دليل الالجئين للحصول على عمل في ألمانيا
.هل أتيت إلى ألمانيا بصفة الجئ ؟ هل تبحث عن فرصة عمل في ألمانيا ؟ إذا من الممكن أن يكون هذا الدليل مساعدا لك

إيجاد فرص للعمل في ألمانيا أمر ليس بالسهل  ,من الممكن أن يعاني الالجئين ليتم قبولهم في المجتمع و الحصول على شاغر في سوق
العمل في ألمانيا  .كما دفعت الصراعات كميات من الناس باتجاه ألمانيا كل يوم  .المعركة إليجاد فرص عمل بالتأكيد تصبح أصعب و
 .,أصعب

مع ذلك  ,ال يجب أن يثبط ذلك من عزيمتك ,يوجد العديد من فرص العمل في ألمانيا .يجب عليك فقط أن تكون على علم بالخطوات
الصحيحة و المتطلبات القانونية للحصول على هذه الفرص ( .بدءا من الوضع الحالي بالنسبة لالجئ للحصول على عمل إلى الحصول
على حق اللجوء  -البحث عن عمل في ألمانيا  -تفاصيل حول المؤهالت و فرص التدريب ) هذه البنود تسعى لتقديم أكبر قدر ممكن من
المعلومات حول هذه المواضيع

الوضع الحالي في سوق العمل األلماني بالنسبة لالجئين
تقدم ألمانيا البعض من أقوى حقوق اللجوء في أوروبا و عند األخذ بعين االعتبار االقتصاد المتطور لهذا البلد مع المعايير المعيشية
.الرائعة يصبح من الواضح لماذا الكثير من الالجئين يريدون ان يجعلوا من ألمانيا موطنهم
في الحقيقة .تحتل ألمانيا المركز األول عندما يتعلق األمر بتقديم طلب اللجوء ,حيث شهد الربع األول من عام  2016تقريبا 175,000
متقدم وهي نسبة  %61من إجمالي المتقدمين في االتحاد األوروبي  ,و الجئو ألمانيا من السوريين يمثلون جزءا كبيرا من المتقدمين و
 ,البالغ عددهم  102,000طالب لجوء ألول مرة في الربع األول من العام 2016
و تعد هذه أعداد عالية و لكنهم في موضع تفهم :حيث أن األجانب اللذين يعيشون و يعملون في ألمانيا هم عناصر حيوية للمتجمع
األلماني بالمعنى االقتصادي و الثقافي على حد سواء .و لذلك تحتضن ألمانيا الكثير منهم

يوجد فرص للعمل في سوق العمل في ألمانيا و الغالبية من هذه الفرص في الطب  ,الهندسة المدنية و التمريض  .و اما الالجئين الذين
 .يملكون الشهادة المناسبة  .التدريب و اإللمام باللغة األلمانية يمكنهم البدء بسرعة بعد االنتهاء من جميع األوراق الضرورية
.و تحرص الشركات الصغيرة و المتوسطة على توسيع القوى العاملة لديها من خالل توظيف الالجئين كما ورد في دراسة حديثة
بالنسبة لالجئين الذين وضع لجوئهم غير مؤكد  ,العديد منهم يعمل في الخدمات العامة و التي تشمل مساعدة الالجئين األخرين و
مساعدة األشخاص الذين ال يملكون مأوى  ,تنظيف األماكن العامة  ,و العمل في مختلف خدمات الطعام  ,و حاليا وظفت برلين أكثر من
 4,000الجئ الغير مؤكد وضع لجوئه في القطاع العام ,و أيضا مدينة هانوفر توفر لالجئين نفسهم أيضا فرص في القطاع العام تتألف
 .من تصليح للدراجات الهوائية ترتيب وفرز المالبس المتبرع بها و حتى توصيل األطفال إلى الروضة
على الرغم من أن هذه الوظائف ال تدفع كثيرا  ,لكنها توفر فرصة لتعلم اللغة و ملئ وفت الفراغ إلى حين الحصول على حق اللجوء.

الحصول على حق اللجوء في ألمانيا
ضحايا االضطهاد السياسي يمنحون حق اللجوء طبقا للدستور األلماني و ينطبق فقط على األجانب اللذين تنوي جمهورية ألمانية
االتحادية الستقبالهم ضمن حدودها

لكي تتمكن من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا يحب أن تكون في ألمانيا  ,من المستحيل البدء باإلجراءات إذا كنت في الخارج ,
خالل البت في طلب اللجوء سوف يتم منحك مع ذلك تصريح إقامة مع قيود  ,و هذه الوثيقة تشرع إقامتك في ألمانيا لحين انتهاء
اإلجراء  .و يحب األخذ بعين االعتبار بأن هذا التصريح مختلف عن تصريح العمل و الذي بإمكانك أن تكون مؤهال له بعد سنة  ,إذا أتيت
 .من بلد غير آمن  ,فمن الممكن جدا البدء بإجراء اللجوء حاال بعد وصولك
أو (بامف) كاختصار لالسم  ,هو المسؤول عن مراقبة و الموافقة على طلبات اللجوء و تتألف الالجئين و لألجانب الفدرالي المكتب
العملية من عدة خطوات إذا كنت تطلب اللجوء
 ,إجراءات اللجوء قانون يتم إحضارك إلى مركز استقبال في والية ألمانية محددة وفقا ل
)يجب عليك تقديم طلب اللجوء ل فرع محدد من ال(بامف
تتم مقابلتك بشكل شخصي من قبل موظف الحالة أو القضية من البامف ويتم ذلك في حضور مترجم و يتم سؤالك عن طريق الرحلة
و باإلضافة إلى الظروف التي دفعت بك للهروب و كامل المقابلة مسجلة خطيا و مترجمة إلى لغتك و يتم إعطائك نسخة عنها في
نهاية المقابلة
يتركز قرار البامف على المقابلة و على فحوصات أخرى و سوف يتم إعالمك خطيا
إذا تم قبول الطلب يتم منحك حق اللجوء
في النهاية يتم منحك الحقوق نفسها التي يتمتع بها جميع الوافدين الشرعيين إلى ألمانيا كالضمان االجتماعي و يشمل ذلك دورات
تعلم اللغة و معونات لألطفال معونات اجتماعية و أشكال أخرى من المساعدة على االندماج

