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حقوق والتزامات المستفيدين من المساعدة االجتماعية
و
واالعتراف بااللتزام برد األموال
"الترجمة العربية غير رسمية ،للحصول على المعلومات .وفي حالة الشك ،مراجعة النسخ األصلية للمنشور الصادرة باللغتين الفرنسية واأللمانية"
تم تحديثه في يونيو "حزيران" 2021

 -1المواد القانونية األساسية

1. Principales bases légales

 -الدستور االتحادي (القرار رقم )RS 101

)- Constitution fédérale (RS 101

 قانون العقوبات السويسري ()CPالمؤرخ في  21ديسمبر "كانون األول" ( 1937القرار رقم )RS 311.0
 القانون االتحادي بشأن تقديم المساعدة إلى المحتاجين ()LASالمؤرخ في  24يونيو "حزيران" ( 1977القرار رقم )RS 851.1

- Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937
)(RS 311.0
- Loi fédérale sur la compétence en matière
d’assistance des personnes dans le besoin (LAS), du
)24 juin 1977 (RS 851.1

 قانون الكانتونات بشأن االندماج والمساعدة االجتماعية )(LIASالمؤرخ في  10سبتمبر "أيلول" ( 2020القرار رقم )RSV 850.1

- Loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale
)(LIAS), du 10 septembre 2020 (RSV 850.1

 الئحةة أنظمةة الكةانتونةات لقوانين االنةدمةاج والمسةةةةةاعةدة االجتمةاعيةة( )OLIASالمؤرخ في  21أبريةل "نيسةةةةةان" ( 2021القرار رقم
)RSV 850.100

- Ordonnance cantonale sur l’intégration et
l’aide sociale (OLIAS), du 21 avril 2021 (RSV
)850.100

 قانون الكانتونات بشأن اإلجراءات وسلطة القضاء اإلدارية ()LPJAالمؤرخ في  6أكتوبر "تشرين األول" ( 1976القرار رقم )RSV 172.6

- Loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 6 octobre 1976
)(RSV 172.6

 توجيهات إدارة الشؤون االجتماعية ()www.vs.ch/web/sas توصةةةةيات المؤتمر السةةةةويسةةةةري لمؤسةةةةسةةةةات العمل االجتماعي(.)http://skos.ch/fr/( )CSIAS

- Directives du Département en charge des affaires
)sociales (www.vs.ch/web/sas
- Recommandations de la Conférence suisse des
)institutions d’action sociale (CSIAS
(http://skos.ch/fr/), à titre subsidiaire

2. Principaux droits du demandeur/bénéficiaire d’aide sociale
 -2الحقوق الرئيسية لطالبيُ /منتفعي المعونات االجتماعية
)Droit au minimum vital incompressible (art. 12 Constitution fédérale, 42 LIAS, 49 OLIAS
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الحق في الحد األدنى من الكفاف والغير قابل للترشيد

2.1

(المادة  12من الدستور االتحادي ،الفقرة  42من قوانين االندماج والمساعدات االجتماعية)

كل شخص في حالة عُسر أو عوز تجعله ال يستطيع إعالة نفسه له الحق في الحصول على المساعدة الطارئة ،حتى لو كان هو المسؤول
بشكل شخصي عن حالته (المادة  12من الدستور االتحادي ،الفقرة  42من قوانين االندماج والمساعدات االجتماعية).

)Demande d’aide sociale (art. 45 LIAS, 51ss OLIAS
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2.2

تقديم طلب المعونة االجتماعية )(art. 45 LIAS, 51ss OLIAS
 يتم تقديم طلب المعونة االجتماعية بواسةطة الشةخص المعني نفسةه أو ربما عن طريق شةخص وكيل( .تكاليف الطلبغير مغطاة).
 يتم تقديم الطلب إما شةةفويا أو خطيا ،إلى البلدية التي قدم فيها الشةةخص طلب المعونة (حيي يعيا الشةةخص فعلياو) أوإلى المركز الصحي-االجتماعي.)CMS( .
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)Droit d’obtenir une décision (art. 7 et 47 LIAS, 9 OLIAS, 29 LPJA
حق الحصول على قرار ()art. 7 et 47 LIAS, 9 OLIAS, 29 LPJA

