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IL RISPETTO DELLE PERSONE, IL RISPETTO DELLE REGOLE.

L’agricoltura, un’eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia. Uno dei set-
tori su cui puntare per il rilancio del Paese, grazie all’utilizzo di nuove tecno-
logie e a sistemi di produzione sempre più attenti alla qualità e alla traspa-
renza.

Troppo spesso, però, nelle nostre campagne si registrano episodi di sfrut-
tamento di lavoratori in gran parte provenienti da Paesi extracomunitari, 
costretti ad accettare condizioni lavorative svantaggiose a danno della loro 
salute, sicurezza e dignità. Non dobbiamo più permetterlo.

A rafforzare questo impegno il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali (MiPAAF), dal 2010, ha intrapreso il percorso di integrazione dei 
cittadini extracomunitari promosso e fi nanziato dal “Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi” (FEI).
Il progetto LAVORARE ALLA LUCE DEL SOLE si inserisce in questo percorso, 
con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare in agricoltura attraverso una 
campagna di informazione che promuove i vantaggi del lavoro regolare sia 
per i datori di lavoro sia per i lavoratori stranieri. 
Ecco, allora il presente opuscolo. Una breve carta dei diritti e dei doveri di 
entrambi, lavoratori e datori di lavoro, affi nché sappiano che operare den-
tro le regole conviene di più.

Conviene alle imprese, conviene ai lavoratori, conviene all’agricoltura ita-
liana tutta che solo nel rispetto delle persone e delle regole può crescere e 
creare ricchezza.

Chiunque lavori nel settore agricolo sa che il valore della terra e dei suoi frut-
ti è sacro. Ancor più sacro è il valore dell’essere umano.
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5 العمل بشكل قانوني في صالحك

ــيــــل عـــمـــلـــي لــلــعــمــال  ــ دل
األجانب وألرباب العمل



دليل عملي6

تـــشـــغـــيـــل يـــدعـــامـــلـــة 
ــــي  ــونـ ــ ــانـ ــ ــل قـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ

يح بسيط ومر
فوائد عديدة لمن يشغل يد 

عاملة بشكل قانوني   
ــلـــى مــســاهــمــات  ــــحــــصــــول عـ يـــمـــكـــن لــــك ال
اقــتــصــاديــة واالســـتـــفـــادة مـــن اإلعـــفـــاء من 
الــضــرائــب فـــي حـــال تــوظــيــف الــعــاطــلــيــن عن 
)إذا  والشباب  والنساء  والمحرومين  العمل 
ين يجب أن يكونو قد أتمو التعليم  كانوا قاصر
يــز  تــعــز تــعــمــل عــلــى  ــــي(، وإذا كــنــت  ــزامـ ــ اإللـ
السالمة والصحة في مكان العمل. يمكنك 

الــرســوم  فــي  أكــبــر  بتخفيضات  التمتع  أيــضــا 
يـــــــة الــمــتــعــلــقــة بــالــضــمــان االجــتــمــاعــي  اإلدار
العاملين  للموظفين،  االجتماعية  والــرعــايــة 
ــت، وإذا كــانــت  ــؤقـ ــم أومـ ــ بــعــقــد عــمــل دائ

الشركتة يتوجد في المناطق الفقيرة 
 

القانون رقم 67/88؛ القانون 608/96؛
القانون رقم. 247/2007؛ القانون رقم. 220/2010

الدائمين والمؤقتين  العمال  استئجار  يمكنك 
و الموسميين « فقط لمهام معينة والحد 
األدنىللمدة 20 يوما وبحد أقصى 9 أشر» 
في  الــعــمــال  توظيف  الــى  بحاجة  كنت  اذا 
وقـــت مــتــقــطــع يــمــكــنــك اســتــعــمــال صيغة 