مالحظة  :الالجئين الذين يبحثون عن عمل ال يتم منحهم تأشيرات عمل إال في الحاالت النادرة جدا مثال ( :لديهم الخبرات في حقل
)محدد لدى ألمانيا تفص منه – أفراد مؤهلين بشكل استثنائي

البحث عن وظيفة في ألمانيا
يمكنهم الحصول عمل وجدو يمكن لالجئين في ألمانيا البدء بالبحث عن عمل بعد ثالثة أشهر من تقديم طلب اللجوء  ,بعد هذه المدة إذا
على تصريح عمل ولكنهم يقعون تحت حكم اختيار األولوية و هذا يعني أن الالجئ يمكنه الحصول على العمل فقط في حال عدم وجود
مواطن ألماني أو مواطن من االتحاد األوروبي مؤهل و متوفر لهذا العمل ,بعد  15شهر  ,ولكن هذا القانون بفقد فاعليته و يمكن لالجئين
الحصول على أي عمل يريدونه و هنالك فقط شرط صغير  ,يجب على مكتب الهجرة و البلدية إعطاء الموافقة لالجئ قبيل موافقة الالجئ
.او الالجئة على عرض العمل

عندما يتعلق األمر بالبحث عن عمل يوجد العديد من الخيارات لمساعدتك بالبدء في العمل في ألمانيا
يمكنك التسجيل في أحد مكاتب وكالة التوظيف االتحادية the Federal Employment Agency1-
و يتم مراجعة األولوية قبل أن يأذن لك بالبدء بالعمل و أما المعايير الثالثة التي يتم فحصها هي تأثير قرار توظيفك على سوق العمل
وجود متقدمين للعمل ذو أولوية (هذه المعايير يتم وقف العمل بها بعد  15شهر من إقامتك في ألمانيا ) أما المعيار الثالث هوظروف العمل (يتم مراجعتها حتى انقضاء  4سنوات) و للمزيد من المعلومات تملك الوكالة الخط الساخن +493018151111حيث
يمكنك الحصول على النصائح
استشر بوابة توظيف عبر اإلنترنت 2-
expatjobseeker.de
لسوء الحظ ال توظيف الذاتي ليس خيارا بالنسبة لك خالل سير عمل طلب اللجوء و ذلك ألن تصريح العمل الحر يعتمد على اإلقامة العادية
في ألمانيا و التي تتلقاها فقط بعد الموافقة على طلب اللجوء و في النهاية كلما بقيت أكثر في ألمانيا كلما زادت الفرص في
الحصول على وظيفة

اجعل مؤهالتك مقبولة
قم بزيارة موقع وزارة التعليم و البحوث للحصول على جميع المعلومات المتعلقة باالعتراف بمؤهالتك و خبراتك
االعتراف في ألمانيا
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
بشكل أساسي  ,يجب عليك تقديم كل الشهادات و الديبلومات و و شهادات التدريب المعنية التي تسطيع تقديمها و هذا سوف يزيد من
فرص االعتراف بمؤهالتك من قبل الحكومة األلمانية  ,و لكي تجعل مؤهالتك معترف بها يجب عليك تقديم مستندات ذات صلة لدعم
المؤهالت و في بعض الحاالت يتم الطلب منك لتقديم اختبار كضمان لخبراتك حينها يتم الطلب منك بتقديم عينة عن عملك السابق أو
المشاركة في مقابلة تقنية

التدريب و المشاركة المهنية
يقرر العديد من الالجئين المشاركة في التدريب المهني أو مشاركة مهنية عند وصولهم إلى ألمانيا و يريدون أن يجمعوا في المجال
 .المشارك به أكثر ما يستطيعون من خبرة قبل التقديم الفعلي للعمل في ألمانيا
و القوانين هنا هي ذاتها القوانين المتخذة عن التقديم لعمل  ,عند الحصول على التصريح المالئم يمكنك البدء بالتدريب أو المشاركة
المهنية

ابق مركزا وسوف تجد شيئا
بفضل اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة األلمانية القيود المفروضة على الالجئين في تناقص و و عملية اللجوء أصبحت أكثر
بساطة و بالتالي يمكن لالجئين إيجاد عمل بشكل أسرع  ,وظائف جديدة لالجئين و فرص للحصول على تدريب للقوى العاملة أصبحت
متوفرة دائما فكن مركزا و متيقظا و سوف تجد شيئا في القريب العاجل
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هل تريد أو تعرف أحدا يريد أن بتعلم أكثر عن كيف يستطيع الالجئ الحصل على عمل في ألمانيا ؟