2.3

 إن البلدية (من اآلن فصةةاعدا سةةلطة المسةةاعدة االجتماعية) مسةةؤولة عن اتخاا القرارات بشةةأن منو معونات الرعايةاالجتماعية .ومع الك ،قد ت ُفوض هاه المهمة إلى المركز الصحي -االجتماعي (( )CMSالمادة .)7 LIAS
 يجب تبرير وتوضةةيو جميع قرارات سةةلطات المسةةاعدة االجتماعية ال ُمتخاة بشةةأن (الحق في المسةةاعدة االجتماعية،وتعديل الميزانية األسةةةاسةةةية ،وإلغاء حق معين ،وسةةةداد مبلل المعونة ،وما إلى الك) وكالك القيام بإخطار الشةةخص
سبل القانونية ال ُمتبعة وال ُمدة الزمنية المحددة لالستئناف.
المعني ،مع اإلشارة الى ال ُ
 يجب إخطار الشةةةخص المعني بالقرار الصة ةادر في غضةةةون  30يوما من تاريخ تقديم الطلب .مع تحديد ما إاا كانطلب المعونة قد تم الموافقة عليه وما هو مقدار المبلل .وفي حالة إنشاء ميزانية للدفع ،يرفق بها نسخة.
 في حالة تقديم الشةةخص طلب صةةريو باالسةةتعجال ،سةةوف تبلغه سةةلطة المسةةاعدة االجتماعية بقرارها بشةةأن التدابيرالعاجلة ،في غضةةةةون خمسةةةةة يا من تاريخ تقديم طلب المسةةةةاعدة ،ريثما يصةةةةدر القرار النهائي بشةةةةأن المعونة
االجتماعية.

2-4

)Droit de recours (art. 49 LIAS, 57 OLIAS, 5, 34 et 41ss LPJA
حق االستئناف ()art. 49 LIAS, 57 OLIAS, 5, 34 et 41ss LPJA

2.4

 يجوز للشخص المعني الطعن بقرار سلطة المساعدة االجتماعية والتوجه الى العنوان التالي:»  .« Conseil d’Etat, Palais du Gouvernement, 1950 Sionويُرسةل الطعن على شةكل رسةالة موقعة يحدد فيها
سةةبب الطعن .يجب إرفاق نسةةخة من القرار المطعون فيه بالملف ويجوز للشةةخص أن يطلب اتخاا إجراءات عاجلة
بشأن طلبه.
 إن المدة القانونية لتقديم طلب االسةةةةتئناف هي  30يوما ،ابتدا وء من تاريخ اسةةةةتالم الشةةةةخص للقرار .إاا لم يتم إعادةجواب الطلب من قبل سةةلطة المسةةاعدة االجتماعية ضةةمن المهلة القانونية (انظر النقطة  ،)2-3في هاه الحالة يعتبر
إنها أصةدرت قرارا سةلبيا (المادة  .)5 LPJAوفي هاه الحالة ،يمكن للشةخص تقديم طلب اسةتئناف "نقض الحكم" في
غضةون فترة زمنية معقولة .يكون مكتب خدمة الرعاية االجتماعية ،هو المسةؤول عن النظر في الطعون ال ُمقدمة ضةد
قرارات سلطة المساعدة االجتماعية وهاا هو عنوانه (.)Avenue de la Gare 23, 1950 Sion
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)Droit de consulter son dossier et d’être entendu (art. 19 et 25 LPJA, 72 OLIAS
حق التشاور بشأن ملف طالب المعونة االجتماعية واالستماع إليه ()art. 19 et 25 LPJA, 72 OLIAS

2.5

 يحق للشخص المعني ،بناء على طلبه ،االطالع على ملف المساعدة االجتماعية. يمكن للشخص التعبير عن أرائه ومناقشة جميع النقاط ال ُمتعلقة بالقرارات التي تهمه. -يحق للشخص الحصول على نسخة من المستندات التي يوقع عليها.
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)Début du droit à l’aide sociale (art. 45 LIAS et 52 OLIAS
بدء استحقاق المعونة االجتماعية ()art. 45 LIAS et 52 OLIAS

