
bfmBrochure_Arabisch.indd   1bfmBrochure_Arabisch.indd   1 14.04.2011   13:03:3814.04.2011   13:03:38



بيانات النشر

الناشر 

Bundesamt für Migration BFM
( BFM املكتب االحتادي للهجرة )

Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern
Telefon 031 325 11 11

www.bfm.admin.ch 

التصميم العام والتحرير

Abteilung Integration BFM

التصميم والتحرير والتنفيذ

medialink, Zürich
www.medialink.net 

مصادر الصور

باتريك فوكس، زيوريخ

Patrik Fuchs, Zürich
www.patrikfuchs.com 

الترجمة 

بروفيرب، مدينة بيل

proverb, Biel/Bienne
www.proverb.ch 

املصدر

Vertrieb Bundespublikationen BBL
CH-3003 Bern

www.bundespublikationen.admin.ch 
ara.420.002  رقم املنتج

BFM / EJPD 2011 ©

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ

االندماج

 مراكز االختصاصات
وعناوين أخرى متعلقة باالندماج

www.bfm.admin.ch  
> Themen > Integration 

> Weiterführende Adressen 

املكتب االحتادي السويسري

الهجرة  EKM لشؤون 
www.ekm.admin.ch 

FIMM منتدى إدماج املهاجرات واملهاجرين
www.fimm.ch 

معلومات متعلقة بجميع مجاالت احلياة

لغات  بعدة 

www.migraweb.ch 

خدمات الترجمة

www.inter-pret.ch 

الهجرة

املكتب االحتادي للهجرة

العمل/اإلقامة/التجمع العائلي

www.fom.admin.ch  
> Topics

العناوين في الكانتونات

www.fom.admin.ch  
> The FOM > Contact address 

> Cantonal authorities

التجنس

www.bfm.admin.ch 
> Themen > Schweizer Bürgerrecht/

Einbürgerungen
العناوين في الكانتونات

www.fom.admin.ch  
> The FOM > Contact address 

> Cantonal authorities

  BFM منشورات املكتب االحتادي للهجرة

www.fom.admin.ch  
>  Documentation > Publications

مواضيع أخرى

العمل

seco سكرتارية الدولة لالقتصاد

 www.seco.admin.ch 
العمل بدون ترخيص

www.keine-schwarzarbeit.ch 

التربية والتعليم

EDK املؤمتر الكانتوني ملدراء التربية

www.edk.ch 
 سكرتارية الدولة للتربية والتعليم

والبحث العلمي

www.sbf.admin.ch 
املكتب االحتادي للتأهيل املهني

BBTوالتكنولوجي 
www.bbt.admin.ch 

التمييز/العنصرية/العنف
 الهيئة اتصة

FRB  ملكافحة العنصرية
www.edi.admin.ch/ara 

الهيئات اتصة املناهضة للعنف

www.ebg.admin.ch  
 > Topics > Equality in the Family 

> Violence Prevention Service

الصحة

BAG املكتب االحتادي للصحة
www.bag.admin.ch  

معلومات متعلقة بالشؤون الصحية

لغات  بعدة 

www.migesplus.ch 

نظام الضمان االجتماعي

املكتب االحتادي

BSV   للضمان االجتماعي
www.bsv.admin.ch 

 (AHV) معلومات عن رعاية كبار السن واألرامل واليتامى

(EL) واخلدمات التكميلية (IV) وتأمني املعاقني

 www.ahv.ch 

اإلعانة االجتماعية

www.skos.ch 

السكن

املكتب االحتادي

السكنى  BWOللقطاع 
www.bwo.admin.ch 

احلالة املدنية

www.bj.admin.ch  
> Themen > Gesellscha > Zivilstand 

> Merkblätter

نتمنى أن مينحكم هذا الكتيب نظرة مبدئية عن منط احلياة في سويسرا وأن يقدم لكم الدعم الذي 

حتتاجونه للقيام باخلطوات األولى في محيط حياتكم اجلديد. فإذا كانت  لديكم أية استفسارات أو 

تساؤالت شخصية أخرى  فيمكنكم االطالع على الروابط أسفله للحصول على املعلومات واإلفادات 

الالزمة. ال تترددوا في االتصال بنا للحصول على املعلومات الالزمة ونحن في خدمتكم ملساعدتكم. 