ــتـــي ال  ــوارو الـ ــســ ــســ ــارض  اإلكــ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــل الـ
تنطوي على حقوق والتزامات عقد العمل 
األدنــى  الــحــد  تغطية  تــوفــر  ــدائــم، ولكنها  ال
مــن الــضــمــان االجــتــمــاعــي والــتــأمــيــن. ولــهــدا 
تحتاج فقط لتقديم إعالن بداية العمل على 
االنترنت  إلى INPS «وهذا ينطبق أيضا على 
إشعارات التغيير» و التي تحيله مباشرة إلى 
األقصى  الفوائد والحد  تدفع  التي   INAIL
هو  الموظف   يتلقى  قــد  الــذي  للتعويض 
إجــمــالــي6.740 يـــورو )صـــافـــي5050 يــورو( 

في السنة «القييم المبينة لعام 2014

هام جدا! 
إذا كانت شركتكك تبلغ مبيعاتها السنوية:

• عند تجاوز 7000 يورو، يمكنك فقط 
استخدام العمال الموسميين شباب 

و طالب سنم أقل من 25 عاما، 
والمتقاعدين واألشخاص الذين يحصلون 

على تدابير دعم الدخل.

• أقل من 7،000 يورو، يمكنك استخدام أي 
عامل طالما لم يتم تسجيله، في العام 

السابق، في قوائم عمال االفالحة

بــالــقــانــون  الــمــعــدل   276/2003. رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم 
رقم92/12؛ خالل تعميم ايمبس رقم 177/2013

المناطق الفقيرة
الجبلية  المناطق  في  إيطاليا،  جنوب  في  مناطق 
والمرتفعات الجبلية أو مع ارتفاع أكثر من 700 متر 

فوق مستوى سطح البحر

المناطق الفقيرة
الجبلية  المناطق  في  إيطاليا،  جنوب  في  مناطق 
والمرتفعات الجبلية أو مع ارتفاع أكثر من 700 متر 
الجبلية  المناطق  في  إيطاليا،  جنوب  في  مناطق 

والمرتفعات الجبلية أو مع ارتفاع أكثر من 
الجبلية  المناطق  في  إيطاليا،  جنوب  في  مناطق 

فوق مستوى سطح البحر

قسيمة العمل «فاوشر»
لديم قيمة إسمية تساوي 10 يورو. ويمكنك 
شــرائــهــا فــي االيــمــبــس INPS فــقــط  بــعــد دفــع 
البنوك  ــروع  وفـ يــد  الــبــر مكاتب  جميع  فــي  المبلغ 
الموقع  فــي  اإلنــتــرنــت  عبر  إلكترونيا  أو  المرخصة 
اســتــخــدام  كــيــفــيــة  لــكــم   www.inps.it الــتــالــي: 

القسائم

تـــشـــغـــيـــل يـــدعـــامـــلـــة 
ــــي  ــونـ ــ ــانـ ــ ــل قـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ

فوائد عديدة لمن يشغل يد 

تـــشـــغـــيـــل يـــدعـــامـــلـــة 
ــــي  ــونـ ــ ــانـ ــ ــل قـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ

»قسيمة العمل «فاوشر»قسيمة العمل «فاوشر»
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شــرائــهــا فــي االيــمــبــس INPS فــقــط  بــعــد دفــع 
البنوك  ــروع  وفـ يــد  الــبــر مكاتب  جميع  فــي  المبلغ 
الموقع  فــي  اإلنــتــرنــت  عبر  إلكترونيا  أو  المرخصة 
البنوك  ــروع  وفـ يــد  الــبــر مكاتب  جميع  فــي  المبلغ 
الموقع  فــي  اإلنــتــرنــت  عبر  إلكترونيا  أو  المرخصة 
البنوك  ــروع  وفـ يــد  الــبــر مكاتب  جميع  فــي  المبلغ 

اســتــخــدام  كــيــفــيــة  لــكــم   www.inps.it الــتــالــي: 
القسائم
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ظروف العمل

الخطوة األولــى هي توضيح مع الموظف 
من حيث العمالة، النقط الثالية:

• التوقيت
• االسكن والطعام

• الراتب
• يوم الراحة

• عطالت

تـــدرج فــي عقدا  أن  المستحسن  مــن  فــإنــه 
مراعاة  مع  عليها،  المتفق  الشروط  لعمل 
ــلـــى وجــه  ــاري ، وعـ ــجــ ــ ــون ال ــانـ ــقـ قـــواعـــد الـ
في  عليها  المنصوص  الــمــبــادئ  الخصوص 
واإلقليمية  الــوطــنــيــة  الجماعية  االتــفــاقــات 
أيضا  يمكنك  الــزراعــي.  القطاع  في  العاملة 
وضع شروط أخرى غير تلك التي ينص عليها 

النظام، فقط إذا كانت أكثر مواتاة للعامل.
أن تقدم، مرة  إلــى  تحتاج  أنــك ســوف  تذكر 
الموظف  األقـــل،  السنة على  واحـــدة فــي 
للفحص الــطــبــي مــن طـــرف طــبــيــب أخــصــائــي 
إليه  الرجوع   ASL لــالزل ويمكن  العمل  في 
من أجل تقييم مدى مالئمتة صحة العامل 
أمــراض  لتفادي  بها   يقوم  التي  للمهمة 
الموسميين  العمال  حالة  في   . مستقبلية 
تتعرض لمخاطر معينة لمدة أقصاها 50  ال 
يع  يوم عمل في السنة، حتى في المشار
لمدة  الطبي صالح  الفحص  األخــرى،  الزراعية 
سنتين )مدة متفاوتة في الحاالت األخرى(. 

يارة تكاليف إضافية للعمال. التكلف الز

       D.INTERM 2013 من 27 مارس

الوثائق  التوظيف تحتاج  نسخة من  من أجل 
التالية للعامل:

• " بطاقة الوية لم تنته صالحيتها 
أو"بطاقة الوية، وجواز السفر، رخصة 

القيادة أو أي وثيقة مماثلة
يبي، على أن ترسل إلى  • الرقم الضر

المؤسسة الوطنية لتسديد االشتراكات 
• رقم العامل في االيمبس

والينتمي  أجنبي  عامل  استئجار  حالة  وفي 
الــى االتــحــاد األوروبـــي، تحقق من أن يكون 
المفعول  ســاري  إقامة  يح  تصر حوزته  في 
ــــعــــمــــل،أو" األســـــــــرة، الـــتـــعـــلـــيـــم، الـــلـــجـــوء  ــل ــ ل
السياسي، أسباب إنسانية، ورعاية األطفال 

أو في انتظار عمل".

القانون رقم. 286/98 

ــــالف"  نـــمـــوذج" الســتــكــمــال الــتــوظــيــف  ــي ــ اون
إلــى    UNILAV إلــكــتــرونــيــا ــرســل  ت أن  يــجــب 
يــوم  ــل  . عــلــى األقــ  C.P.I الــتــوظــيــف  مــركــز 
يــخ  بــدء العمل . بعد استالم  تــار واحــد قبل 
المختصة  السلطات  إلــى  إحالته  يتم   البالغ، 
فضال  ايمبس،  االجتماعي  والضمان  التأمين 
العامل  كــان  إذا  للهجرة  الــواحــد  مكتب  عــن 
من خارج االتحاد األوروبــي. إرجاع نسخة من 
لديك  كان  إذا  الموظف.  إلى  الرسالة  هذه 
أو  العمل  عالقة  على  يها  تجر تغييرات  أيــة 
يخ  تار أيــام من  عندما يتوقف هــذا، لديك ٥ 

الحدث للتواصل مع الوضع الجديد. 

القانون رقم 296/06

أجــانــب ال  تــرغــب فــي استئجار  إذا كنت  ــا   أمـ
ينتمون إلى االتحاد األوروبي ومقيمين في 

تصريح اإلقامة       
مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 
واحدة على األقل في السنة من قبل الحكومة، 
والــــذي يــضــمــن حــصــص الــعــمــالــة ، بــمــا فــي ذلــك 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 
خارج االتحاد األوروبــي الذين يرغبون في القدوم 

إلى إيطاليا من العمل.

