكانك اللجوء إىل نقابتك للحصول عىل املشورة.
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 3أشكال خاصة للعمل
نطلعك فيام ييل عىل شكلني خاصني للعمل كثريا ً ما يتم فيهام
استغالل حقوق املوظفني.
 3.1األعامل الصغرية
تعترب ما تُسمى باألعامل الصغرية أعامل ذات أج ٍر زهيد ،ال يتجاوز
شهرياً مبلغ  450يورو.
تنطبق عىل مثل هذه األعامل قوانني خاصة .أهم هذه القوانني أن
هناك استثناءات تتعلق بدفع ُمستحقات التأمني االجتامعي .عليك
أن تعرف ما ييل:
يدفع أرباب العمل مبلغاً شامالً لصالح التأمني االجتامعي .إال أنه
لن يتم منحك غطا ًء تأمينياً ،مبا معناه أنه لن يكون لك الحق يف
االستفادة من خدمات التأمني الصحي ،وتأمني الرعاية املرضية،
وتأمني البطالة.
يتوجب عليك عموماً دفع ُمستحقات تأمني املعاش التقاعدي .إال
أنه من املمكن إعفائك من ذلك لو كانت هذه رغبتك.
ال يُسمح لك بتقايض أكرث من مبلغ  450يورو شهرياً لقاء عمل
صغري .مبوجب الحد األدىن لألجور الذي يلزم به القانون والذي
يبلغ  8.50يورو لقاء كل ساعة عمل ال يُسمح لرب عملك
بتشغيلك ألكرث من  53ساعة يف الشهر.
يُسمح لك مبزاولة أكرث من عمل صغري ،ولكن عىل املبلغ اإلجاميل
ألجرك أال يتجاوز مبلغ  450يورو شهرياً.
ما يجهله الكثريون :لك الحق يف الحصول عىل إجازة ويف التقيد
بأوقات العمل مبوجب القانون ،وستحصل يف حال مرضك عىل أجرك
ملدة ستة أسابيع.
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 3.2العاملة املؤقتة
ينص قانون اللجوء امل ُعدل يف ترشين األول من عام  2015بالسامح
لالجئني والحاصلني عىل ترصيح إقامة تريث بالعمل كعامالت أو
عاملني مؤقتني بعد انقضاء مدة ثالث أشهر أو خمسة عرش أشهر
باألكرث.
تعري الرشكات التي تُسمى برشكات العاملة املؤقتة أو التوظيف
املحدد زمنياً األيدي العاملة لفرت ٍة زمني ٍة معينة لرشكات أخرى ،ت ُدعى
حينئذ بالرشكات موقع التوظيف .يف املقابل تدفع هذه الرشكات
لرشكة العاملة املؤقتة رسامً مالياً.
معلومة مهمة :إذا اشتغلت كعاملٍ مؤقت قم بإبرام عقد عمل
مع رشكة العاملة املؤقتة .فهي بالنسبة لك مبثابة رب العمل ،مبا
يرتتب عىل ذلك من حقوق لها وواجبات عليها تجاهك.
ستحصل عىل أجورك امل ُستحقة من رشكة العاملة املؤقتة ،وستكون
هي املسؤولة أيضاً عن كل األمور املتعلقة بساعات العمل أو
اإلجازات .أما بالنسبة لتوجيهات العمل فستصدر عن الرشكة موقع
التوظيف.
عليك أيضاً أن تعرف ما ييل:
الكثري من رشكات العاملة املؤقتة تستند إىل عقود اتفاقيات األجور
الجامعية فيام يتعلق بدفع األجور .يف الوقت الحايل هناك اتفاقيتا
أجور جامعيتان ساريتان اختصارهام DGB-iGZ :و.2DGB-BAP
تبلغ حالياً قيمة الحد القانوين األدىن ألجور العاملني املؤقتني 8.80
يورو كأج ٍر إجاميل لقاء كل ساعة عمل يف الواليات الغربية ،وفقط
 8.20يورو كأج ٍر إجاميل لقاء كل ساعة عمل يف الواليات الرشقية.
