معلومات مختصرة
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الالجئون المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة
– الهوية F
األشخاص المقبولون بصفة مؤقتة
– الهوية F

arabisch/arabe/arabo

ً
مرحبا بكم في سويسرا!

لقد تم منحكم حق اللجوء في سویسرا أو تم قبولكم بشكل مؤقت .وفیما
یخص حالتك تسري بعض الضوابط القانونیة الخاصة .وھو ما نود أن
ُنعلمك به خالل صفحات ھذا الكتیب .واآلن البد أن تعلم أنك ستعیش في
سویسرا لفترة طویلة .ولذلك من المھم أن تجد سبیلك وتندمج بالمجتمع
في أسرع وقت ممكن .ویتضمن ذلك ،في جملة أمور أخرى ،اإللمام
بحقوقك وواجباتك والسعي للعمل والتعلیم .وفي ھذا الكتیب ،ستجد
المعلومات الرئیسیة بشأن اللوائح المحددة التي تسري على حالتك,
باإلضافة إلى روابط إلى عناوین ومعلومات إضافیة.
وزارة الدولة لشؤون الهجرة SEM
يتاح هذا الكتيب بصيغة إلكترونية باللغات التالية:
األلمانية ،الفرنسية ،اإليطالية ،اإلنجليزية ،العربية ،التجرينية ،الكردية ،التبتية،
الفارسية ،التاميلية ،الصومالية والصربية/الكرواتية/البوسنية
www.sem.admin.ch/info-integration
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معلومات مختصرة ولوائح
فهرس المحتويات
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الالجئون المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة
– الهوية F
األشخاص المقبولون بصفة مؤقتة
– الهوية F

الالجئون المعترف بھم
– الهوية B

B

تنطبق لفظة «الجئ» على كل شخص تعرض ألضرار بالغة داخل موطنه
أو داخل آخر بلد كان یعیش فيه بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه
إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب آرائه السیاسیة أو لدیه شعور بالخوف له
ما یبرره من التعرض لتلك األضرار .ویستند ھذا التعریف على االتفاقیة
المتعلقة بوضع الالجئین (اتفاقیة جنیف الخاصة بوضع الالجئین) .وتشمل
األضرار البالغة بصفة خاصة التھدید لحیاة الشخص أو سالمته الجسدیة
ً
ضغطا نفسیا ال یمكن تحمله.
أو تقیید حریته وكذلك اإلجراءات التي تمثل
ً
أسبابا خاصة تدفعھن للھروب وطلب
والجدیر بالذكر أنه قد یكون للنساء
اللجوء .باإلضافة إلى ذلك تنص اتفاقیة جنیف الخاصة بالالجئین أنه ال یجوز
ترحیل أي شخص إلى بلد قد یتعرض داخله للمخاطر سالفة الذكر.

قواعد قانونية

الالجئون ُالمعترف بھم :یتم تنظیم الوضع القانوني لالجئین بموجب اتفاقیة
جنیف لالجئین .وعلى المستوى الوطني ،یخضع الوضع القانوني لقانون اللجوء
(المواد  62 – 58من قانون اللجوء) .ویمكن اإلطالع على القانون المعني في
الصفحة التالیة على اإلنترنت:
www.admin.ch/ch/d/sr/c142_31.html

التصاریح الصادرة

3

یحصل الالجئون المعترف بھم على تصریح إقامة في المقاطعة التي یقیم بھا
بشكل قانوني (تصریح  Bالخاص بإقامة المواطنین األجانب) .ویقتصر العمل
بالتصریح لمدة عام واحد فقط ،غیر إن التصریح یمدد بشكل معتاد طالما كانت
ھناك أسباب وجیھة لالعتراف بالالجئ .وبعد مرور  10أعوام من اإلقامة داخل
سویسرا ،یمكن لالجئ المعترف به الحصول على تصریح إقامة دائم
)تصریح  ،)Cإذا تحققت معاییر االندماج وال توجد أسباب إلبعاد الالجئ
وفي حالة النجاح في االندماج داخل المجتمع بشكل جید في إطار التحدث
باللغة المحلیة المستخدمة في محل اإلقامة ،یمكن بعد مرور  5أعوام تقدیم
.طلب للحصول على تصریح قانوني لإلقامة بصورة دائمة.

الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة
– الهوية F

F

یعتبر الالجئ صاحب اإلقامة المؤقتة بمثابة شخص مؤھل لوضعیةُ
الالجئ ،غیر إنه ال یمنح حق اللجوء بسبب وجود أسباب تستثنیه من حق
اللجوء .وقد یتحقق ذلك نتیجة تركه لموطنه أو البلد الذي یعیش فیه أو
بسبب ممارسات الشخص بعد مغادرته لبلده .ویقبل بشكل مؤقت
الالجئون ممن تتوفر أسباب الستبعادھم من حق اللجوء.

قواعد قانونية

الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة :یتم التعرف على الوضع القانوني لالجئین
أصحاب اإلقامة المؤقتة من واقع اتفاقیة جنیف الخاصة بوضع الالجئین .ویتم
تنظیم اإلقامة المؤقتة بموجب القانون االتحادي الخاص بالمواطنین األجانب
المادة  88-83أ من القانون) .ویمكن اإلطالع على القانون( ) (AIGواالندماج
المعني تحت الرابط التالي:
www.admin.ch/ch/d/sr/c142_20.html

التصاریح الصادرة

ییحصل الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة واألشخاص المقبولون بصفة
ً
شهرا على أقصى تقدیر
مؤقتة على التصریح  .Fویتم العمل به لمدة 12
ویجوز للمقاطعة التي یقطن بھا الشخص المعني تمدید التصریح لمدة 12
شهرا إضافیة .وبعد مرور خمسة أعوام على اإلقامة بشكل قانوني في
سویسرا یمكن أن یتقدم الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة واألشخاص
المقبولون بصفة مؤقتة للحصول على لإلقامة (تصریح  .) Bوخالل معالجة
الطلب المقدم ُتراعي السلطات مدى اندماج الشخص المعني والعالقات
األسریة ومدى معقولیة عودته إلى موطنه.
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األشخاص المقبولون بصفة مؤقتة
– الهوية F

F

ُیعتبر الشخص المقبول بصفة مؤقتة ھو الشخص الذي تم رفض طلب
اللجوء ُالمقدم من جانبه ،ویتعذر تنفیذ إجراءات الطرد أو الترحیل الخاصة به
لألسباب التالیة :یتعذر تنفیذ إجراءات الطرد أو الترحیل (في حالة عدم توافر
ً
خرقا ألحكام القانون
مثال) ،أو ال ُیسمح به (إذا كان الطرد یمثل
وثائق السفر
ً
مثال) أو كان غیر معقول (على سبیل المثال ،بسبب حالة
الدولي
ً
حرب ،أو تفشي أعمال العنف في بلد المنشأ(.

قواعد قانونية

یتم تنظیم الوضع القانوني لألشخاص المقبولین بصفة مؤقتة بموجب
القانون االتحادي الخاص بالمواطنین األجانب واالندماج
)) (AIGالمواد  88 – 83أ(.
ویمكن اإلطالع على القانون المعني تحت الرابط التالي:
www.admin.ch/ch/d/sr/c142_20.html

التصاریح الصادرة
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ییحصل الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة واألشخاص المقبولون بصفة
ً
شهرا على أقصى تقدیر
مؤقتة على التصریح  . Fویتم العمل به لمدة 12
ویجوز للمقاطعة التي یقطن بھا الشخص المعني تمدید التصریح لمدة 12
شهرا إضافیة .وبعد مرور خمسة أعوام على اإلقامة بشكل قانوني في
سویسرا یمكن أن یتقدم الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة واألشخاص
المقبولون بصفة مؤقتة للحصول على لإلقامة (تصریح  .) Bوخالل معالجة
الطلب المقدم ُتراعي السلطات مدى اندماج الشخص المعني والعالقات
األسریة ومدى معقولیة عودته إلى موطنه.