تـــدرج فــي عقدا  أن  المستحسن  مــن  فــإنــه 
مراعاة  مع  عليها،  المتفق  الشروط  لعمل 
ــلـــى وجــه  ــاري ، وعـ ــجــ ــ ــون ال ــانـ ــقـ قـــواعـــد الـ
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أن تقدم، مرة  إلــى  تحتاج  أنــك ســوف  تذكر 

تصريح اإلقامة       
مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 
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مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 
واحدة على األقل في السنة من قبل الحكومة، 
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خارج االتحاد األوروبــي الذين يرغبون في القدوم 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 
خارج االتحاد األوروبــي الذين يرغبون في القدوم 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 

إلى إيطاليا من العمل.
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الخارج، من أجل العمل الموسمي أو العمل 
المؤقت أو الدائم، وفانك تحتاج إلى االنتظار 
حــتــى صـــدو ر مــرســوم الــتــدفــقــات، و اتبع 
الموقع  إليه على  المشار  المناسب  اإلجــراء 

www.interno.gov.it :التالي

مـــن أجـــل حــمــايــة الــســالمــة الــبــدنــيــة وصــحــة 
ــالغ مــوظــفــيــك  ــ ــروري إبـ ــضــ ــ الــعــامــلــيــن مـــن ال
الوقاية  تدابير  احترام  وأهمية  المخاطر  عن 
تعيين  يجب   ، لذلك  و  العمل.  أنشطة  ألداء 
خارج  العمال  الوقاية وحماية  عن  مسؤول 
أنشطة  وتنسيق  إلدارة  الــشــركــة،  ــل  وداخــ

الوقاية والحماية من المخاطر )س ب ب(
والعمل  الزراعي  القطاع  حالة  )SPP(. في 
فـــي نــطــاق الــحــيــوانــات حــيــث يــتــم تــوظــيــف 
أكــثــر مــن ٣٠ عــامــال، فــإن دور رئــيــس الوقاية 
والحماية قد يتزامن مع صاحب العمل. في 
إلى  تحتاج  ذلــك، سوف  الحالة، ومع  هذه 
يبية خاصة المنصوص عليها  حضور دورات تدر
ية. يجب أن  يعات والتحديثات الدور في التشر
يتواجد على األقل عامل قادر على التعامل 
مع حاالت الطوارئ  و في حال وقوع خطر 
إذا   . األولية  واإلسعافات  خطير  أو  وشيك 
مخاطر  على  عملك  أنشطة  تنطوي  كانت 
الكيميائية  الــمــواد  اســتــخــدام  مثل  مــحــددة 
يــة ومــبــيــدات  ــيـــدات الــحــشــر ــبـ الـــخـــاصـــة )الـــمـ
األعشاب، وغيرها(، ويجب على الطبيب إجراء 

المراقبة الصحية 
ــعــمــل -  ــصــحــة والـــســـالمـــة فـــي ال قـــانـــون مـــوحـــد بـــشـــأن ال
رقــم  يــعــي  الــتــشــر بــالــمــرســوم  ــمــعــدل  وال رقـــم 81/2008 

106/2009؛ رقم 626/94. 

ظروف العمل

إذا شــغــلــت عــامــل أجــنــبــي بــشــكــل قــانــونــي 
يح إقامة ساري المفعول،  وفي حوزته تصر
في  والسالمة  العمل  قواعد  احترمت  وو 
الخطر  تــفــادي  إلــى  باإلضافة  العمل،  مكان 
يــة  إدار غــرامــات  تتفادى  فإنك  فــي عملك، 
وتعليق  كبيرة،  "عقوبات  وجنائية   مدنية   ،

األعمال وغرامات، الخ ..." 