وقد يكون أجرك أعىل من ذلك ،وذلك بحسب مؤهالتك الوظيفية
وصعوبة العمل ومدته .يتم تصنيفك بنا ًء عىل ذلك كله ضمن
2

 = DGB-iGZعقد اتفاقية أجور مربم بني عدد من النقابات األعضاء يف اتحاد النقابات
ال ُعاملية األملاين  DGBواالتحاد الذي ميثل مصالح رشكات العاملة املؤقتة.
 = DGB-BAPعقد اتفاقية أجور مربم بني عدد من النقابات األعضاء يف اتحاد النقابات
العاملية األملاين  DGBوالجمعية االتحادية ألرباب أعامل خدمات العاملة.
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تسعة فئات مختلفة لألجور .كام تضاف إىل ذلك الحوافز املالية بنا ًء
عىل عقد اتفاقية األجور الجامعي امل ُطبق ،مثل عالوات العمل ليالً
والساعات اإلضافية.
استفرس لدى رشكة العاملة املؤقتة عن عقد اتفاقية األجور الجامعية
الساري بالنسبة لك.
غالباً ما يتم االتفاق عىل  35ساعة عمل يف األسبوع للعاملة املؤقتة.
ولكن وقت الدوام الفعيل يتحدد بحسب نظام املناوبة املعمول به
يف الرشكة موقع العمل .إذا عملت أكرث أو أقل مام تم االتفاق عليه
حساب خاص.
يف العقد ،فستُسجل هذه الساعات لصالحك يف
ٍ
هذا يعني أنه بإمكانك جمع الساعات اإلضافية أو قد ت ُسجل عليك
ساعات ناقصة .إال أن هناك حدا ً أقىص لعدد الساعات اإلضافية
امل ُرصح به يبلغ  150ساعة يف عقد  DGB-iGZو 200ساعة يف
عقد  .DGB-BAPإذا جمعت عدد من الساعات اإلضافية بحسابك،
فبإمكانك أخذهم كأيام إجازة إضافية .إذا زاد عدد الساعات
اإلضافية عن  105ساعة ،فبإمكانك طلب رصف أجرك لقاء هذه
الساعات .بعض رشكات العاملة املؤقتة تدفع أجر الساعات اإلضافية
مع األجر العادي مبارشةً .والبعض اآلخر يدفع أجر الساعات اإلضافية
عند بلوغ الحد األقىص امل ُرصح به أو عند انتهاء العقد.
لك الحق أيضا كموظف مؤقت يف املطالبة بتصحيح أية أخطاء
متعلقة بعدد الساعات أو بخصومات غري مربرة .إذا اعتقدت أنك
حصلت عىل أج ٍر منقوص فعليك مطالبة رب عملك باملبلغ الناقص
خالل ثالثة أشهر ،وإال سيسقط بعدها حقك يف املطالبة.
إن مل يكن هناك عمل تقوم به لدى الرشكة موقع التوظيف ،فستظل
رشكة العاملة املؤقتة ُملزمة بدفع أجرك مادمت تظهر استعدادك
للعمل .ليس من حق رشكة العاملة املؤقتة أن تسجل الساعات
امل ُتبقية كساعات عملٍ ناقصة ،أو أن تجربك عىل أخذ إجازة ،أو أن
تفسخ العقد املربم معك .كام أن رشكة العاملة املؤقتة ُملزمة بالبحث
لك عن عمل يف مكانٍ آخر.
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انتبه :يف الستة أشهر األوىل (عاد ًة ما تسمى بفرتة التجربة) تتمتع
بحامية مرشوطة من اإلقالة .استفرس عن هذا املوضوع!

 3.3التدريب
ال يُعد التدريب عالقة عمل ،فهو من شأنه إكساب املهارات
واملؤهالت .غالباً ما يكون التدريب مبثابة خطو ٍة أوىل يف املسرية
العملية وفرصة لالندماج بسوق العمل .بإمكان الالجئني والحاصلني
عىل ترصيح إقامة الرتيث الحصول عىل التدريب املؤسسايت أو
التعليمي ،إال أن عليهم الحصول عل إذن من مصلحة األجانب.
