
حق العملحق العمل

معلومات للتواصل:

إجراءات شؤون األجانب وعالقة العمل

الدولية الحامية 
تشمل الحامية الدولية حق اللجوء والحامية الفرعية.

يحق للمستفيدين من الحامية الدولية الحق يف العمل، ويتم ذلك عن طريق 
أي نوع من أنواع العقود وبذات الحقوق التي متنح للمواطن اإلسباين.

يف حالة هؤالء األشخاص الذين مل يحصلوا بعد عيل اللجوء, وقد قدموا عليه 
الطابع  الطلب  اكتساب  من  أشهر  سته  بعد  العمل  كذلك  لهم  فيجوز   ,

الرسمي.
بالعمل  الترصيح  يلغى  طلبهم  رفض  اذا  انه  الحاالت  هذه  يف  االشكالية  إن 

ويلزم عىل صاحب العمل أن ينهي عقده.

التجذير
هنالك نوعان من التجذير:

التجذير االجتامعي: من وجهة نظر العمل، للحصول عىل اإلقامة مبوجب • 
مؤقّت،  أو  مسمى  غري  ألجل  عمل  عقد  تقديم  يجب  االجتامعي  التجذير 

ملّدة سنة عىل األقل وبدوام كامل.
لستّة  الزراعي  القطاع  لصالح  عمل  عقدي  تقديم  هي  األخرى  الطريقة 

أشهر عىل األقل وبواقع 30 ساعة عمل للعقدين اسبوعيا.
اإلقامة •  عىل  للحصول  العمل،  نظر  وجهة  من  العمل:  بواسطة  التجذير 

مبوجب التجذير بواسطة العمل يجب إثبات أّن العامل اشتغل ملّدة ستّة 
أشهر عىل األقل يف إسبانيا.

يف هذه الحالة، قد تم هذا العمل من دون عقد وذلك ألّن األجنبي يقيم 
اىل   الحالة  هذه  عن  شكوى  تقديم  الرضوري  ومن  نظامية،  غري  بصورة 

مفتشيّة العمل والضامن االجتامعي أو أمام محاكم القضاء.

إجراءات اإلقامة لألجانب

القارص األجنبي بدون مرافق:
ميكن للقارص ما بني 16 و18 عاماً أن ميارس العمل حسب النظم املتوفرة برشط 

أن يكون قد حصل عىل ترصيح اإلقامة بإرشاف إحدى اإلدارات اإلسبانية.
عند بلوغه سن الرشد القانوين ميكن للقارص االستمرار يف عمل يضمن له موارد 

مالية متكنه من العيش.
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اشارة مهّمة
تعترب املواضيع املتعلّقة بسوق العمل جانباً أساسياً يف إجراءات دائرة األجانب 

وبصورة عاّمة يف عملية اندماج األجانب الذين يعيشون يف إسبانيا.
لذلك تصبح معرفة العنارص الجوهريّة لعالقة العمل، ولو معرفة أّولية، وكذلك 

الحقوق والواجبات املرتتبة عليها، شأناً مهامً يف عملية االندماج.
يف هذه الوثيقة نعتزم تعداد وتوضيح املفاهيم األوليّة يف عامل العمل.

املفاهيم األساسية يف عالقة العمل

العمل لصالح شخص آخر – العمل املستقل
العمل لصالح شخص آخر هو العمل ملصلحة شخص ثالث، أي صاحب العمل، 

مقابل أجر.
من  بنفسه،  بالنشاط  القيام  هو  الخاص  العامل  لحساب  أو  املستقل  العمل 

دون االعتامد عىل أحد. وتكون عوائد العمل للعامل.
مصادر عالقة العمل

جوهر حقوق عالقة العمل وواجباتها موجودة يف النظام األسايس للعاّمل ويف 
االتفاقيات الجامعية، عىل الرغم من وجود ترشيعات واسعة تخّص العمل.

قطاعات  مختلف  تنظّم  التي  الجامعية  االتفاقيات  عىل  التعرّف  املهم  من 
العمل (الفندقة والسياحة وغريها).

الفرتة التجريبية
هي الفرتة التي يخترب فيها كال الطرفني، العامل وصاحب العمل، وعالقة العمل 
بينهام، ويتم ذلك دامئاً مع بداية العقد، وميكن إنهاء العقد دون أي تعويض 

أو تقديم أسباب هذا القرار.
لكن الفرتة التجريبية تعترب فرتة عمل وترتتّب عليها جميع الحقوق الخاصة 

بالعامل (راتب وإجازات).
مامرسة حقوق العمل

املؤسسات التي عىل العامل أن يلجأ إليها يف حالة انتهاك حقوقه يف العمل 
هي مفتشيّة العمل واملحاكم العاملية ومحاكم القضاء.