سعيدا! حظا  لكم  نتمنى 
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الدخل فلكل املستخدمني واملستخدمات الذين 

لديهم أطفال احلق في احلصول على إعانات 

األسرة. كما يحق لغير العاملني من ذوي الدخل 

املتواضع احلصول على هذه اإلعانات.

الهدف هو ضمان حياة كرمية للجميع

في احلاالت التي ال يكفي فيها الدخل لتغطية 

تكاليف احلياة وال تكون فيها تأمينات الضمان 

االجتماعي قادرة على املساعدة، فهنا يجيء الدور 

على اإلعانة االجتماعية لتغطية هذا النقص. 

إنّ الكانتون هو املسؤول عن تقدمي اإلعانات 

االجتماعية ويتم ذلك عادة عن طريق بلديات مقر 

السكنى. يتم متويل هذه اإلعانات بواسطة أموال 

الضرائب.

19 18

لنتحمل املسؤولية معا

التضامن االجتماعي والصحة

كافية لتغطية كل نفقات االحتياجات املعيشية 

الضرورية. وإذا لم تكن تلك املعاشات كافية 

فيمكن طلب خدمات تكميلية إضافية. أما 

االحتياجات اإلضافية التي تتجاوز احلد األدنى 

للمعيشة فتتم تغطيتها من خالل معاشات 

صناديق التقاعد. ويصبح إبرام عقد تأمني مع 

أحد صناديق التأمني إجباريا بالنسبة لكل 

املستخدمني ابتداء من دخل سنوي معني (حوالي 

أصحاب  سنويا). أما  سويسري  20000 فرنك 

املهن احلرة فيمكنهم بشكل اختياري االنضمام 

ألحد صناديق التقاعد ودفع االشتراكات الالزمة. 

وميكن لكل من يريد إضافة لكل ذلك االدخار من 

أجل حياة مريحة في الكبر فيمكنه استثمار 

املال من أجل ذلك فيما يعرف بالعمود الثالث 

لدى إحدى األبناك أو مؤسسات التأمني وهو ما 

يكافؤون عليه من خالل خصومات ضريبية.

ما العمل في حالة البطالة؟

إذا كنتم ممن يبحثون عن عمل أو ممن فقدوا 

عملهم فعليكم تسجيل أنفسكم لدى 

مركزالتشغيل اجلهوي (RAV) في الكانتون 

الذي تقيمون فيه. يرافقكم هذا املركز بالنصح 

واالستشارة أثناء عملية البحث عن عمل جديد. 

ال ميكنكم تلقي التعويض عن البطالة إال في 

حال اشتغالكم ملدة 12 شهرا على األقل خالل 

السنتني السابقتني (وضع 2010) أو أن تقدموا 

ما يثبت إعفاءكم من واجب دفع االشتراكات. 

إن التأمني ضد البطالة إجباري بالنسبة لكل 

املستخدمني الذي يعملون لدى أرباب عمل.

دعم إضافي لألسر

لكل سيدة عاملة احلق في إجازة لرعاية طفلها 

تبلغ 14 أسبوعا وكذا احلق في تعويض عن فترة 

رعاية املولود تصل إلى 80 باملائة من قيمة آخر 

راتب أو آخر دخل. مبدئيا وبغض النظر عن قيمة 

اختاروا طبيب أسرة أو طبيبة أسرة ممن تثقون 

بهن أو بهم

يتوفر أغلب الناس في سويسرا على طبيب 

أو طبيبة أسرة يذهبون إليه أو إليها عند 

تعرضهم للمرض أو للحوادث. ويتم إرسالهم 

من طرف هؤالء إلى أخصائي أو أخصائية أو إلى 

املستشفى العام. ال ينبغي عليكم الذهاب 

مباشرة إلى أحد املستشفيات إال في حالة 

الطوارئ.

