متى يمكنك الحصول على تصريح إقامة؟

كيف يمكنك الحصول على حقوقك؟

ـ فى حالة ما إذا إشتغلت في ضروف قاسية للغاية أو كنت
قاصرا فيمكنك تقديم طلب إقامة محددة بمراعات الشروط التالية
إذا طلبت منك المحكمة أو إستدعاك النائب العام لإلدالء

بشھادتك خالل محاكمة رب العمل.
أو قبلت أن تكون شاھدا.


ـ من الواجب عليك مطالبة رب العمل بدفع أجرتك المستحقة.
وإذا ما رفض ذلك فمن الممكن متابعته قضائيا حتى ولو كنت قد
عدت لبالدك .وفي حالة نجاح الدعوة يمكنك أخد المساعدة لتنفيد
الحكم.

ـ من الممكن أن تسمح لك إدارة األجانب بتمديد مھلة الرحيل إذا
قررت أن تكون شاھدا خالل الدعوة الجنائية ضد رب العمل.
ـ من الممكن أن تمدد فترة إقامتك حتى تتلقى أجرك من صاحب
العمل إدا كان من الصعب الحصو ل عليھا فى بلدك.

عمالة غير مشروعة؟
رغم ذلك فلك حقوق
بعد تعديل قانون عقوبات االتحاد األوروبي صار من السھل
بالنسبة للعاملين دون حق اإلقامة تحقيق حقوقھم ومطالبھم ضد
أرباب العمل المستغلين لوضعيتھم .وينطبق ھذا أيضًا على طالبي
اللجوء واألجانب الذين يعملون بدون تصريح عمل.
 -لك الحق في أجر مقابل عملك.

ـ يمكنك أيضًا الحصول على دعم للمطالبة بأجرك .يتم توفير
ھذا الدعم مجا ًنا من قبل المنظمة المدرجة على ظھرھذه الورقة
أو من قبل المحامين اللذين يتقاضون أجرھم من الحكومة.

 إذا لم تتمكن من إحضار أدلة تتبث حقك في الحصول على أجرمقابل عملك:

ـ ھناك أمر ھام يخص النظام القانوني بألمانيا ,فالمھلة المحددة
.للمطالبة بأجرك ال تتعدى ثالث سنوات



فلك الحق في الحصول على الحد األدنى من األجور
)المحدد قانونيا أو عبر عقود االتفاق على بنود العمل
المحددة من النقابات(



أو المطالبة باألجر المعتاد المحدد عبر القوانين األلمانية

 إذا لم يستطع العامل أو رب العمل إثباث العكس فإنه يفترض أنمدة العمل ال تقل على ثالثة أشھر.
 في حالة ما إذا كنت قد عدت إلى وطنك فيتحمل رب العملمصاريف إرسال أجرتك لك في بالدك.
 تكون نفس الحقوق واجبة حتى بالنسبة للشركات التي قامتبالوساطة بينك وبين رب العمل

ال تسمح بإستغاللك!
تشتغل بدون رخصة عمل؟
رغم ذلك لديك حقوق!

ھنا يمكنك مجانا

أخد المزيد من المشورة والدعم

عواقب العمالة الغير قانونية
ـ يمكن متابعة أرباب العمل ,اللذين يستفيدون من العمالة الغير
قانونية أمام المحاكم.
ـ يتحمل رب العمل تكاليف إعادة العامل إلى بالده.
ـ يتحمل رب العمل دفع تكاليف المساھمة في التأمينات
اإلجتماعية والضرائب المستحقة كماھو الحال في التشغيل
القانوني.
ـ من الممكن أيضا منع رب العمل اإلستفادة من المساعدات
الحكومية واإلعانات المالية من اإلتحاد األوروبي لمدة تدوم حتى
خمس سنوات .من الممكن أيضا مطالبته بإعادة المساعدات اللتي
سبق له الحصول عليھا.

تجد المزيد من المعلومات الخاصة بحماية العمال في
العنوان التالي

www.ilo.org

معلومات لطالبي اللجوء
واألجانب الحاصلين على
وثيقة قبول إقامة مؤقتة
الذين يعانون من اإلستغالل
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