العمل في سويسرا

سويسرا دولة الهجرة
تحظى سويس را ،إحدى دول وسط أوروبا ،بتاريخ طويل يتعلق
بالهجرة .ونتيجة لموقفها االقتصادي والسياسي المستقر،
تختار العديد من الشركات متعددة الجنسيات اتخاذ سويس را
المقر الرئيسي لها .تعتبر سويس را دولة رائدة في مجال
البحث والتطوير بفضل جامعاتها الشهيرة .يعيش العديد من
األشخاص من دول مختلفة ويعملون في سويس را نظرًا لسوق
التوظيف المستقر بها.

العمل في سويسرا
يحتاج أي شخص يرغب في العمل في سويس را إلى الحصول
على تصريح عمل قبل شغل وظيفة مربحة.
وإلى جانب تصريح العمل الصالح ،يلزم في حالة األشخاص
الذين يحتاجون إلى تأشيرة ،الحصول على تأشيرة صالحة
للدخول (راجع جهات االتصال).

من يمكنه العمل في سويسرا؟
تشتهر سويس را بنظامها المزدوج لتخويل العمالة األجنبية:
يحظى مواطنو االتحاد األوروبي/منظمة التجارة الحرة
األوروبية باألولوية في حالة تخويل الوصول إلى سوق
العمل.
أما مواطنو الدول األخرى (يسمون مواطني الدول
الخارجية) ف يُسمح لهم بالدخول إلى سوق العمل
السويسري باإلضافة إل العمالة األجنبية من منطقة
االتحاد األوروبي/منظمة التجارة الحرة األوروبية ،لكن
يتعين عليهم استيفاء الشروط المسبقة والتالية:

نظام االعتماد المزدوج في سويسرا
EU/EFTA member states
Third countries
Switzerland

معايير االعتماد لمواطني الدول الخارجية
 .1يمكن للموظفين غير القادمين من دولة تابعة لالتحاد
األوروبي/منظمة التجارة الحرة األوروبية العمل فقط
في سويس را في مناصب اإلدارة العليا ،كمتخصصين
أو أشخاص مؤهلين آخرين .ويتم منح التصاريح فقط
على حسب المصالح االقتصادية العامة لسويس را.
يعتبر الشخص الذي يحمل شهادة جامعية أو شهادة
متعددة الفنون التطبيقية باإلضافة إلى عدة سنوات
من الخبرة شخ ً
ص ا مؤهال .وتب ًع ا للمهنة أو التخصص،
يتم أي ً
ض ا اعتماد األشخاص أصحاب تدريب فني خاص
وعدة سنوات من الخبرة االحت رافية.
 .2يُمنح الموظفون األجانب الحق في نفس الراتب
ونفس ظروف العمل مثل المواطنين والمواطنات
السويسريات.
 .3يتم تخويل المواطنين من دول خارجية فقط في حالة
عدم وجود مواطن سويسري أو مواطن من االتحاد
األوروبي/منظمة التجارة الحرة األوروبية متاح للوظيفة
المتصورة.
 .4يكون عدد تصاريح العمل الصادرة لمواطني الدول
الخارجية في سويس را محدو ًدا (أقصى عدد).

الئحة  8أيام
في األساس ،ال يكون هناك تصريح مطلوب في حالة تقديم
خدمة انتقالية لمدة تصل إلى ثمانية أيام في السنة الميالدية.
مع ذلك ,قد تكون التأشيرة مطلوبة للدخول .يرجى م راجعة
شروط التأشيرة المعمول بها .في مجاالت معينة (خاصة في
قطاع الترفيه الجنسي) ,يكون تصريح العمل مطلو ًب ا بدءًا من
اليوم األول يرجى أن تبحث بنفسك لدى السلطة المناسبة ما
إذا كنت تحتاج إلى تصريح عمل أم ال (راجع جهات االتصال).

غير مسموح بالعمل بدون تصريح
أي شخص يعمل في سويس را بدون تصريح عمل فإنه
يجعل نفسه عرضة للعقاب (السجن حتى عام واحد أو
الغ رامة) .ينطبق نفس األمر على صاحب العمل الذي
يوظف مواطن أجنبي بدون تصريح عمل.
كذلك أي شخص يقيم بصورة غير قانونية في سويس را
يكون عرضة للطرد من سويس را ويحظر عليه الدخول إلى
منطقة شنغن.

كيف وأين يتم التقديم للحصول على تصريح
عمل؟
في سويسرا ,يتحمل أصحاب العمل (الرجال والنساء)
المسؤولية عن الحصول على تصاريح العمل .فهم يقدمون
طلبًا إلى سلطات سوق العمل أو الهجرة في المنطقة المتعلقة.
توفر هذه السلطات معلومات عن اإلجراء ومستندات الطلب
المطلوب تقديمها.
إذا كانت لديك مشكالت مع صاحب العمل ،اتصل بمركز
االتصال التالي:
www.ch.ch
–› Work
–› Employment law
–› Labour disputes: Who to contact

سلطات المقاطعة المختصة

جهات االتصال
مندوب سويسرا في بلدك األم
www.eda.admin.ch
Representations and travel advice ›–

لمزيد من المعلومات عن توظيف مواطنين من خارج االتحاد
منظمة التجارة الحرة األوروبية/األوروبي
www.sem.admin.ch
Entry & Residence ›–
Labour / Work permits ›–
Non-EU/EFTA nationals ›–

لمزيد من المعلومات عن الدخول والتأشيرات
www.sem.admin.ch
Entry & Residence ›–
Entry ›–

سلطات المقاطعة
www.sem.admin.ch
About us ›–
Contact ›–
Cantonal authorities ›–
Cantonal immigration and labour market authorities ›–

 أمانة الدولة للشؤون االقتصادية:العمل غير القانوني
www.seco.admin.ch
Topics ›–
Labour: Travail au noir / Schwarzarbeit ›–

معلومات عامة عن سويسرا
www.ch.ch
www.admin.ch
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