هام جدا:

 UNILAV إرسال عبراإلنترنيت نموذج •
يرالموحد  للتوظيف و DM-AG التقر

الفصلي ل

• تسديد االشتراكات   للضمان االجتماعي 
والرعاية االجتماعية ضمن المل الزمنية 

المنصوص عليها في القانون 

القانون رقم. 92/12؛ القانون رقم. 388/2000؛ 
قانون المالية 2007؛ مرسوم بقانون رقم 463/83؛ 

القانون رقم. 638/83؛ المرسوم. 286/98 - المادة 22

مرسوم التدفقات    
مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 
واحدة على األقل في السنة من قبل الحكومة، 
والــــذي يــضــمــن حــصــص الــعــمــالــة ، بــمــا فــي ذلــك 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 
خارج االتحاد األوروبــي الذين يرغبون في القدوم 

إلى إيطاليا من العمل.

www.interno.gov.it :التاليwww.interno.gov.it :التالي

مرسوم التدفقات    
مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 
واحدة على األقل في السنة من قبل الحكومة، 
مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 
واحدة على األقل في السنة من قبل الحكومة، 
مرة  يصدر  الــذي  القانون  التدفقات هو  مرسوم 

والــــذي يــضــمــن حــصــص الــعــمــالــة ، بــمــا فــي ذلــك 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 
والــــذي يــضــمــن حــصــص الــعــمــالــة ، بــمــا فــي ذلــك 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 
والــــذي يــضــمــن حــصــص الــعــمــالــة ، بــمــا فــي ذلــك 

خارج االتحاد األوروبــي الذين يرغبون في القدوم 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 
خارج االتحاد األوروبــي الذين يرغبون في القدوم 
من  األجــانــب  للمواطنين  المحفوظة  الموسمية، 

إلى إيطاليا من العمل.



9 العمل بشكل قانوني في صالحك

الميدان  العامل في 
الزراعي؟ 

العمل بشكل قانوني 
في صالحك!  

خااصة  صالحك  في  قانوني  بشكل  العمل 
إذا كانت خطة حياتك هي البقاء في إيطاليا، 
وحتى لو كنت تطمح في العودة يوما ما 

إلى بلدك 

تمنح لك باإلضافة إلى أن مرتبك مضمون، ال 
يمكن أن يكون أقل من الحد األدنى لألجور ، 
لديك أيضا المساهمات المدفوعة ويمكنك 
والرعاية  االجتماعي  الضمان  بفوائد  التمتع 

االجتماعية على النحو التالي:

• المعاش    
•"ت ف ر" تصفية تعويض إنهاء الخدمة 

 )TFR(
• إعانات البطالة،  

• تغطية التأمين في حالة المرض، 
والحوادث، واألمومة،

• إعانة الطفل إذا كان لديك عائلة كبيرة 
ودخلك متواضعا

ــرجـــوع إلـــى بلدك  تـــرك إيــطــالــيــا والـ ــررت  إذا قــ
دائـــم على  تحتفظ بشكل  فــإنــك   ، األصــلــي 
الحقوق التقاعدية المستحقة حتى لوعدت 

لإلستفادة  إيطاليا  إلــى  المستقبل،  فــي   ،
إلى  مباشرة  الذهاب  يمكنك  حيث  منهاد، 
الــمــدن  بــاتــرونــاتــي االتـــحـــادات، فــي مختلف 

اإليطالية، والتي تقدم الدعم المجاني.

المرسوم رقم 286/98 - المادة. 22-25 

ظروف العمل

لك  يمكن  قانوني،  بشكل  تشتغل  كنت  إذا 
ــتــي ينص  الــحــصــول عــلــى ظــــروف الــعــمــل ال
عليها قانون عقد العمل الجماعي الوطني 
في  والــســالمــة  الصحة  متطلبات  ومعايير 
ــى لــألجــر ،هـــو أدنـــى أجــر  ــ الــعــمــل. الــحــد األدن
القانون  بموجب  المحدد  الــراتــب  أو  يــومــي 
يــجــب عــلــى صــاحــب الــعــمــل أن يــدفــعــه لــك. 
فإنه ال يمكن، أن يكون أقل من الحد األدنى 
االمنصوص عليه  في مرجعية CCNL في 
ــراف  اشــــارة الـــى واجـــبـــات ومــســتــوى اإلشــ
باإلضافة  العمل.  صاحب  مع  عليه  المتفق 
إلى ذلك، CCPL تحدد ما هو مصنف ضار 
لصحتك من خالل إنشاء الحد األقصى لوقت 