تبحث الكثري من الرشكات عمن يرغبون يف الحصول عىل التأهيل
املهني أو التدريب من بني الالجئني الجدد .لذا ،فمن املهم أن تعرف
ما ييل:
يتقاىض املتدربون عاد ًة الحد األدىن لألجور الذي يلزم به القانو
والذي تبلغ قيمته  8.50يورو.
ت ُستثنى من ذلك أشكال التدريب التالبة:
• التدريب اإللزامي يف نطاق النظام املدريس أو الجامعي.
• التدريب بهدف التوجيه املهني ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
•	التدريب االختياري يف نطاق الدراسة أو التأهيل املهني ملدة ال
تتجاوز ثالثة أشهر.
•	التدريب يف نطاق برامج االحرتاف األولية مبوجب املادة
 54a SGB IIIأو كتحضري للتأهيل املهني.
نصيحتنا لك هنا أيضا :احصل عىل املشورة!
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 4االعرتاف بشهادات التأهيل املهني واملؤهالت
لو كنت قد حصلت عىل التأهيل املهني يف بلدك األصيل ألكرث من
سنتني أو غريها من املؤهالت ،فعليك التحقق فيام إذا كان معرتفاً بها
أو ميكن االعرتاف بها يف أملانيا .لو اعرتف بالتأهيل املهني أو املؤهالت
التي حصلت عليها ،فسيكون لك فرص أكرب يف سوق العمل .لو رغبت
يف مزاولة إحدى الوظائف املحمية ،فعليك الحصول عىل تأهيل
مهني أو مؤهالت ُمعرتف بها يف أملانيا.
ستجد عىل الصفحات اإلليكرتونية التالية جهات ُمختصة فيام يتعلق
باالعرتاف بالشهادات األجنبية واملؤهالت.
االندماج من خالل التأهيل (:)IQ-Netzwerk
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
beratungsstellen_iq_netzwerk.php
معلوملت عن االعرتاف بالشهادات األكادميية واملؤهالت الوظيفية:
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/
anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html
 5دورات اللغة األملانية
ال غنى عن املعرفة الجيدة باللغة األملانية الندماج موفق ورسيع يف
سوق العمل.
ستجد هنا معلومات عن دورات اللغة األملانية:
معلومات عامة عن دورات االندماج:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
Integrationskurse/integrationskurse-node.html
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أماكن دورات االندماج:
www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/
WebGIS_Integrationskursort.html?nn=1368284
اللغة األملانية للوظيفة:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
DeutschBeruf/deutschberuf-node.html
اللغة األملانية لالجئني:
www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
DeutschAsylbewerber/deutschangeboteasyl-node.html
هذا باإلضافة إىل :تطبيق  .Ankommenميكنك تعلم اللغة األملانية
مبرفدك باالستعانة بهذا الربامج .ستتعرف عىل الكثري من األمور
عن أملانيا وعن القواعد السارية هنا والتي عليك مراعاتها .كام أنك
ستحصل عىل أهم املعلومات املتعلقة بإجراءات طلب اللجوء وسبل
التعليم والعمل .كل ذلك يف خمس لغات ،ودون إعالنات ،ومجاناً.
ستجد هذا التطبيق عىل اإلنرتنت  www.ankommenapp.deأو
ضمن  App Storeأو .Google Play
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 6النقابات يف أملانيا
النقابات يف أملانيا عبارة عن منظامت ُمرشعة دميقراطياً ،ميولها أعضاؤها
حزب سيايس ،وتعمل
ويتحملون مسؤليتها .ليست النقابات تابعة ألي ٍ
بصفة مستقلة عن الدوائر الحكومية.
