
 العمل في البيوت بإيطاليا
لة ـــــــــالقانون الجاري المتعلق بالهجرة ينص على أن العامل أو العام

ا ــــاألجانب الغير منتمين إلى المجموعة األوربية و المقيمين في إيطالي
 هـــا بيحظى ى نفس المعاملة التي  عليجب ان يحصلوابطريقة قانونية 

اص ـــ العقود الوطنية الخحسب قانونقانون وطبقا للالعمال اإليطاليون 
اعي ـــــــــان اإلجتمــ، التأمين، الضملمرتبات، وذلك في مجال االعملب
.الضرائبىو  

ي ــــــــمطبق فوهو  العمل في البيوت بإيطاليا منظم بعقد وطني للعمل 
هذا العقد يحدد الحقوق و الواجبات لكل من العامل . إيطاليا أنحاء جميع

.و رب العمل  
ين ـــإن قواعد العقد الوطني للعمل تشمل أيضا العمال األجانب الحاصل

. اإلقامة بسبب العملتصاريحعلى   
 

. الرئيسية لعقد العمل في البيوتالشروط  
 

)6الفصل (التشغيل   
وقع من طرف رب العمل و من یجب أن یكون التشغيل بعقد مكتوب و م

ار ــو في هذا العقد یجب أن یش. العامل یأخد نسخة من العقد. قبل العامل
ر ــــنخص بالذآ(، إذا آان التعایش ونوع العمل إلى تاریخ بدایة العمل، 

دد ـــــ، ع)العامل الذي یتمتع بكل من السكن و األآل في بيت رب العمل
. أخرى لعالقة العملانب  جوساعات الشغل، الراتب و أیضا  

 
)10الفصل ( العمال فئـات  

:فئـاتینقسم العمال إلى أربعة   
ا ــــ دیبلومالحاصلون على یتعلق األمر بالعمال :  الممتازلى األوالفئـة -

.مهنيا معترف به من طرف السلطات اإلیطالية  
رض ـــالمم(یتعلق األمر بالعمال أصحاب المهن العالية : لى األوالفئـة -

).إلخ.المؤهل، آبير الخدم، الطباخ، المكلف بمرافقة العجزة أو المرضى  
ة ـــــــــیتعلق األمر بالعمال الذین یتكلفون بالحياة العائلي: الفئـة الثانية  -
. ، سائق، راعية األطفال المكلف بمرافقة العجزة أو المرضىفنادق(

).إلخ  
يرا ــــــالتي تتطلب جهدا بدنيا آبیتعلق األمر باألعمال :  الفئـة الثالثة  -

).التنظيف، البستنة إلخ(واألعمال اليدویة   



 بعد  الفئـة الثانية  ینتقلون إلى  الفئـة الثالثة العمال المنتمون إلى  : تنبـــه
).12الفصل ( من العمل  شهرامرور أربعة عشر  

 
)15الفصل (فترة اإلختبار   

لى واجباتهم الحقيقية وتقدیـــــــــر هى الفترة التى فيها یتعرف العمال ع
.أهميتها بالنسبة لصاحب العمل  

 
 يوما من العمل الفعلي30  الممتازالفئـة االولى

لى األوالفئـة   يوما من العمل الفعلي30 
 يوما من العمل الفعلي8 الفئـة الثانية
 يوما من العمل الفعلي8 الفئتة الثالثة

 
 أن تحل عالقة العمل فى أى وقت وبدون أنذار خالل فترة االختبار یمكن

سواء من طرف صاحب العمل أو من طرف العامل مع الدفع للعامـــــل 
.للراتب والمستحقات االخرى عن العمل المؤدى منه  

 
)16الفصل (الراحة األسبوعية   

: ساعة36الراحة األسبوعية هي   
 لكن إذا إشتغل .من المفضل أن یكون یوم األحد)  ساعة24( یوم آامل -

، لتالى راحة و ذلك في اليوم ا أخر العامل في هذا اليوم فله الحق في یوم
.%60و یتقاضى على الساعات التي عمل فيها بزیادة   

 بزیادة یدفع ، إذا إشتغل فيها عليه ساعة من یوم آخر یتم اإلتفاق 12 و -
40%.  