B
F
F
الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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السكن

یتم تحویل الالجئین ُالمعترف بھم والالجئین أصحاب اإلقامة المؤقتة
واألشخاص المقبولین بصفة مؤقتة إلى إحدى المقاطعات خالل استكمال
إجراءات اللجوء أو بعدھا .ویحق لھم مواصلة اإلقامة في ھذه المقاطعة
حتى بعد صدور قرار اللجوء .كما یحق لھم اختیار موقع السكن داخل ھذه
المقاطعة بكل حریة .ویجوز لسلطات المقاطعات أن تحدد مكان إقامة أو
سكن لألشخاص المقبولین بصورة مؤقتة الذین یستلمون إعانات الرعایة
االجتماعیة .ویتعین علیھم إبالغ سلطات المقاطعة المختصة بعنوان
مسكنھم وتسري تصاریح األجانب الصادرة فقط داخل المقاطعة المحددة.
معلومات تھم المستأجرین متاحة بـ  16لغة:
www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/
infoblatt-wohnen/infoblatt.html
الرابطة السویسریة للمستأجرین والمستأجرات:
www.mieterverband.ch

B

الجئون
المعترف بھم
– الهوية B

یستطیع الالجئون المعترف بھم تقدیم طلب بتغییر المقاطعة إلى سلطة
الھجرة بالمقاطعة التي یرغبون في االنتقال إلیھا.
ویتم الموافقة على الطلب في المعتاد إن لم یكن مقدم الطلب یعتمد
بشكل دائم على إعانات الرعایة االجتماعیة أو في حالة عدم وجود سبب آخر
لرفض الطلب بموجب قوانین الھجرة.

F

الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة :الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة
الالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة یمكنھم طلب تغییر المقاطعة .ویتم
الموافقة على الطلب في المعتاد إن لم یكن مقدم الطلب یعتمد بشكل
دائم على إعانات الرعایة االجتماعیة أو في حالة وجود سبب آخر للرفض
طبقا لقوانین الھجرة .ویتعین تقدیم طلب تغییر المقاطعة مباشرةً إلى
وزارة الدولة لشؤون الھجرة .SEM

F

األشخاص المقبولون بصفة مؤقتة یمكنھم طلب تغییر المقاطعة .ویتعین
تقدیم طلب بھذا الشأن مباشرةً إلى وزارة الدولة لشؤون الھجرة .SEM
وستتشاور وزارة الدولة لشؤون الھجرة مع المقاطعات المعنیة ثم یصدر
القرار المتعلق بقبول أو رفض الطلب .ویتم الموافقة فقط على الطلبات
في حالة الرغبة في لم شمل األسرة أو في حالة موافقة كلتا المقاطعتین
المعنیتین على طلب تغییر المقاطعة.

الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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تغییر المقاطعة

B
F
الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F

F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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السفر إلى الخارج

یمكن أن یتقدم الالجئون ُالمعترف بھم والالجئون أصحاب اإلقامة
المؤقتة بطلب للحصول على وثیقة سفر لالجئین لدى مكتب الھجرة
بالمقاطعة التي یقیمون بها ،وبموجبه یستطیعون السفر خارج سویسرا
والرجوع إلیھا مرة أخرى .ولھذا الغرض یجب أن یمثلوا شخصیا أمام مكتب
الھجرة .وبعد ذلك تقوم وزارة الدولة لشؤون الھجرة  SEMبإصدار وثیقة
السفر وتسري في المعتاد لمدة  5سنوات.
تنبیه :ال تخولك وثیقة السفر الصادرة لالجئین الدخول إلى بلدك األصلي أو
بلد المنشأ .وإذا سافر الالجئ المعترف به أو المقبول بشكل مؤقت إلى بلده
األصلي أو بلد المنشأ ،یجوز أن یبطل وضع اللجوء الخاص به .وباإلضافة لذلك،
تجدر اإلشارة إلى أن وثیقة السفر لالجئین ال تخولك تلقائً یا الدخول إلى دول
أخرى .ویمكن بشكل عام الدخول إلى منطقة شنغن ألغراض السیاحة من دون
تأشیرة لمدة تصل إلى ثالثة أشھر .ولدخول دول أخرى ،سیتعین علیك الحصول
على تأشیرة .ویرجى االستعالم من سلطات الدول التي ترغب في السفر
إلیھا.