لكل إنسان احلق في التمتع بالسالمة اجلسدية 

والسالمة النفسية

نع في سويسرا استخدام العنف بكل أشكاله  ميُ

ويعاقب القانون كل من يقوم بذلك، ويدخل في 

هذا الباب كل من العنف داخل األسرة وختان 

اإلناث والزواج القسري. إذا كنتم مهددين 

بالتعرض للعنف فاطلبوا املساعدة من إحدى 

اتصة. املصالح 

دعم كبار السن واألرامل واليتامى واملعاقني

يجب على كل األشخاص الذين بلغوا سن 

الثامنة عشرة تأمني أنفسهم لدى مؤسسة 

 (AHV) رعاية كبار السن واألرامل واليتامى

وتأمني املعاقني (IV) ودفع أقساط االشتراك 

الالزمة. تدفع مؤسسة رعاية كبار السن 

واألرامل معاش التقاعد للنساء ابتداء من سن 

أنها  65. كما  سن  من  ابتداء  64 وللرجال 

تدفع في حال وفاة أحد األقارب معاش األرامل 

واليتامى. أما الهدف من تأمني املعاقني فهو 

دعم األشخاص الذين يعانون من إحدى اإلعاقات، 

كما أنها تساهم في املساعدة على احتفاظ 

املعنيني بأماكن عملهم أو إيجاد أماكن عمل 

جديدة لهم. أما في حال تعذر ذلك فإن تأمني 

املعاقني يغطي أيضا معاشات التقاعد. إن 

 (IV)و (AHV) املعاشات املدفوعة من طرف
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لنتحمل 

املسؤولية معا

يتوفر لسويسرا نظام اجتماعي متطور وشامل، 

وهو يكفل للناس الذين هم في وضعية صعبة 

عدم التعرض للمعاناة ماديا، وذلك على املدى 

الطويل. 

التضامن من جهة واملسؤولية الذاتية من جهة 

أخرى 

إن كل شخص يتحمل مسؤولية جتاه نفسه 

ويساهم بحسب ما تتيح له إمكانياته في تأدية 

مهامه نحو الدولة واتمع. هذا ما ينص عليه 

الدستور االحتادي السويسري. أما في احلاالت التي 

ال يكون فيها هذا متاحا فإن االحتاد والكانتونات 

والبلديات تكفل احلماية الالزمة كاحلماية من 

التبعات االقتصادية بسبب التقدم في السن أو 

اإلعاقة أو األمراض أو احلوادث أو البطالة. وحتى 

يتم تقدمي اخلدمات الضرورية في مثل هذه احلاالت 

فمن الالزم أن يدفع اجلميع اشتراكات التأمني 

والرسوم الضريبية وأن يبذلوا قصارى جهودهم 

لتأمني نفقات معيشتهم بأنفسهم.

التأمني الصحي إجباري في سويسرا 

يجب على كل فرد يعيش في سويسرا أن يتوفر 

على تأمني صحي. يجب عليكم بعد حتديد مقر 

إقامتكم في سويسرا تسجيل اشتراككم 

أنتم وأفراد أسرتكم لدى إحدى شركات التأمني 

الصحي وذلك خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر. 

ويغطي التأمني األساسي الذي يعتبر إجباريا 

بالنسبة للكبار والصغار في سويسرا تكاليف 

العالج املقدم من طرف الطبيبات واألطباء وبعض 

املستشفيات، كما يغطي أيضا أغلب األدوية 

املوصوفة من األطباء. مقابل ذلك تدفعون قسطا 

شهريا لشركة التأمني الصحي. وتتوقف قيمة 

هذا القسط على ما إذا كنتم تريدون حتمل جزء 

من تكاليف العالج أو ما إذا كنتم تريدون احلصول 

على خدمات تأمينية إضافية. وتعتبر تكاليف 

العناية باألسنان على سبيل املثال من بني تلك 

اخلدمات اإلضافية التي ال تتم تغطيتها في إطار 

التأمني األساسي والتي يجب دفعها بشكل 

منفصل.