النقابات تعددية ومستقلة ،ولكنها ليست محايدة سياسياً .تتخذ
النقابات مواقفاً مبا تتطلبه مصلحة املوظفني ،فهي تسعى إىل زيادة
األجور ،وتحسني ظروف العمل ،وتقليص ساعات العمل ،وتحقيق
العدالة االجتامعية .ميكن للنقايات تنظيم اإلرضابات والتعاقد عىل
اتفاقيات األجور الجامعية مع أرباب العمل.
اجتمعت أهم النقابات تحت سقف اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين
( .)DGBيعترب اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين الصوت السيايس للنقابات
األعضاء التي تضم حوايل  6.4مليون موظفاً .باإلضافة إىل ذلك ،يوجد
منظامت نقابية صغرية متثل فئات ُعاملية محددة ،كمضيفي الطريان
مثالً.
يضمن القانون يف أملانيا حرية إنشاء الجمعيات والنقابات ،مام يعني
أن للموظفني الحق يف االنخراط يف النقابات .متول النقابات نفسها من
خالل اشرتاكات العضوية ،وت ُحتسب قيمة اشرتاك العضوية بحسب
أجرك اإلجاميل الشهري .سيتم تخفيض قيمة االشرتاك لو كنت عاطالً عن
العمل.
تدعم النقابات أعضائها يف الكثري من املسائل وتقدم لهم بعد انقضاء
ثالثة أشهر عىل عضويتهم الحامية القانونية النقابية مجاناً والتي ستوفر
لك املشورة القانونية يف كل ما يتعلق بحياة العمل.
أما لو واجهتك مشاكل أخرى متعلقة بالتأمني االجتامعي ،فستقدم
لك الحامية القانونية االجتامعية يد العون ـ هذه الخدمة مجانية أيضاً
لألعضاء.
ميكنك االستفسار عن النقابة املناسبة لك مبارشة لدى مكاتب النقابات.
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 6.1عناوين نقابات اتحاد النقابات ال ُعاملية األملاين
للنقابات يف أملانيا مكاتب يف الكثري من املدن ،ميكنك التوجه إليها إن
كنت ترغب يف الحصول عىل عضوية أو إن كان لديك أسئلة.
هذه قامئة باملقرات الرئيسية للنقابات املختلفة تحت سقف اتحاد
النقابات ال ُعاملية األملاين.
اللجنة الرئاسية االتحادية التحاد النقابات ال ُعاملية األملاين ()DGB
العنوانHenriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin :
الهاتف+49 30 24060-0 :
املوقعwww.dgb.de :
االتحاد ال ُعاميل للبناء والزراعة والبيئة ))IG BAU
العنوانOlof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt/Main :
الهاتف+49 30 24060-0 :
املوقعwww.igbau.de :
نقابة ُعامل التعدين والكيمياء والطاقة ()IG BCE
العنوانKönigsworther Platz 6, 30167 Hannover :
الهاتف+49 30 24060-0 :
املوقعwww.igbce.de :
نقابة ُعامل السكك الحديدية واملواصالت ()EVG
العنوانWeilburger Str. 24, 60326 Frankfurt/Main :
الهاتف+49 30 24060-0 :
املوقعwww.evg-online.org :
نقابة الرتبية والعلوم ()GEW
العنوانReifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt/Main :
الهاتف+49 30 24060-0 :
املوقعwww.gew.de :
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نقابة الصناعة املعدنية ()IG Metall
العنوانWilhelm-Leuschner-Straße 79 :
60329 Frankfurt/Main
الهاتف+49 69 6693-0 :
املوقعwww.igmetall.de :
نقابة الصناعات الغذائية واملطاعم ()NGG
العنوانHaubachstr. 76, 22765 Hamburg :
الهاتف+49 40 38013-0 :
املوقعwww.ngg.net :
نقابة الرشطة ()GdP
اللجنة الرئاسية االتحادية
العنوانStromstraße 4, 10555 Berlin :
الهاتف+49 30 399921-0 :
املوقعwww.gdp.de :
النقابة العاملية املتحدة لقطاع الخدمات ()ver.di
اإلدارة االتحادية
العنوانPaula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin :
الهاتف+49 30 6956-0 :
املوقعwww.verdi.de :
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