األشخاص المقبولون بصفة مؤقتة لیس بمقدورھم السفر وقتما أرادوا.
ویتعین علیھم تسلیم جوازات سفرھم المحلیة لدى وزارة الدولة لشؤون
الھجرة  .SEMوفي حاالت ُمسببة (كاإلصابة بمرض ُعضال أو وفاة أحد
ً
شخصیا أمام مكتب الھجرة بالمقاطعة وطلب
األقارب) یمكنھم المثول
الحصول على تأشیرة عودة .وبالنسبة لألشخاص الذین ال یملكون جوازات
سفر محلیة من بلد المنشأ ،یمكنھم تقدیم طلب للحصول على وثیقة سفر
لألجانب ،والتي تتیح لھم السفر .وفي المعتاد تسري وثیقة السفر
المذكورة للرحلة المحددة فحسب.

B
الجئون
المعترف بھم
– الهوية B

F
F
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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لم شمل األسرة وطلب لجوء األسرة

یحق لالجئین ُالمعترف بھم جلب أفراد عائالتھم (شریك الزواج والشركاء
المسجلین واألطفال دون سن  ) 18إلى سویسرا.وسیتم اعتبارأفراداألسرة
ً
ُمعترفا بھم ویمنحون حق اللجوء ،بشرط تكوین ھذه
المذكورین الجئین
األسرة قبل انتقالھم إلى ىسویسرا وعدم وجود ظروف خاصة تمنع ذلك.
والیحصل أطفال الالجئین ُالمعترف بھم المولودون داخل سویسرابشكل
تلقائي على صفة «الجئ ُمعترف به».ولذلك یجب علیكم في أسرع وقت
ممكن بعدالوالدة تقدیم طلب إلى وزارة الدولة لشؤون الالجئین  SEMكي
یتم منح الطفل صفة «الجئ ُمعترف به«.
یجب على الالجئین أصحاب اإلقامة المؤقتة واألشخاص المقبولون بصفة
مؤقتة االنتظار لفترة  3سنوات على األقل بعد حصولھم على اإلقامة
المؤقتة لتقدیم طلب إلى سلطات المقاطعة المختصة بالھجرة للم شمل
األسرة .ویمكن فقط جلب شریك الزواج والشركاء المسجلین واألبناء غیر
المتزوجین دون سن  18إلى سویسرا بھدف لم شمل األسرة .ویشترط
ً
سویا في ذات المسكن ،وأن
للم شمل األسرة أن یعیش أفراد األسرة
تكون مساحة المسكن كافیة وعدم االعتماد على اإلعانات االجتماعیة
وإمكانیة التحدث باللغة المحلیة المتحدثة في محل إقامتھم .وإذا تم تلبیة
االشتراطات المتعلقة باإلطار الزمني للم شمل األسرة ،یجب تقدیم طلب
لم شمل األسرة خالل الخمس سنوات التالیة .ویتعین تقدیم طلب جلب
ً
األطفال فوق سن ً 12
شهرا التالیة.
عاما ،خالل االثنى عشر

الجئون
المعترف بھم
– الهوية B

B
F
F

االندماج

یجب على من یقیم في سویسرا لفترة طویلة ،أن یندمج بشكل سریع
ودائم داخل المجتمع السویسري .ولھذه الغایة من المھم أن یجمعوا
المعلومات وأن یبذلوا ما بوسعھم لتعلم اللغة المحلیة والحصول على
فرصة عمل والمشاركة في الحیاة االجتماعیة .وتدعم سویسرا عملیة
االندماج عبر برامج ومشاریع وتبذل ما بوسعھا لضمان تكافؤ الفرص
للجمیع .والھدف من االندماج التعایش السلمي بین السكان األصلیین
ً
والوافدین
استنادا إلى القیم التي یؤكد علیھا الدستور االتحادي وكذلك
أجواء التسامح واالحترام المتبادل.
تعرف على المزید بشأن سیاسة االندماج السویسریة:
www.integrationsagenda.ch
www.sem.admin.ch/bfm/de/home/themen/integration.html

الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F

األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F

دعم االندماج

تقدم الكثیر من الھیئات الحكومیة والخاصة دورات وبرامج تھدف إلى دعم
المعترف بھم والالجئین أصحاب اإلقامة المؤقتة واألشخاص
الالجئین ُ
المقبولین بصفة مؤقتة خالل عملیة االندماج التي یمرون بھا داخل
سویسرا .ونشجعك على طلب المشورة القانونیة والتمتع بھذه الخدمات.
ویمكنك معرفة المعلومات الضروریة لدى مكاتب االندماج الخاصة
بالمقاطعة أو التي یدیرھا القطاع الخاص.
وللمزید من المعلومات بشأن دعم االندماج:
www.sem.admin.ch/bfm/de/home/themen/
integration/foerderung.html
مراكز االتصال لالندماج في المقاطعات والمدن:
www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html
المعلومات المتعلقة ببرامج االندماج الخاصة بالمقاطعات ): (KIP
￼ www.kip-pic.ch/de/

الجئون
المعترف بھم
– الهوية B

الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F

B
F
F

المدرسة والتعلیم

المعترف بھم وأطفال الالجئین أصحاب اإلقامة
یتعین على أطفال الالجئین ُ
المؤقتة واألشخاص المقبولین بصفة مؤقتة الذھاب إلى المدرسة
والحصول على فرصة للتعلم كسائر األطفال المقیمین داخل سویسرا.
ویستمر التعلیم اإللزامي ،بما في ذلك مرحلة ریاض األطفال ،لمدة إحدى
ً
عشر سنة بالمدرسة ویبدأ في سن الرابعة .وبعد ذلك،
وطبقا لقدرات
الطفل ،یمكن للطفل استكمال التدریب والتعلیم المھني  VETأو االلتحاق
بالتعلیم الثانوي ومن ثم الجامعي.
ولمزید من المعلومات عن التعلیم اإللزامي والتدریب والتعلیم المھني:
www.ch.ch/private/00060/00062/index.html?lang=de
www.berufsbildung.ch

األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F

B
F
F

الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
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التعلیم والتدریب المستمر

في سوق العمل السویسري یخضع العمال الشتراطات صارمة خاصة
ً
وغالبا ال تواكب مؤھالت األشخاص
بإتقان المھارات اللغویة والمھنیة.
األجانب متطلبات سوق العمل السویسري أو ال یتم االعتراف بالشھادات
الصادرة من الدول األخرى .وستساعدك الدورات اللغویة أو برامج التعلیم
المستمر أو العروض األخرى في الدخول إلى سوق العمل .وستقدم مراكز
الكفاءات الخاصة باالندماج ومراكز االستشارات المھنیة بالمقاطعات
المعلومات واالستشارات الضروریة.

الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F

كما یمكنكم كذلك االتصال بمركز االستشارات المھنیة والتعلیمیة والوظیفیة
المحلي داخل المقاطعة التي تقیم بھا:
www.berufsberatung.ch/dyn/show/8242

B
F
F
الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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فرص العمل