نون أيضا ضد احلوادث أثناء العمل أنتم مؤمّ

إن كل من يعمل ثماني ساعات أو أكثر في 

األسبوع يتم تأمينه ضد احلوادث من طرف صاحب 

العمل. يغطي هذا التأمني التكاليف والتعويض 

عن عدم القدرة على العمل في حال التعرض 

للحوادث. أما من يعمل أقل من ثماني ساعات في 

ن  األسبوع أو يعمل عمال مستقال فعليه أن يؤمّ

نفسه شخصيا ضد احلوادث.

التضامن االجتماعي والصحة

كل واحد منا قد يجد نفسه في يوم من األيام في 

وضع صعب. وتقوم شبكة الضمان االجتماعي 

على مفهوم التضامن. لذلك يساهم اجلميع 

اء يدفعون عن  في حتقيق هذا التضامن: األصحّ

املرضى والشباب عن كبار السن واألغنياء عن 

الفقراء و العزاب عن األسر.

التضامن االجتماعي

في سويسرا

www.bsv.admin.ch   
> Themen 

املرض

معلومات عن التأمني الصحي

www.foph.admin.ch  
> Topics > Health Insurance

البطالة

ماذا ينبغي فعله؟

www.jobarea.ch  

العنف

الهيئات اتصة املناهضة للعنف

www.ebg.admin.ch  
> Themen > Gleichstellung in der Familie 

> Fachstellen gegen Gewalt
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17 16

يسار تورغوت (44) 

طبيبة أسرة

مدينة لوسرن

من  العديد  أحوال  مبتابعة  األحيان  غالب  في  ”أقوم 
املرضى واملريضات على مدى عدة سنوات وهو ما 

ميكنني من تشخيص حالتهم بطريقة أفضل مما 

قد أفعله مع شخص أراه مرة واحدة وال أدري شيئا 

عن قصته السابقة. صحيح أن اجلسد ليس هو 

وحده من يعاني من املرض، بل اإلنسان كله، ومن 

هنا فإن حديثا شخصيا أو عالقة مبنية على الثقة 

بني الطبيب واملريض من شأنهما أن يؤثرا بشكل 

كبير وإيجابي. ولطاملا الحظت خاصة لدى األجانب 

واألجنبيات الذين يأتون إلى عيادتي بأن هناك العديد 

من الفروقات الثقافية التي ال ينبغي االستهانة بها 

والتي حتتاج للتحليل والفهم. وتساعدني جذوري 

التركية على فهم مشاكل هؤالء واستيعابها. 

وليس من السهل على الكثير منهم التعامل مع 

النظام الصحي في سويسرا، وهو ما يتطلب مني 

في مثل هذه احلاالت ربط االتصال بني األخصائيني 

واملستشفيات وبني املرضى ومتابعة حالة كل مريض 

بصفة فردية.“
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بدون ترخيص. إن القانون يعاقب كل رب عمل 

ومستخدم يعمل بدون ترخيص ولذلك فال فائدة 

منها من هذه األعمال. إن هذه األعمال تهدد 

حقكم في التغطية التأمينية وحقوق اآلخرين 

في احلصول على خدمات اجتماعية.