يادة في األجور. العمل والز

إذا كنت تعمل لمدة سنة كاملة في نفس 
ين من الراتب  الشركة، سيدفع لك شر

المساهمات
هــو مبلغ مــن الــمــالــل إجــبــاري يــدفــع مــن قبل رب 
ــى مـــؤســـســـات االـــضـــمـــان اإلجــتــمــاعــي   ــ الــعــمــل إل
)إيــنــمــبــس(  والــرعــايــة )إيــنــايــل( لــمــعــاشــات التقاعد 
باإلعاقة  المتعلقة  المستقبلية  المخاطر  ولتغطية 
يــتــم خصمها مــبــاشــرة من  ــوادث.  ــحـ والــمــرض والـ

الراتب.

المساهمات
هــو مبلغ مــن الــمــالــل إجــبــاري يــدفــع مــن قبل رب 
ــى مـــؤســـســـات االـــضـــمـــان اإلجــتــمــاعــي   ــ الــعــمــل إل
)إيــنــمــبــس(  والــرعــايــة )إيــنــايــل( لــمــعــاشــات التقاعد 
باإلعاقة  المتعلقة  المستقبلية  المخاطر  ولتغطية 
يــتــم خصمها مــبــاشــرة من  ــوادث.  ــحـ والــمــرض والـ

الراتب.

 CCPL - عقد العمل الجماعي للمحافظة
الـــذي بموجبه جــوانــب  يــة  اتــفــاق الــعــمــل الــالمــركــز
القانونية  والحــتــيــاجــات  العمل  عــالقــة  مــن  معينة 

للقطاع الزراعي داخل المحافظة.

يادة في األجور. العمل والز

CCPL - عقد العمل الجماعي للمحافظة
الـــذي بموجبه جــوانــب  يــة  اتــفــاق الــعــمــل الــالمــركــز
القانونية  والحــتــيــاجــات  العمل  عــالقــة  مــن  معينة 

للقطاع الزراعي داخل المحافظة.

CCNL - عقد العمل الجماعي الوطني
الوطني  المستوى  عقد عمل متفق عليه على 
االقتصادية  "الــظــروف  العمل  ينظم شــروط  الــذي 
والتنظيمية التي تنطبق على جميع العاملين في 

القطاع"
ــرجـــوع إلـــى بلدك  تـــرك إيــطــالــيــا والـ ــررت  إذا قــ

CCNL - عقد العمل الجماعي الوطني
الوطني  المستوى  عقد عمل متفق عليه على 
االقتصادية  "الــظــروف  العمل  ينظم شــروط  الــذي 
والتنظيمية التي تنطبق على جميع العاملين في 

القطاع"
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ــة، وعــمــومــا فـــي شــــري ديسمبر  إضــافــي
يل )الثالث عشر و الرابع عشر(. في حال  وأبر
العمل،  إلــى سنة واحـــدة مــن  كنت ال تصل 
سيتم دفعها وفقا ألشر العمل الفعلية.

خالل فترة المرض واإلصابة، يحق لك الحفاظ 
على مكان العمل إلى الشفاء الطبي، في 
حال وقوع حادث في مكان العمل، يمكن 

تمديد بقائك في البيت إلى سنة.
اعتمادا على وظيفتك وقت العمل يختلف 
ويــمــكــن أن يــكــون بــــدوا� كــامــل أو بـــدوام 
بــدوا� كامل، يمكنك  إذا كنت تعمل  جزئي. 
العمل بحد أقصى ٤٤ ساعة في األسبوع.

العمل  أن يطلب منك صاحب  الممكن  فمن 
تغيير ســاعــات الــعــمــل الــخــاصــة بــك ألســبــاب 
فنية، واإلنتاج والتنظيم. ال يشكل أي رفضك 
أســـبـــاب الــفــصــل. إذا كــنــت تــعــمــل لــســاعــات 
طــويــلــة أو فـــي أيــــام الــعــطــالت، يــحــق لك 
الــحــصــول عــلــى راتـــب بــاإلضــافــة إلـــى العمل 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الغرض.  لهذا  اإلضافي 
يحق لك الحصول على فترة راحة أسبوعية، 
مدة إجازة مدفوعة األجر والراحة في أيام 
االحــتــفــاالت. مــا هــو أكثر مــن ذلــك، يحق لك 
إجــازة مدفوعة األجــر ال  أيــام  الحصول على 

تحسب كأيام إجازة.