تعد فرص العمل واالستقاللیة االقتصادیة عاملین مهمين لالندماج في
المجتمع .ویمكنك االستفادة من العروض التي تسھل علیك الدخول إلى
سوق العمل وطلب النصح من السلطات المعنیة .ویجب علیك أن تسعى
بجد للحصول على فرصة عمل .ویمكنك الحصول على فرصة عمل مجزیة
في جمیع أنحاء سویسرا .وتحت ظروف معینة ،یمكنك اإلقامة ألسبوع
واحد خارج المقاطعة محل إقامتك .ویجب على صاحب العمل أن یخطر
سلطة المقاطعة المعنیة بشأن عملك في مقر العمل قبل بدایة العمل.
كما یتعین كذلك اإلخطار بإنھاء الخدمة وتغییر الوظیفة .ویعمل اإلخطار
بغرض حمایة الموظفین في جملة أمور أخرى .ویستھدف ذلك منعك من
العمل نظیر أجور زھیدة مقارنة بأقرانك.
ویمكن متابعة القواعد المتعلقة بتغییر المقاطعة (انظر صفحة .(7
ویمكنك أن تجد معلومات قیمة بشأن فرص العمل وكیفیة إیجاد فرصة عمل
على الموقع اإللكتروني:
www.treffpunkt-arbeit.ch
معلومات تھم الموظفین:
www.ch.ch/private/00054/00055/index.html?lang=de

B
F
F
الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F

الرعایة الصحیة

توفر سویسرا رعایة صحیة على مستوى عال .وعلیك التعرف على
فضال عن
المعلومات بشأن كیفیة التمتع أنت وأسرتك بصحة جیدة
ً
العروض المتوفرة في ھذا الشأن .وبشكل إلزامي یتعین على جمیع
األشخاص المقیمین في سویسرا عمل تغطیة للتأمین الصحي
األساسي .وكما ھو الحال في جوانب أخرى بالحیاة الیومیة ،من المھم
كذلك أن تتمكن من تجمیع المعلومات واالتصاالت الخاصة بالصحة
باللغة المحلیة ،قدر اإلمكان.
وتوفر وزارة الصحة الفیدرالیة معلومات شاملة حول سبل الوقایة والعالج من
اإلصابات الجسدیة واالضطرابات النفسیة بلغات متعددة:
www.migesplus.ch
في برن وزیورخ وجنیف ولوزان ) (SRCوتوفر ھیئة الصلیب األحمر السویسریة
مساعدات طبیة واستشارات عالجیة نفسیة وكذلك االستشارة
الطبیة لضحایا التعذیب والحرب وأقاربھم:
www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer
-folter-und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen
في مدینة سانت جالین ) (GRAVITAكما یوفر مركز عالج الصدمات النفسیة
مساعدات طبیة ومساعدات عالجیة نفسیة وكذلك االستشارات
الطبیة لضحایا التعذیب والحرب وأقاربھم:
www.gravita.ch/angebot
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الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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B
F
F

الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F

التأمینات االجتماعیة

تمتلك سویسرا شبكة متطورة من التأمینات االجتماعیة .ویتم
مقدما تمویل االمتیازات الخاصة بكل فرع للتأمینات االجتماعیة من خالل
ً
ً
ً
أوالجئا صاحب
معترفا به
الجئا
االشتراكات من الدخل المكتسب .وباعتبارك
أوشخصا
ً
إقامة مؤقتة
مقبوال بصفة مؤقتة ستلتزم كذلك باالشتراك
ً
وتستحق االمتیازات كأي مواطن سویسري .وتقدم التأمینات االجتماعیة
لألشخاص المؤمنین الحمایة ضد المخاطر ،والتبعات المالیة التي ال
(مثال ،في حالة البطالة أو اإلعاقة) .كما یتم
یمكنھم أن یتدبروھا بأنفسھم
ً
صرف معاش للمسنین .ویمكن أن تحصل النساء كذلك على معاش في
حالة وفاة الزوج أو األب (بالنسبة للقصر) .ویقوم صاحب العمل بالتأمین
على الموظفین لدیه ضد الحوادث واألمراض المھنیة.
المزید حول التأمینات االجتماعیة:
www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/
ueberblick.html
حول التأمین الخاص بالعاطلین عن العمل:
www.treffpunkt-arbeit.ch/arbeitslos/erste_schritte
المزید من المعلومات عن أنواع التغطیات التأمینیة األخرى:
www.ch.ch/private/00029/00039/index.html?lang=de