 
)17الفصل (توقيت العمل   

و ـــون مع رب العمل، فالتوقيت األسبوعي هبالنسبة للعمال الذین یتعایش
لى ـــ ساعات ع10، مقسمة إلى 2003 ینایر أعتبارا من اول  ساعة 54

ل ـــــــــــبالنسبة للعمال الذین ال یتعایشون مع رب العم.األآثر في اليوم
عتبارا مــن  ساعة إ44 ساعة و سيتغير إلى 45فالتوقيت األسبوعي هو 

.2004 ینایر أول   
 
)18الفصل (لعمل اإلستثنائي ا  

ن ـــ إذا تم في الفترة الزمنية ما بي%25 یعوض العمل اإلستثنائي بزیادة
إذا تم في فترة % 50 إلى الساعة العاشرة ليال، و بزیادة صباحاالسادسة 



). العمل الليلي(مابين الساعة العاشرة ليال إلى الساعة السادسة صباحا
 األعياد و أیام األحد، آما هو مشار إليه  إذا تم في%60تكون الزیادة ب 

.19في الفصل   
 

)19الفصل  ( األعياد  
:تكون األعياد في األیام التالية  

 ینایر، سادس ینایر، اإلثنين من عيد الفحص، الخامس و العشرون أول 
ن ــــ، الثاني من شهر یونيو، الخامسة عشر مأول مایومن شهر أبریل، 
س ــــــــــــالثامن من شهر دیسمبر، الخام نوفمبر، أولشهر أغسطس، 

ر، ــــوالعشرون من شهر دیسمبر، السادس و العشرون من شهر دیسمب
أعياد القدیس، في هذه األیام للعامل الحق في الراحة و إذا إشتغل العامل 

ــــــــــوم له الحق في تعویض یو،  %60 زیادةیجب ان یدفع له بالفيها 
.الراحة  

ألعياد في یوم األحد فالعامل له الحق بأن یتقاضى أجرة یوم  اجائتإذا و
.راحة آامل أو أن یأخذ یوم آخر   

 
)20الفصل (العطل   

س رب ـــ آل سنة من العمل مع نفعن یوما آعطلة 26للعامل الحق في 
.مع تقاضي الراتب) شهرا آامال(العمل   

 
)25الفصل (األمومة   

ترة ـــــبدایة الحمل، إلى  نهایة الفمن أذا وقع الحمل خالل فترة العمل ف
ال و) والدةــــشهرین قبل الوالدة و ثالتة أشهر بعد ال(اإلجباریة للعمل 

.یمكن رفض العاملة إال بسبب قانوني  
 

)28الفصل (حادثة الشغل ) 27الفصل (المرض   
أن ــمل بمرض أو بحادثة خالل مزاولة عمله فله الحق باعند إصابة الع

) غلــهذه المدة متعلقة باألقدمية في الش( وذلك لمدة معينة  بعملهظ یحتف
.للتعویضتقاضي ال مع  
ل ــ وجيز رب العم وقتفي حالة المرض، العامل مجبر بإخبار و فيو
  مــــن خالل ثالتة أیام  المسجلإرسال شهادة طبية عن طریق البریدو

.دثاوقوع الح  
 

)30الفصل (الراتب   



ي ـــــعامل أجره إضافة إلى ورقة األداء الترب العمل یجب أن یعطي لل
ة ــــ  ورقءیتم إمضا.   الشهري بالراتبتحمل آل التوضيحات المتعلقة 

خة ــاألداء من طرف العامل و آذا رب العمل، و آل منهما یحتفض بنس
.من هذه الورقة  

دد ـــبالنسبة للعمال األجانب الذین یعملون في البيوت فالدخل األدنى مح
إذا آانت ( أورو شهریا، نفس الشيء في حالة تعدد أرباب العمل 439 ب
). ساعة في األسبوع24 العمل ال تقل عن قةعال  

 
)33الفصل (الزيادة المتعلقة باألقدمية   

ي ـــــللعامل الحق ف) عند نفس رب العمل( من العمل مرور عامين بعد 
ليه في عقد  عصوص األدنى المن على الحد من الراتب%4 زیادة بنسبة 

ان تدخل ضمن النسب المادیة المخصصـــة هذه الزیادة ال یمكن . العمل
.آمكافأت  

 
)35(راتب الشهر الثالت عشر   

 يـــــــــــــللعامل الحق في تقاضي شهر إضافي، یساوي الدخل اإلجمال
ا ـــــــفيم. ي یمنح خالل شهر دیسمبر بمناسبة عيد المسيحلذ، ااالساسى