الفصل، حتى  تبرر  أسباب  ذلــك، هناك  ومــع 
سابق  دون  للعمل  الـــفـــوري  اإلنـــهـــاء  مــع 
إنذار من قبل صاحب العمل بك مثل التغيب 
ــام مــتــتــالــيــة بـــدون  ــ عـــن الــعــمــل لـــمـــدة ٣ أيـ
على  تنطوي  التي  الجنائية  ــات  واإلدانـ مبرر، 
الخ.في  المتعمد،  والــضــرر  السجن،  عقوبة 
أي وقت يمكنك االستقالة ولكن عليك أن 
الــعــمــل، مستعمال  لــصــاحــب  إشــعــار  تعطي 

يــقــل عـــن الشر  ، ال  ــا"  ــانـــداتـ "راكـــومـ رســـالـــة 
واحـــد؛ بــدال مــن ذلــك فــي حالة إذا كــان رب 
يبلغك  أن  يجب  العمل  من  بتسرحك  االعمل 
قبل ٢ أشر على األقل. من لم يحتر� شرط 
اإلشعار يضطر إلى دفع عقوبة ينص عليها 

القانون.

ــلــعــمــل  ــح اإلقــــــامــــــة ل ــ ي ــر ــصــ ــ ت
الموسمي

إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تصل 
إلى إيطاليا نتيجة لترخيص العمل الموسمي 
أيام  لديك ٨  تذكر،  العمل،  الصادرعن صاحب 
فقط من وصولك لتوقيع عقد العمل في 
مكتب الهجرة الواحد من أجل البقاء و طلب 
مركز  في  الموسمي  للعمل  إقامة  يح  تصر
يد  الشرطة من خالل المكتب الصديق في البر

بــأداء  لــك  ،ال يسمح  اإلقــامــة هــذا  يح  تصر  .
أعمال أخرى.

غــيــر موسمي،  عــمــل  عـــرض  تلقيت  إذا  ثــم 
الواحد  الهجرة  مكتب  من  تطلب  أن  يمكنك 
يح إقامة للعمل الموسمي  تحويله من تصر
يح إقامة للعمل في سياق  يح تصر إلى تصر
االـــتـــعـــديـــالت الـــمـــتـــاحـــة بـــمـــوجـــب مـــرســـوم 
يزال ساري  ال  يح  تصر لديك  التدفقات، طالما 
المفعول.يمكنك إرسال طلب للحصول على 
إذن لتحويله، في حين كنت ال تزال في ايطاليا 

الترخيص"نوالأوستا" و تصريح إقامة
يجيز  الواحد  الهجرة  هي وثائق صــادرة عن مكتب 
دخول وفرص العمل للمواطنين األجانب من خارج 

االتحاد األوروبي في إيطاليا.

يد  الشرطة من خالل المكتب الصديق في البر
الــحــصــول عــلــى راتـــب بــاإلضــافــة إلـــى العمل 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الغرض.  لهذا  اإلضافي 
يحق لك الحصول على فترة راحة أسبوعية، 
مدة إجازة مدفوعة األجر والراحة في أيام 
االحــتــفــاالت. مــا هــو أكثر مــن ذلــك، يحق لك 
مدة إجازة مدفوعة األجر والراحة في أيام 
االحــتــفــاالت. مــا هــو أكثر مــن ذلــك، يحق لك 
مدة إجازة مدفوعة األجر والراحة في أيام 

إجــازة مدفوعة األجــر ال  أيــام  الحصول على 
بــأداء  لــك  ،ال يسمح  اإلقــامــة هــذا  يح  تصر  .