2.6

 إاا كان للشةخص الحق في الحصةول على المسةاعدة ،تبدأ مراجعة وتقييم شةرعية هاا الحق في اليوم األول من الشةهرالاي قُدم فيه الطلب من حيي المبدأ( .انظر النقطة )2-2
 -يشةةير المركز الطبي االجتماعي كتاب وة إلى أعضةةاء وحدة المسةةاعدة إلى المسةةتندات الالزمة لدراسةةة الحالة ويحدد موعداونهائيا و إلرسال المستندات ،مع مراعاة مهلة  30يوما و مفروضة على سلطة المساعدة االجتماعية التخاا قرارها.
  -إاا تعار الحصةول على مسةتندات معينة لسةبب منطقي قبل انتهاء مهلة  30يوما و التخاا القرار ،فإن سةلطة المسةاعدةاالجتماعية تقرر المساعدة المؤقتة ،على أساس الوثائق التي بحوزتها.
 إاا لم يرسل الشخص المعلومات/الوثائق ضمن المواعيد المحددة ،دون سبب وجيه ،لن يتم البت في وضع حالة العوزخالل المهلة المحددة التخاا القرار نتيجةو لالك التأخير ،ويجوز سةةةةلطة المسةةةةاعدة االجتماعية أن ترفض مؤقتا منو
المعونة االجتماعية .وإاا قدم الشةةخص المعلومات/الوثائق في وقت الحق ،فسةةيتم دراسةةة طلب اسةةتحقاق المعونة من
تاريخ يوم اإلرسال وليس بأثر رجعي ،أي من تاريخ تقديم طلب المعونة.
2

)Versement de l’aide sociale (art. 60 OLIAS
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2.7

دفع المعونة االجتماعية ()art. 60 OLIAS
 يحق للشةةخص الحصةةول على المسةةاعدة االجتماعية خالل األيام األولى من الشةةهر أي خالل الشةةهر الجاري .وتبعاللوضع ،يمكن دفع المعونة على شكل أقساط.
 يمكن لسةةلطة الرعاية االجتماعية أن تسةةدد بعض الفواتير مباشةةرة إلى الدائنين (مثل اإليجار والنفقات الطبية والتأمينالصحي والتأمين المنزلي .)RC

3. Principales obligations du demandeur/bénéficiaire d’aide sociale
 -3االلتزامات الرئيسية ال ُمترتبة على طالبيُ /منتفعي المعونات االجتماعية
)3.1 Subsidiarité de l’aide sociale (art. 30 LIAS, 2 et 40 OLIAS
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التضامن في المساعدة االجتماعية ()art. 30 LIAS, 2 et 40 OLIAS
 المعونة االجتماعية هي عامل مساعد أو بديل ألي مصدر آخر للدخل أو ما يملك الشخص من ثروة. يجب على الشةخص اتخاا جميع الخطوات التي تمكنه من الحصةول على مورد مالي (راتب ،تأمين اجتماعي أو خاص،نفقة الزوجة واالطفال ،بدل عائلي أو مخصةةصةةات العائلة ،اسةةترداد ديون مسةةتحقة الدفع لصةةالحه ،مسةةاعدات من أفراد
العائلة الاين يحملون صةةةةفة القرابة من الدرجة االولى ،ميراي ،إلخ ).وقبول أي اقتراح عمل مناسةةةةب .وفي حالة عدم
قيامه بالك ،أو إاا كان قد تجرد عن ممتلكات عقارية ،سةتسةاهم سةلطة المسةاعدة االجتماعية في الميزانية (على مدى عدة
أشةهر إاا لزم األمر) ،حيي تقوم بدفع دخل افتراضةي يقابل المبلل الاي تنازل عنه الشةخص أو تجرد منه .ويجب احترام
مبدأ التناسب.
 إاا كان الشةةةخص يمتلك عقارا ،فيجب عليه أن يوافق على تسةةةجيل هاا العقار كرهن من أجل ضةةةمان سةةةداد مباللالمساعدة المادية.
)Obligation de fournir des renseignements et informations (art. 34 LIAS, 42 OLIAS
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3.2