ر ـــــئك الذین لم یتموا سنة من الشغل، سوف یتقاضون األجیتعلق بأوال
. األشهر التي إشتغلوا خاللهابنسبة  

 
)36الفصل (اإلستقالة و الطرد من الشغل   

 مرتبطة بعدد ساعات العمل األسبوعية  للطرد أو لألستقالة فترة اإلعالن
.واألقدمية  

. في حالة إستقالة العاملتنصف فترة اإلعالن  -  
 

)37الفصل (املة إيزاء إنتهاء العمل المع  
اء ـــآل شهر من الشغل  یزداد حق العامل في مبلغ یدفع له عند إنتهعن 

.عالقة العمل  
 تــــــلك من% 70 صل إلى المسموح وعند الطلب صرف مقدم  یمن و

.ةالمدخر  السنویةالمبالغ  



 
 الضمان اإلجتماعي للعمال وواجباتهم

 
ر ــــــول من طرف النقابة، و أخص بالذآذد المب الجهبفضلفي إیطاليا، 

نقابة شيزل، هناك قوانين تحمي العمال المهاجرین و تضمن لهم حقوقهم 
:روف عيشهم، التي نذآر منهاظوواجباتهم لتحسين   

 
.المساعدة الصحية  

أیضا العالج و، لهم الحق في االیطالين اإلیطاليين وغير آل في إیطاليا،-
.شفيات للعالجالنزول بالمستحق   

 العمــــــــــل اإلقامة بسبب  تصاریح العمال األجانب الحاصلون على -
ة ــــمجبرون على التسجيل في الخدمة الوطني)  و الباحثين على الشغل(

ي ــــــــــــالعمال و عائالتهم لهم الحق ف. للصحة و أیضا أفراد عائالتهم
صحية شأنهم في ذلك شأن الحصول على طبيب العائلة و آل الخدمات ال

).غير المجانيةالمجانية أو (المواطنين اإلیطاليين   
ي ــ للحصول على الخدمات الصحية یجب الحصول على الدفتر الصح-

ة ـوذلك بالوثائق الشخصي) أزل(الذي یطلب من مكاتب الصحة المحلي 
ر اظـفي حالة العمال الذین  في إنت( اإلقامة تصریحجواز السفر، : اآلتية

تسویة وضعهم، فيمكنهم التسجيل بنسخة من طلب تسویة الوضعية و آذا 
).الوصل البریدي  

ادة ــشه یجب عليهم ارسال  العمال الرسميين الذین یصابون بأمراض -
. العمل و هم معرضون للتفتيشلصاحبطبية   

 األمومة
ـة االمومـــــالعاملة المهاجرة لها نفس حقوق العاملة اإلیطالية في حالة 

شهرین قبل ال مدة أن ال تعمل  وهى ملزمةالعنایة الطبية المتخصصة، و
ذه ـــــ ه خاللفيو. ، و ثالتة أشهر بعد الوالدةللوالدةالتاریخ المفترض 

.الفترة ال یمكن أن تطرد من العمل  
أقل مستوى مــــــن  على وتحصلإذا آانت العاملة تملك بطاقة اإلقامة، 

 بشيك  دخل ، تستطيع طلب مساعدة األمومةنىأدالضمان اإلجتماعي، و
).إنبس( من مكتب الضمان اإلجتماعي مادى  

ان ـــــــــــــ على الضمتحصلإذا آانت العاملة تمتلك بطاقة اإلقامة و ال 
اإلجتماعي، یمكنها أن تطلب مساعدة األمومة التي هي عبارة عن شيك 

.مادیا لألمومة یعطى من طرف البلدیات اإلیطالية  
.هما بينجمعالهذین الشيكين ال یمكن   



 
 إقتطاعات الضمان اإلجتماعي

ي ــطلب من معهدالضمان اإلجتماعال اإلستخدام على أرباب العمل عند
ي ــــــتسجيل العامل من أجل دفع اإلقتطاعات و آذا التسجيل ف) إنبس(

أما فيما .من أجل حوادث الشغل) إنایل(المعهد الخاص بحوادث الشغل 
الغ ـالعمال الذین هم في مرحلة تسویة وضعيتهم القانونية، فاإلبیخص 

