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 IQ Netzwerk  شبكة ساكسوسنيا – انهالت

نبذة و الشبكة الثقافية

الخلفية
يعيش حوالي 801.000 شخص من أصول مهاجرة في 
والية ساكسونيا-أنهالت. هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى 

تعرض المهاجرين والمهاجرات للبطالة بدرجة تصل 
إلى الضعف مقارنة باأليدي العاملة األلمانية. غير أن 
الكثير من أبناء هذه الفئة يمتلكون مؤهالت مهنية 
أو مهارات قيمة أخرى غالباً ما ال تتم معادلتها في 

ألمانيا. ويتيح التغير الديموغرافي الحاصل في ألمانيا 
والنقص الناتج عنه في األيدي العاملة فرصاً لألشخاص 

من ذوي األصول المهاجرة إلثراء سوق العمل 
بمهاراتهم وكفاءاتهم، شريطة إتمام إجراءات االعتراف 
بالشهادات والتأهيل الوظيفي. وبالتالي فال مناص من 

تفعيل اإلمكانيات والقدرات كافة، وباألخص قدرات 
المهاجرين والمهاجرات.

الشبكة الثقافية
من فترة 2015 إلى2018  يوجد تمويل و دعم كل 
من مقاطعة ساكسوسنيا – انهالت مع منسق البالد 

وثمانية مراكز المساعدة التي تتيح خدمة لبناء عرض 
على الفور .

وذلك بمساهمة كل من مركز االندماج، وكاالت 
التوظيف، مركز التشغيل، الشركات، منظمات و 

خدمات الهجرة وذلك بتقديم معلومات وتوجيه 
إرشادات مناسبة بخلق:

  خدمة االعتراف بالشهادات والمهارات .

 خدمة التدريب في إطار قانون  االعتراف 
 بالشهادات.

 خدمة ما بين الثقافات والتفتح و مكافحة التمييز
 والتنوع

إن برنامج االندماج من „خالل التأهيل“ يهدف إلى 
تحسين سوق العمل من طرف المهاجرين البالغين.

هذا البرنامج ممول من طرف وزارة االتحادية 
للعمل و الشؤون االجتماعية  )BMAS( و الصندوق 

االجتماعي األوروبي )ESF(،وشركاءفي تطبيق هذا 
البرنامج وزارة التربية  و التعليم )BMBF( والوكالة 

. )BA( االتحادية للعمل

ان برنامج االندماج من خالل التاهيل ممول من طرف وزارة االتحادية للعمل و الشوون االجتماعية و الصندوق االجتماعي االروبي .

بالمشاركة مع :

خدمة االعتراف بالشهادات المهارا ت

مصادر العمل

االعتراف و التعرف بها



لماذا أنشأت مراكز الخدمة „ االعتراف المهني“ ؟

في الماضي لم تستخدم المهارات المهنية 
للمهاجرين إال بشكل قليل. كثير من المهاجرين

والمؤهلين مهنيا بشكل جيد يعملون في مجاالت 
األجور المنخفضة, الن مؤهالتهم المحصل عليها 

خارج ألمانيا وألسباب قانونية ال يعترف بها .

أسباب أخرى هي أن عملية االعتراف بالشهادات 
األجنبية والجهات المسؤولة عن ذلك موضوع 

معقد للغاية . كثير من المهاجرات و المهاجرين
ال يعلمون ا ذا كان لهم الحق باالعتراف 
بشهاداتهم المحصل عليها خارج ألمانيا،

او من هي الجهة المسؤولة لالعتراف بمهنة ما، 
وماهي الوثائق المطلوبة التي يحتاجونها  لتلك 

المعاملة.

ابتدءا من  2012 فان قانون االعتراف بالشهادات 
األجنبية سوف يستخدم خبرات المهاجرين 

المهنية بشكل أفضل ،ونقاط الخدمة „االعتراف 
المهني“

ستقوم بتقديم المساعدة للمهاجرين أثناء عملية 
تقديم الطلب لالعتراف بمؤهالتهم.

وهنالك تعاون مشترك ما بين دوائر مساعدة 
المهاجرين و الدوائر التي تقيم الشاهدات.

الهدف األساسي للدعم هو االستفادة السريعة من 
الخبرات المهنية المتوفرة عند المهاجرين لصالح 

االقتصاد األلماني.

من هم الذين يمكنهم االتصال بمراكز خدمة 
„ االعتراف المهني „؟

المهاجرات والمهاجرين الذين تعلموا مهنة او
حصلوا على شهادة جامعية في بالدهم ويريدون 

العمل بمجال اختصاصهم في المانيا .

المهاجرات والمهاجرين الذين عدلت شهادتهم
بشكل جزئي ويبحثون عن دورات لمتابعة 

التعليم المهني .

المهاجرين و المهاجرات الذين لديهم مشاكل 
باالعتراف بالشهادات و يودون الحصول 

االرشاد.

المهاجرات والمهاجرين والذين افراد اسرهم
مازالوا يعيشون في الخارج ولكن قريبا سياتون
الى والية ساكسونيا انهالت بسبب لم الشمل 

او بسبب الحصول على عمل .

مراكز مساعدة المهاجرين االخرى والتي تريد
الحصول على معلومات عن اجراء معادلة

الشهادات او تحتاج لمساعدة في حالة معينة .

المنظمات التي يديرها المهاجرين بانفسهم 
وترغب في الحصول على معلومات حول مسائل 

االعتراف بالمؤهالت االجنبية ، او التعرف على 
اخر المستجدات في هذا المجال .

ماهي المساعدات التي توفرها مراكز خدمة 
„ االعتراف المهني „؟

تقديم مراكز الخدمة االرشادات للمهاجرات
والمهاجرين عن اماكن تواجد الدوائر المختصة

لالعتراف بالمؤهالت المهنية وماهي الوثائق
المطلوبة لعملية االعتراف ؟

وحسب الرغبة يمكن القيام باالتصال بدائرة 
االعتراف بالشهادات االجنبية لشرح وتوضيح

المسائل االجرائية .

المهاجرين والمهاجرات الذين عدلت شهادتهم 
بشكل جزئي و يبحثون عن دورات التعليم

المهني

الجهات العاملة في مجال االندماج المهني
للمهاجرين وبشان استفسارات وتساؤالت حول
موضوع االعتراف بالشهادات االجنبية يمكنهم
االتصال والتشاور مع مراكز خدمة „ االعتراف 

المهني „ .

تقديم محاضرات ودورات تدريبية عن
موضوع االعتراف بالشهادات االجنبية

للمنظمات التي يديرها المهاجرين وكذلك
لشبكة االندماج للمهاجرين .

تقوم مراكز خدمة „ االعتراف المهني „ بتوفير 
المعلومات الحديثة بشان المواضيع المتعلقة

باالندماج المهني للمهاجرين في سوق العمل 
واالعتراف بالشهادات االجنبية وكذلك توفير هذه 

المعلومات على شبكة االنترنيت .