االلتزام بتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والبيانات الصحيحة ()art. 34 LIAS, 42 OLIAS
 يجب على مقدم الطلب للحصةول على المعونة االجتماعية أن يثبت عوزه ،وبالتالي يعرض وضةعه المالي بالتفصةيل (الدخلوالثروة والممتلكات العقارية ،وما إلى الك) .ويجب عليه أن يشةرح وضةعه المهني ،واالجتماعي ،والشةخصةي (بما في الك
كل شخص يعيا معه تحت سقف واحد) والوضع الطبي أي حالته الصحية (تقديم شهادة طبية إاا لزم األمر).
 يجب أن تُرسةل المعلومات في غضةون المهلة المحددة من قبل مكتب الخدمة االجتماعية (انظر ال نقطة )2-6بما فيالك جميع األشةخاص في األسةرة (أو الشةركاء ال ُمتعاشرين) الاين يعيشون تحت سقف واحد ،وكالك األطفال ال ُمعالين،
حتى لو كانوا يعيشون في أماكن أخرى خارج منزل صاحب الطلب.
  -يجب على متلقي أو ُمنتفعي المعونة إبالغ سةةةةلطة الرعاية االجتماعية دون تأخير بأي تغيير في ظروفهم أو حالتهمالشةخصةية .وفي حال عدم التبليل ،وتولد لدى سةلطة المسةاعدة االجتماعية شةك في اسةتحقاقك للمسةاعدة ،يجوز لها أن
تصةةةدر قرارا مؤقتا بتعليق أي ايقاف دفع المسةةةاعدة المادية وتحديد موعد زمني نهائي إلرسةةةال المعلومات/الوثائق
المطلوبة والمهمة.
)Collaboration à la réinsertion (art. 33 LIAS, 41 OLIAS
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3.3

التعاون في إعادة االدماج ()art. 33 LIAS, 41 OLIAS
 على المسةتفيد من نظام المعونة االجتماعية أن يقوم بكل ما يمكن أن يُطلب منه بشةكل معقول السةتعادة اسةتقالله الماليوإعادة اندماجه في المجتمع.
 يجب على المسةتفيد أن يتعاون مع السةلطات والهيئات التي تساعد على استعادة االستقالل الااتي أي االعتماد على النفس،بما في الك دوائر التأمين االجتماعية (التأمين ضةةةد العجز  ،AIوالبطالة  ،chômageوالتأمين ضةةةد الحوادي ،SUVA
وما إلى الك) والتأمينات الخاصةة االخرى وتق ُبل مختلف التدابير والتوصةيات ال ُمقترحة عليه من قبلهم .وفي حال توفرت
لديه القدرة على العمل ،حتى ولو كان جزئيا و فقط ،يجب أن ُيسةةجل نفسةةه في مكتب العاطلين عن العمل كشةةخص باحي
عن وظيفة (بغض النظر عن أي اسةتحقاق حالي لبدل المعيشةة اليومي) ،وسةوف تتم ُمتابعته تحت إشةراف مسةتشةار من
مكتب البحي عن الوظائف ( )ORPحيي سيقوم بإرساله الى عناوين مختلفة للحصول على فرصة عمل.
Logement
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3.4

السكن
  -يُترك األمر لكل منطقة أو بلدية لتحديد سةةقوف اإليجار المسةةموح بها على أراضةةيها .إاا كان إيجار المسةةتفيد أعلىمن معدل مستوى االسعار حسب المقياس المتعارف عليه في البلدية ،يجوز لسلطة المساعدة االجتماعية أن تطلب من
المستفيد خطيا و أن يترك محل سكنه وينتقل الى أخر في غضون فترة زمنية معقولة.
3