 المحافظـــــة اإلقامة للشغل في تصریحیتم عندما تتم عملية توقيع عقد 
).مةالمكتب اإلقليمي للحكو(  

صاحب العمل هو المسئول عن دفع اقتطاعات الضمان االجتماعى آل 
اتبه آل شـــهر أو ثالثة أشهر ویجب علية استقطاع حصة العامل من ر

.على االآثر قبل األنتهاء من آل ثالثة أشهر  
 للعمال الحق في مجموعة من القوانين المتعلقة  یعطى  اإلقتطاعات،دفع

دة ــــــــــالتقاعد، مساع( اإلجتماعية ستفادات بالضمان اإلجتماعي و األ
ة، ــــعائلية، تعویضات األمومة و البطالة، األمراض و الحوادث المهني

).المساعدة الطبية  
 24 لية عــن الماتاإلقتطاعاللحصول على هذه اإلستحقاقات یجب دفع 

اب ـــــــو لو تعلق األمر بتعدد أرب( على األقل ساعة عمل في األسبوع
).العمل  

التعدیالت االخيرة فى قانون الهجرة تسمح فى حالة العودة النهائية الـى 
واء آانوا مرتبطين بعقود عمل محددة المدة البلد االم للعاملين االجانب س

أو غير محددة بمدة معينة،  یمكنهم االحتفاظ بحقهم فى الضمــــــــــــان 
 65االجتماعى ، ولهم الحق فى المعاش التقاعدى للشيخوخة عند بلوغهم 

سنة ، تدفع لهم من الضمان االجتماعى حتى ولو آانت االستقطاعــــات 
 1فصل ( مس سنوات ، آما هو مقرر بالقانون المدفوعة ألقل من خ

  من18 منسق مع فصل 335 رقم 1995 أغسطس 8 من قانون20فقرة 
).فينى/  بوسى 2002/189 قانون   

األستثناء المتعلق بمتطلبات الحد االدنى لدفع الضمان االجتماعــــــى ال 
ـــــــبب تنطبق على العاملين االجانب الذین لهم الحق فى التقاعد بســــــ

الشيخوخة عن طریق نظام المكافأة أو النظام المختلط ، وفى جميـــــــع 
 ســـنة 65االحوال أیضا فى هذه الحالة ال یمنح معاش التقاعد قبل بلوغ 

.للرجال وللنساء  
فيما یتعلق بصرف معاش التقاعد للورثة فال یسمح لهم بصرف المعاش 

ة حيث ان القانون ینــص على ان  سن65اذا آانت وفاة العامل قبل بلوغ 
أما اذا آانت الوفاة .  عام 65االحقية فى المعاش التقاعدى عند بلوغ سن 



 عاما فللورثة الحق فى صرف معاش التقاعد وحســـــــب 65بعد بلوع 
.شروط القانون للقرابة العائلية للعامل  

 
بالضرائ  

ي ـــــلضرائب التیدفع العمال األجانب الذین یشتغلون في البيوت نفس ا
 األقرار الســـنوى من الضروري تقدیم و. یدفعها المواطنون اإلیطاليون

بل ـق(وذلك  للسنة التي تم خاللها تقاضي الدخل  التالية للدخل في السنة 
 أآتوبر لدى مرآز 31أو خالل . ، أو البرید البنوك یوليو إلى شبابيك 31

اط ســـو دفع أق)  النقابة شيزلالمساعدة الجبائي المتواجد في آل مكاتب
 مع دفع الفوائد يو یول20 یونيو أو خالل 20خالل ( الضرائب المستحقة 

).عن التأخير  
فادة ـــأساسية لإلستوة یضرور االقرار الضریبى بالدخل السنوى شهادة

لب ـــــ اإلقامة، ط تصریحتجدید : من مجموعة من الحقوق المتمثلة في
التجمع العائلي، اإلعانات وطلب الجنسية اإلیطالية بطاقة اإلقامة، حقوق 

.إلخ  
  بطاقة اإلقام- اإلقامة و العمل تصريح

عند التوقيع على عقد عمل غير محدد بمدة  یعطى تصریح االقامــــــــة 
بسبب العمل بعد التوقيع على مستند االقامة بغرض العمل الحق فــــــى 