عقد ألجل غري مسّمى- عقد مؤقّت
العقد ألجل غري مسّمى هو ذلك العقد الذي ال يشري إىل تاريخ نفاد، أي إنّه يدوم 

من حيث املبدأ ” إىل األبد“.
العقود  من  أنواع  هناك  نفاد.   تاريخ  فيه  الذي  العقد  ذلك  هو  املؤقّت  العقد 

املؤقّتة وأهّمها:
عقود حدثية: تندرج ضمن النشاطات العادية للرشكة. مّدتها عام ضمن فرتة • 

زمنية مدتها مثانية عرش شهرا.
عقود تأدية الخدمة أو العمل: للقيام بنشاطات ذات طابع خاص، مّدتها ثالث • 

سنوات.
عقود تأهيلية: للشباب الذين يبدأون أنشطة العمل. مّدتها سنتان من املامرسة • 

وحتّى ثالث سنوات من التأهيل.
العمل بدوام كامل – العمل بدوام جزيئ

العمل بدوام كامل هو العمل أربعني ساعة أو ما يقاربها أسبوعيا.
عدد  من  أقل  أسبوعية  ساعات  بعدد  ينجز  الذي  العمل  هو  جزيئ  بدوام  العمل 

ساعات العمل بدوام كامل.
اإلجازات

جميع العاّمل لهم الحق بالحصول عىل إجازة (يف العادة، ثالثون يوما طبيعيا لكّل 
سنة من العمل). اإلجازة تكون مدفوعة دامئا.

األجرة
هو أهّم حقوق العامل. هناك حد أدىن لألجور يجب احرتامه بكل األحوال. الحد 
األدىن حاليا يبلغ 1108,33 يورو  يؤّدى يف 12 دفعة يف حالة العمل بدوام كامل. 

كّل اتفاقية جامعية تنظّم األجور لكل قطاع.
عمل القارصين

ال يحّق للقارصين دون 16 عاماً العمل يف إسبانيا، أّما الذين ترتاوح أعامرهم بني 
16 و18 عاماً، فيمكنهم العمل دامئاً بترصيح من صاحب السلطة األبوية.

ال ميكن للقارصين القيام بأعامل ليلية وال العمل ساعات إضافية.
اإلعانات االجتامعية

البطالة  الطارئة:  الحاالت  مختلف  تغطي  اإلعانات  من  سلسلة  العمل  عن  تنتج 
واإلجازات املرضية وحاالت والدة األطفال واإلعاقة الدامئة والتقاعد.

انتهاء عالقة العمل
يف •  وال  التعويض  يف  له  حق  ال  الحالة  هذه  يف  للعامل:  الطوعي  االنسحاب 

البطالة.
االنسحاب الطوعي للعامل بسبب صاحب العمل: يف هذه الحالة له الحق يف • 

تعويض ما بني 20 إىل 33 يوما عن كل سنة عمل وبحسب السبب، ولديه الحق 
أيضا يف البطالة.

نهاية العقد املؤقّت: يف هذه الحالة لديه الحق بالتعويض 12 يوما عن كّل سنة • 
عمل، ولديه الحق أيضا يف البطالة.

الفصل الناتج عن عدم إنجاز العمل من قبل العامل: يف هذه الحالة ال حق له • 
بالتعويض، ولكن له الحق يف البطالة.

الفصل التعسفي: يف هذه الحالة له الحق يف التعويض 33 يوم عمل عن كل • 
عام خدمة، وكذلك له الحق يف البطالة.

الفصل لسبب موضوعي. يف هذه الحالة له الحق يف التعويض 20 يوم عمل عن • 
كل عام خدمة، وكذلك له الحق يف البطالة.

عالقة العمل الخاصة بعامالت املنازل
عىل الرغم من بعض السامت الخاصة، فإّن هذا العمل يلبّي الحقوق األساسية 
اإلعانات  أو  الفصل  عن  الناتجة  والتعويضات  واإلجازة  كالراتب  العمل،  لعالقة 

الناشئة عن اإلجازات املرضية. مع ذلك، ال يعطي الحق يف البطالة.
الدخول إىل سوق العمل

من الرضوري الحصول عىل رقم العضوية (NAF) الذي يتم تحديده عند انخراط 
العامل يف نظام الضامن االجتامعي، يف أي من األنظمة (العام أو املستقل أو لعامل 

البحر إىل آخره). 
عىل طلب عمل، وهو طلب وظيفة يقدمه شخص  من الرضوري أيضا الحصول 
الوطنية  الوكالة  إىل  منه،  شخصية  مببادرة  عامل،  شخص  أو  العمل  عن  عاطل 

للتشغيل، من خالل إحدى مكاتبها املتواجدة يف جميع أنحاء البالد.
طلب العمل هو الطريقة التي ميكن من خاللها ملقدمي طلبات العمل الحصول 

عىل الخدمات املعروضة والتي تتناسب مع مميزاتهم واحتياجاتهم.