 إاا رفض الشةةخص المسةةتفيد من المعونة تغيير المسةةكن خالل ال ُمدة الزمنية المحددة أو إاا لم يثبت أنه قد أجرى بحثا وعن سةةكن جديد بسةةعر مناسةةب ،يجوز لسةةلطة المسةةاعدة االجتماعية أن ترفض تغطية مبلل اإليجار إاا تجاوز المبلل
الحد المعقول الاي يحدده مقياس متوسط األسعار.
 إاا كان الشخص يدفع اإليجار بنفسه ،فيجب عليه تقديم إثبات الدفع شهريا و إلى سلطة المساعدة االجتماعية.(Remboursement de l’aide sociale (art. 52 à 58 LIAS, 61à 68 OLIAS
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3.5

تسديد مبلل المعونة االجتماعية ()art. 52 à 58 LIAS, 61à 68 OLIAS
 الشةةخص الاي حصةةل على المعونة االجتماعية بعد بلوغه سةةن الرشةةد القانوني سةةيُطلب منه تسةةديدها ،في حال تماسةةةتحصةةةاله على االسةةةتحقاقات بشةةةكل غير صةةةحيو ،وإاا تعلق األمر بحيازته ثروة كبيرة ،كالك عندما يتم دفع
االستحقاقات كسلف ممنوحة ُمقدما و أو على شكل قرض ،وعندما يبدو التنازل عن السداد غير ُمنصف .إن المبالل التي
حصل عليها بغير وجه حق أو بدون االعالن عنها (أي التصريو بها) تكون قابلة لالسترداد في أي وقت ،مع الفائدة.
 تُحدد مطالبة سةةلطة المسةةاعدة االجتماعية بالتعويض لمبالل المعونة بعد انقضةةاء مدة  10سةةنوات من تأريخ دفع آخرإعانة مسةةاعدة مادية .وفي حالة حيازة الشةةخص أصةةول مهمة ،تكون فترة التقادم  20عاماو ،بدءا و من دفع آخر إعانة
مساعدة مادية.
 إاا لم تتوصةةل سةةلطة المسةةاعدة االجتماعية في البلدية والمسةةتفيد إلى حل ُمرضةةي بشةةأن شةةروط السةةداد ،فإن سةةلطةالمساعدة االجتماعية في البلدية تصدر قرارا و رسميا و بأن الشخص يمكنه الطعن أمام مجلس المحافظة
(راجع النقطة .)2-4
 القاصةر غير ملزم بسةداد مبالل اإلعانة الممنوحة له قبل بلوغه سةن الرشةد وامتالكه ثروة ال بأس بها أو عندما تتطلبالعدالة بالتعامل بإنصةاف (في حال مارس الشةاب نشةاط مربو أو حاالت أخرى) .وينطبق الشةيء نفسةه على الشةباب
الاين تقل أعمارهم عن  25عاما و في حال اسةةتلموا المسةةاعدة المخصةةصةةة لهم أثناء فترة تعليمهم األسةةاسةةي .المبالل
المخصصة لهم في تلك الفترة ال تعتبر دين يجب سداده لسلطة المساعدة اجتماعية.
 في حالة امتالك الشةةخص لثروة ال بأس بها ،كما يرد في هاه األمثلة ،عندما يكون الشةةاب البالل لديه والدين اسةةتلمواالمبالل الممنوحة للمساعدة ،والشخص الاي يكون لديه شريك قد استلم مبالل المساعدة المخصصة له وألوالده ،وكالك
في حالة الوالد المنفصةل أو المطلق الاي يسةتلم مبالل المسةاعدة الممنوحة ألطفاله الاين لديه حق حضةانتهم لوحده ،كل
هاه الحاالت التي مر اكرها غير مطالبين بالتعويض.
 في حالة المسةةةاعدة االجتماعية المدفوعة كدفعة ُمقدمة الى حين الحصةةةول على اسةةةتحقاقات مالية من طرف ثالي أوتأمين اجتماعي أو تأمين خاص ،حيي يوقع المسةةةتفيد على إقرار لصةةةالو دائرة الرعاية االجتماعية .ويسةةةتحق مبلل
المعونة ال ُمقدم السةداد بمجرد تلقي االسةتحقاق من الطرف الثالي ،حتى مبالل المعونة الممنوحة خالل الفترة المشةمولة
بأثر رجعي .وبفضةل هاا اإلقرار ،تتلقى السةلطة مباشةرة مبلل السةداد من التأمين أو من الطرف الثالي .وإاا كان الدفع
بأثر رجعي يُدفع إلى متلقي المعونة ،فإن األخير يتعهد بالفعل بإخطار سةةلطة الرعاية االجتماعية وأن يسةةدد لهم على
الفور المبالل المستحقة.