العمل محدد بمدة یعطى الحق فـــــى االقامة لمدة سنتين ، واذا آان عقد 
.االقامة لمدة سنة   

وفترة االقامة هذه یجب ان تجدد  قبل انتهاء صالحيتها من مكاتب االمن 
ة ــــاإلقام فتصریح  للذین یتمتعون بتسویة الوضع القانوني، أما بالنسبة 

.للتجدید تنتهي صالحيته بعد مرور سنة على تسليمها،هذه الرخصة قابلة  
ي ــ، إن العمال الذین یفقدون العمل لهم الحق في البقاء فجب ان نتذآروی

ى ـــ، إن لم یحصلوا عل اخرعمل إیطاليا في حدود ستة أشهر للبحث عن
. فهم مطالبون بمغادرة إیطاليالمدة بعد مرور هذه ا عمل جدید   

ل ـــإذا إستقر العمال في إیطاليا بطریقة قانونية لمدة ستة أعوام على األق
ة ــــولهم السكن و الدخل المطلوبين، یمكنهم الحصول على بطاقة اإلقام

.بمــدةغير محدد   
 

 نقابة شيزل
. شيزل مختصر الكنفدرالية اإلیطالية النقابية للعمال-  
 

  عضـو مليون 4 أنحاء إیطاليا و لها جميع شيزل تغطي -



 
ة ـــات مختلفيم نقابي مفتوح لكل العمال المنتمين لقطاعظ شيزل هي تن-

.والعمال المتقاعدین  
 

. الحكومة و األحزاب و أرباب العملعن هي نقابة مستقلة -  
 

ن ـ في العدید م وتعمل  شيزل تكافح من أجل التضامن بين الشعوب و -
لدان ـــــالمشارع من أجل التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادیة للعدید من الب

.اء العالمالذین هم في طریق التنمية في آل أنح  
 

ة ـــــــــ شيزل غير مرتبطة بمعتقدات دینية لكنها تحترمها و تقدر أهمي-
.قيمتها  

 
ك ــــ شيزل تهتم بالمواضيع المتعلقة باألجانب المقيمين في إیطاليا وذل-

ات ــــبتطویر الوصایة اإلجتماعية والقضائية الشاملة من خالل المعلوم
ات و اإلستشارة المباشرة للمهاجر حول الحقوق و الواجبات و المساعد

.المقيم بطریقة قانونية في إیطاليا و آذا أفراد عائلته  
 

 العمال المهاجرین في إیطاليا یمكنهم أن یجدوا في مكاتب شيزل العدید -
ن، ــــد العمل، حول حقوق المهاجریوحول عق: من الخدمات التي تهمهم

یخص التوجيـه  و فيما  و الضمان، حول التكوین المهنيالضرائبحول 
.للعمل  

 
ع ــــــــهي جمعية دات طاب) الجمعية الوطنية ما وراء الحدود( أنولف -

.تطوعي هدفها تنمية الصداقة و األخوة بين الشعوب  
دف ــ، مساعدات تهىتنشيط إعالمي، إستشار: أنولف تهدف إلى تحقيق

.إلى الترقية و الدفاع على حقوق المهاجرین  
 

دین، ـــــ العمال و المتقاعالعضاء من تعمل على تزوید ا: آاف شيزل-
ي ـــــــبمساعدات و إستشارات  شاملة  متخصصة في الميدان الضرائب

.واإلمتيازات اإلجتماعية  
 

هي فيدرالية متفرعة من شيزل، تعمل على تمثيل العمال :  فيزاسكات-
لخدمات التي  إلى المجال الثانوي، السياحة و اینتمونوالعامالت الذین 



لى ـــمن أجلهم، تعمل على إمضاء عقد العمل على الصعيد الوطني، ع
.صعيد الشرآة و على الصعيد المحلي  

ن ــــإنها الفرع الذي یدافع على حقوق العمال في البيوت و العمال الذی
.یرعون العجزة  

 
ب ــــالمؤسسة الوطنية للرعایة اإلجتماعية، و هي مكت:  إیناس شيزل-

ایة ل شيزل ا لذي  یرعى مجانيا المواطنين، العمال و المتقاعدین الرع
من ناحية الضمان اإلجتماعي، الرعایة و ما یخص التأمين عند وقوع 

.حوادث الشغل  