الترخيص"نوالأوستا" و تصريح إقامة
يجيز  الواحد  الهجرة  هي وثائق صــادرة عن مكتب 
دخول وفرص العمل للمواطنين األجانب من خارج 
يجيز  الواحد  الهجرة  هي وثائق صــادرة عن مكتب 
دخول وفرص العمل للمواطنين األجانب من خارج 
يجيز  الواحد  الهجرة  هي وثائق صــادرة عن مكتب 

االتحاد األوروبي في إيطاليا.
دخول وفرص العمل للمواطنين األجانب من خارج 

االتحاد األوروبي في إيطاليا.
دخول وفرص العمل للمواطنين األجانب من خارج 



11 العمل بشكل قانوني في صالحك

إلى  إرساله  العودة ،ويمكن  ودون ضرورة 
شبكة  على  فقط  للهجرة  الــواحــد  المكتب 

االنترنت من خالل رابط الموقع التالي :
https://nullaostalavoro.interno.it

قبل  مــن  التحويل  طلب  تقديم  أيضا  ويمكن 
أولئك الذين هم في ايطاليا للموسم الثاني 

من  التعميم  24؛  المادة   -  286/98 التشريعي  المرسوم 
يخ 2013/11/05 وزارة الداخلية رقم 6732 بتار

إلى  أتيت  أنــك  ثبت  إذا  ذلــك،  إلــى  باإلضافة 
إيطاليا منذ سنتين على األقل خالل العمالة 
تقديم  العمل  لصاحب  يمكن  الموسمية، 
بطلب للحصول على الترخيص لصالحية طويلة 
األجل )تصل إلى ثالث سنوات(، ودائما خالل 
الــمــنــصــوص عليها فــي مــرســوم  الــحــصــص 
للحصول  الــتــرخــيــص الزم  و  ــذا  .هـ الــتــدفــقــات 
إقامة  يح  للعمل وتصر الدخول  تأشيرة  على 
الحقة للعمل الموسمي. دائما التحقق من 
للمستندات  النهائية  والمواعيد  ــراءات  اإلجــ
الــتــي تــســمــح لــك بــالــبــقــاء فــي ايــطــالــيــا وإال 
سوف تجد نفسك بصورة غير قانونية في 

البالد.

المرسوم الرئاسي 394/99 - المادة  38 مكرر

وإذا فقدت العمل؟

قــدمــت  إذا  حــتــى  وظــيــفــتــك،  فـــقـــدت  إذا 
ــامــــة الـــصـــادر  يــح اإلقــ ــصــر ــان ت االســـتـــقـــالـــة، فــ
تحتاج  كما  إبــطــالــه.  يمكن  ال  العمل  ألغـــراض 
إلـــى تــســجــيــلــك، قــبــل أن تــنــتــهــي صــالحــيــتــه،  
اسمك  لتضع   ).C.P.I( العمل  مكتب  فــي 
لإلعالن  و  العمل  عــن  العاطلين  الئــحــة  فــي 
وأنـــك على  الــســابــق   المهني  النشاط  عــن 
يتم  طــرح.  لو  جديد  بعمل  للقيام  استعداد 
تــقــديــم هــــذه اإلمــكــانــيــة  لــجــمــيــع الــعــمــال 
كان  واذا   , الموسميين  العمال  إال  الزراعيين 

يح اإلقامة للعمل الموسمي يمكن  لك تصر
أن تبقى في إيطاليا حتى نهاية مدته ويجب 
عليك العمل ، مرة أخرى ألسباب موسمية 

حتى لو غيرت رب العمل. 

الئحة  فــي  العمل  مكتب  فــي  تسجيلك  ان 
يح  العاطلين عن العمل , تسمح لك بطلب تصر
يح  وهوتصر صالحيته،   انتهاء  عند  اإلقــامــة 
إقــامــة فــي انــتــظــارعــمــل مــدتــه ال تــقــل عن 
سنة واحدة. كما يمكنك أيضا الحصول على 
إذا  الــزراعــي،  الميدان  في  البطالة   تعويض 
سوف  والــتــي  المتطلبات،  تستوفي  كنت 
تــتــوقــف فـــي لــحــظــة عــنــدمــا تــجــد وظــيــفــة 

جديدة .
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