)4. Soupçons d’obtention illicite de prestations d‘aide sociale (art. 65 à 69LIAS, 73 à 75 OLIAS
 -4الشكوك في الحصول على استحقاقات المساعدة االجتماعية بصورة غير مشروعة ()art. 65 à 69LIAS, 73 à 75 OLIAS

 إاا كان هناك ما يدعو لالشةةةتباه في أن الشةةةخص المسةةةتفيد من المعونة يقوم بجمع أو تحصةةةيل أو محاولة تحصةةةيلاالستحقاقات بشكل غير قانوني ،يجوز لهيئات الرعاية االجتماعية أن تطلب مفتشين متخصصين.
 يجب على المسةةتفيد وجميع أفراد وحدة المسةةاعدة أن يسةةمحوا للعاملين االجتماعيين أو المفتشةةين بالتحقيق وتزويدهمبكافة المعلومات التي يطلبوها مع تسةةهيل عملية الوصةةول إلى منازل المسةةتفيدين ،وعند االقتضةةاء ،إلى سةةياراتهم
وأماكن عملهم الخاصة ،في أثناء فترة وجودهم وخالل ساعات مناسبة.
 على متلقي المعونة االجتماعية أن يزودوا سةلطة التحقيق ،بناء على طلبهم ،بجميع المعلومات الالزمة إلثبات الوقائع.وينطبق هاا االلتزام أيضةةةةا على األقارب أو بقية أفراد االسةةةةرة بالمعنى المقصةةةةود الاي ورد اكره في المادة 110
الفقرتان  1و 2من قانون العقوبات السويسري.
 في حالة ثبوت اإلخالل بالقانون وارتكاب المسةتفيد مخالفة ما ،تقوم هيئات الرعاية االجتماعية بإبالغ الشةخص المعنيبنتيجة التحقيق.
 بالنسةةةبة للمخالفات أو ال ُجنو التي تتم محاكمتها من قبل مكتب ُمتابعة المخالفات ،سةةةيتم اإلبالغ عنها من قبل سةةةلطةالتحقيق وإحالتها الى السةةةةلطات المختصةةةةة (مكتب المدعي العام) ) (Ministère publicالخاص بهاه المسةةةةائل.
وبالنسةةبة للجرائم األخرى ،تفرض سةةلطات الرعاية االجتماعية العقوبات المنصةةوص عليها في القانون وتُبلل دائرة
الرعاية االجتماعية بالك.
4

5. Aide réduite en cas de violation d’une obligation
 -5تخفيض المساعدات في حال اإلخالل بااللتزا
)Sanctions administratives (art. 37 à 43 LIAS, 47 à 50 OLIAS
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5.1

العقوبات االدارية ()art. 37 à 43 LIAS, 47 à 50 OLIAS
 إاا لم يقدم الشةةةةخص األدلة الالزمة إلثبات عوزه ،يجوز لسةةةةلطة المسةةةةاعدة االجتماعية أن ت ُعلق بصةةةةورة مؤقتهالمساعدات المادية الممنوحة.
 إاا كان المستفيد من المعونة االجتماعية ال يمتثل أو يفي بأحد التزاماته القانونية ،فإنه يكون عرضة للعقوبة. يتم اتخاا العقوبة بقرار من سةةلطة المسةةاعدة االجتماعية (أو من قبل المركز الصةةحي-االجتماعي ( ،)CMSفي حالتفويضةه بالك) ويكون هاا القرار خطيا و مع اكر األسةباب ال ُمبررة له ويتم إخطار المسةتفيد من المعونة االجتماعية به.
باإلضافة الى اإلشارة في القرار إلى نوع العقوبة التي اتخات بحق ال ُمستفيد ،ومدة العقوبة (األشهر المعنية بالعقوبة)،
والسةةبب والسةةلوك المتوقع تحسةةينه من قبل المسةةتفيد .ويجوز للمسةةتفيد الطعن في القرار أمام مجلس الدولة (انظر
النقطة .)2-4
 توجد ثالي أنواع من العقوبات ال ُمتخاة بحق ال ُمستفيد:)1