ماهي الرخص التي حتتاجونها من أجل العمل 

واإلقامة ؟

إذا كنتم مواطنة أو مواطن من إحدى دول االحتاد 

األوروبي (EU)  أو دول الرابطة األوروبية للتجارة 

احلرة (EFTA)  فإنه تسري عليكم بنود اتفاقية 

التنقل احلر لألفراد. أما إذا كنتم من مواطني إحدى 

الدول األخرى أو كنتم تعيشون هنا بشكل مؤقت 

أو كالجئني معترف بهم رسميا فإنه تسري عليكم 

أحكام قانون األجانب وقانون الالجئني. يزودكم 

املكتب االحتادي للهجرة BFM بكل املعلومات 

عن الشروط العامة التي يجب أن تتوفر من أجل 

دخول سوق العمل السويسري أومن أجل اإلقامة 

أوالتجمع األسري. إن إصدار هذه الرخص هو من 

اختصاص الكانتونات. ميكنكم االستفسار عن 

اإلجراءات املتعلقة بأنواع الرخص لدى السلطات 

اتصة في الكانتون الذي تقيمون فيه والتي تكون 

غالبا هي مكتب الهجرة.

االندماج في اتمع. إن التوفر على عمل ـ 

احلاجيات  متويل  على  املالية  القدرة  جانب  إلى 

مقومات  من  للكثيرين  بالنسبة  يعتبر  ـ  اليومية 

داخل  الطيبة  واملكانة  بالنفس  السليم  االعتزاز 

اتمع.

في سويسرا يسود قانون عمل ليبرالي

يتم حتديد حقوق وواجبات كل من أرباب العمل 

واملستخدمني في إطار عقد عمل كتابي يضم 

كل البنود األساسية مثل أوقات العمل والفترة 

التجريبية واألجر ومهلة إنهاء التعاقد إلى جانب 

اإلجازات والعطل. وتسري في بعض القطاعات 

املهنية األحكام العامة للعقود (عقود العمل 

العامة).

يصل معدل ساعات العمل في سويسرا إلى 

الساعات  هذه  تصل  أسبوعيا. وقد  42 ساعة 

أطول  وهي  بحسب كل قطاع إلى 50 ساعة 

مدة عمل يسمح بها القانون. إن األجر الذي 

يتم االتفاق عليه بني املستخدم وبني رب العمل 

هو أجر إجمالي تُقتطع منه كل مبالغ التأمني 

االجتماعي. وال ينص القانون في سويسرا 

على حد أدنى لألجور، لكن توجد في بعض 

القطاعات أجور دنيا يتم االتفاق عليها بني احتادات 

أصحاب العمل والنقابات في إطار عقود العمل 

العامة.

االعتراف بالدبلومات والشهادات

يولي أصحاب العمل أهمية كبيرة للمؤهالت 

املعترف بها رسميا، أي الدبلومات وشهادات 

العمل. هناك عدة مكاتب اتصال مختصة في 

االعتراف باملؤهالت أو اخلبرات التي حصلتم عليها 

في أماكن أخرى. وتزودكم هذه املكاتب بكل 

اخلطوات التي ميكنكم اتباعها.

العمل بدون ترخيص يضر باجلميع

إن كل من يعمل وال يدفع رسوم الضمان 

االجتماعي والضرائب فإنه مبثابة من يعمل 

التدريس 

بلغة املوطن األصلي

www.edk.ch  
> Bildungssystem CH 

> Kantonsumfragen > HSK-Unterricht

الشهادات األجنبية

 املعلومات والعناوين املتعلقة باالعتراف بالشهادات
األجنبية

www.opet.admin.ch   
> Topics > Recognition of foreign 

qualifications

العمل واإلقامة واألسرة

BFM املكتب االحتادي للهجرة
www.fom.admin.ch   

> Topics 
مصالح وهيئات الكانتون

www.fom.admin.ch   
> The FOM > Contact address 

> Cantonal authorities
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للكبار  بالنسبة  هاما  املستمر  التكوين  يعتبر 

والتكوين  للتكوين  مختلفة  عروض  وهناك  أيضا، 

التكوين  إمكانيات  أهمية  تزايدت  لقد  املستمر. 