الضرائب

المعترف بھم والالجئین أصحاب اإلقامة المؤقتة
یجب على الالجئین ُ
واألشخاص المقبولین بصفة مؤقتة أن یدفعوا الضرائب المقررة داخل
سویسرا .وتستقطع الضرائب من المصدر ،أي یتم اقتطاع مبلغ الضرائب
مباشرةً من األجر قبل استالمه (المواد من  83حتى  110من القانون
االتحادي بتاریخ  14دیسمبر  /كانون أول  1990الخاص بالضرائب االتحادیة
المباشرة) .ویمكن أن تختلف قیمة الضرائب من مقاطعة ألخرى.

B
F
F
B
F
F

الجئون
المعترف بھم
– الهوية B

الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F
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الجئون
المعترف بھم
– الهوية B
الالجئون
أصحاب اإلقامة
المؤقتة
– الهوية F
األشخاص
المقبولون بصفة
مؤقتة
– الهوية F

اإلعانة االجتماعیة

یتم تمویل اإلعانات االجتماعیة من أموال دافعي الضرائب .وقد تختلف
مبالغ اإلعانة االجتماعیة من مقاطعة ألخرى .ومع ذلك ،في
أغلب المقاطعات ،تطبق اإلرشادات الخاصة بحساب االشتراكات التي
یحددھا االتحاد السویسري لمنظمات الرعایة االجتماعیة  . SKOSویضمن
ذلك تقدیم عادل وفعال لإلعانات االجتماعیة في سویسرا.

المعترف بھم والالجئون أصحاب اإلقامة المؤقتة لھم نفس الحق
الالجئون ُ
في المطالبة باإلعانة االجتماعیة كغیرھم من المواطنین السویسریین,
وذلك في حالة تعثر قدرتھم المالیة.
یتم تنظیم مطالبات األشخاص المقبولین بصفة مؤقتة للحصول على
اإلعانة االجتماعیة وفقا لقانون المقاطعة .بشكل عام ،تكون اإلعانات
االجتماعیة لألشخاص المقبولین بصفة مؤقتة أقل من تلك المخصصة
المعترف بھم والالجئین أصحاب اإلقامة المؤقتة.
لالجئین ُ
المزید من المعلومات على الموقع التالي:
http://skos.ch/sozialhilfe-und-praxis/haeufig-gestellte-fragen
ویتوقع من جمیع األشخاص القادرین على العمل االستغناء عن اإلعانات
االجتماعیة واالعتماد على أنفسھم لتدبیر شؤونھم الشخصیة وإعالة أفراد
عائالتھم.

عناوين مهمة
:السلطات الفيدرالية لسوق العمل والهجرة

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

:السلطات الفيدرالية للتجنس

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_einbuergerungsbehoerden.html

:السلطات الفيدرالية إلجراءات اإلخطار

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

:مراكز االتصال الخاصة باالندماج في الواليات والمدن

www.sem.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html

روابط أخرى مهمة
:السلطات السويسرية أونالين
www.ch.ch

: وزارة الدولة لشؤون الهجرةSEM
www.sem.admin.ch

: اللجنة الفيدرالية الستفسارات الهجرةFCM
www.ekm.admin.ch

بيانات النشر
Staatssekretariat für Migration SEM الناشر
Quellenweg 6, CH–3000 Bern Wabern
Information und Kommunikation, SEM التحرير
meierkolb, Luzern الصور
Fabian Biasio, Luzern التصوير
BBL Vertrieb Bundespublikationen المصدر
CH–3000 Bern
www.bundespublikationen.admin.ch
2019 الطبعة الثانیة
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يتاح هذا الكتيب بصيغة إلكترونية باللغات التالية:
األلمانية ،الفرنسية ،اإليطالية ،اإلنجليزية ،العربية ،التجرينية ،الكردية ،التبتية،
الفارسية ،التاميلية ،الصومالية والصربية/الكرواتية/البوسنية
www.sem.admin.ch/info-integration