التخفيضات المطبقة مع احترام مبدأ التناسب:
• خفض مبلل المعونة بنسبة  5الى %30؛
• االسةةةتبعاد من نظام المسةةةاعدات االعتيادية و ُمنو المعونة الطارئة المسةةةتمرة لفترة معينة :تخفيض مبلل
المعونة إلى المبالل الشهرية التالية :يكون مبلل الدفعة الشهرية ( )500فرنك سويسري للشخص البالل؛ و
( )300فرنك لكل قاصر من سن  12سنة؛ ومبلل ( )220فرنك لكل طفل دون سن  12سنة؛
• االسةةةتبعاد من نظام المسةةةاعدات االعتيادية و ُمنو المعونة الطارئة :والك بخفض بدل اإلعالة إلى المبالل
اليومية التالية )10( :فرنكات لكل شخص بالل و( )6فرنكات لكل قاصر؛

)2

األخا بعين االعتبار مبلل الدخل  /الثروة االفتراضي؛

)3

إلغاء المعونة المادية في حالة تكرار إساءة استخدام الحقوق.
)Sanctions pénales (70 LIAS, 76 OLIAS et 66a, 146 et 148a CP
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5.2

العقوبات الجزائية ()70 LIAS,76 OLIAS et 66a, 146 et 148a CP
 قد يؤدي الحصةول على اسةتحقاقات الرعاية بغير وجه حق إلى غرامة تصةل إلى ( )10 000آالف فرنك سةويسةريأو أكثر ،وفقا لقانون الكانتون ،والك في حال لم تُتخا عقوبة أشد بحق المستفيد وفقا و للقانون االتحادي.
 بموجب القانون االتحادي ،يجوز الحكم على الشةةخص ال ُمسةةتفيد بتلقي اسةةتحقاقات المعونة االجتماعية بصةةورة غيرمشةروعة (بالسةجن) لمدة تصةل إلى سةنة واحدة أو إلى عقوبة مالية ،وكالك الحال بالنسةبة إاا ثبُت عليه تهمة االحتيال
فسيتعرض الى عقوبة خاصة بتقييد حريته الشخصية (السجن) لمدة تصل إلى خمس سنوات أو عقوبة مالية.
 إاا كان المسةتفيد أجنبيا وأ ُدين بتهمة االحتيال على مكتب خدمات المعونة االجتماعية أو تلقى المسةاعدة االجتماعية بشةكلغير مشروع ،يحق للقاضي إصدار أمر بترحيله من سويسرا لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.

بالتوقيع ،يؤكد (الموقعون) دناه على طلب المساعدة المادية من سلطة المساعدة االجتماعية التالية:
………………………………………………………………………………………………………………………………

وتعلن نها قد حاطت علما باألحكا القانونية المبينة عاله فيما يتعلق بالحقوق وااللتزامات الرئيسية للمستفيدين ،وال سيما فيما يخص باحترا
شروط تقدي المساعدة االجتماعية ،وت إبالغه بضرورة االلتزا لتسديد المبالغ المدفوعة كمساعدة اجتماعية (انظر النقطة  3-5عاله).

(األلقاب "اسماء العائلة" ،واالسماء األولى ،والتوقيعات)
الشخص المسؤول عن الملف…………………………………………………………………………………………………… :
الزوج/الشريك…………...................………………………………………………………………………………………… :
األطفال البالغين.................…………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………….................
.........................................................................................................................................................
المكان والتاريخ......................................................................................................................................................... :
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