املستمر  للتكوين  دورات  وهناك  واضح،  بشكل 

اخلاصة  املؤسسات  األحيان  غالب  في  تقدمها 

واملؤسسات احلكومية أيضا.
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اجلسر إلى النجاح

التكوين والعمل يحظيان مبكانة عالية

ومراكز املعلومات يد العون لكم وألبنائكم من 

الصائب. باالختيار  القيام  أجل 

يلعب التكوين املهني دورا هاما في سويسرا

يتابع في سويسرا حوالي ثلثي الناشئني بعد فترة 

التمدرس اإلجباري تكوينا مهنيا أساسيا، ويجمع 

مثل هذا التكوين بني اكتساب املهارات التطبيقية 

للعمل في أحد املصانع وبني التكوين الدراسي. 

تتراوح مدة معظم اختصاصات التكوين املهني 

بني سنتني وأربع سنوات. وميكن للتالميذ 

املتفوقني احلصول على شهادة البكالوريا املهنية 

التي تتيح لهم االنضمام ملعاهد التعليم العالي 

أو االلتحاق باجلامعات بعد اجتياز أحد االختبارات 

التكميلية.

فرص التكوين بعد فترة التمدرس اإلجباري

يجب البدء بالبحث عن مكان للتكوين في الوقت 

املناسب، أي قبل عام من االنتهاء من سنوات 

التمدرس اإلجباري على أكثر تقدير. وال يتمكن 

كل الناشئني من احلصول على مكان تكوين 

مناسب، وميكنهم في هذه احلالة االستفادة من 

أحد العروض االنتقالية البديلة. استفسروا لدى 

إدارة املدرسة أو مكاتب االستشارة املهنية عن 

املناسبة. العروض 

التكوين والتكوين املستمر على مستوى التعليم 

العالي

تنقسم مؤسسات التعليم العالي في سويسرا 

إلى جامعات ومعاهد عليا (مثل معاهد العلوم 

التربوية أو العلوم االجتماعية أو التكنولوجية). 

ويشترط عادة لاللتحاق باجلامعات أو املدارس 

العليا إما احلصول على بكالوريا التعليم الثانوي 

أو بكالوريا مهنية.

أهمية العمل

العمل  إلى  عادة  سويسرا  في  يُنظر 

شروط  أهم  من  أنهما  على  املادية  واالستقاللية 

عروض دعم إضافية

يحظى التالميذ والتلميذات الذين هم بحاجة إلى 

دعم خاص بدعم مجاني في إطار التمدرس اإلجباري، 

كما أن هناك عروضا خاصة لدعم األطفال الذين 

ال يتوفرون على معارف كافية في اللغة التي 

يتم بواسطتها تدريس املواد في تلك املدرسة. 

وتوجد خارج نطاق املدرسة عروض لتدريس اللغات 

األم، وبإمكانكم مثال االستفسار في املدرسة 

ولدى هيئات اموعات اللغوية عن عروض الدروس 

املتعلقة بـ ‘‘لغة الوطن وثقافته‘‘.

ال نحاح دون مشاركة اآلباء واألمهات

يتم في رياض األطفال واملدارس تنظيم أمسيات 

على فترات منتظمة لتزويد اآلباء واألمهات 

باملعلومات الضرورية. وينتظر من اآلباء واألمهات 

االستفادة من إمكانية احلديث مع طاقم التعليم 

بخصوص أطفالكم وفرص التكوين املتاحة لهم. 

وإذا لم تكونوا تتقنون اللغة احمللية فاستفسروا عن 

إمكانية إمدادكم مبترجم.

فترة ما بعد التمدرس اإلجباري

إن احلصول على شهادة املرحلة الثانوية 

ملستقبل  بالنسبة  مبكان  األهمية  II من 

املهنية  الناحية  من  سويسرا  في  أطفالكم 

واالجتماعية، وهناك عدة طرق تؤدي لتحقيق 

اإلمكانيتني:  هاتني  باخلصوص  منها  نذكر  ذلك 

إما التكوين في مهنة معينة واملعروف باسم 

إحدى  األساسي‘‘ في  املهني  ‘‘التكوين 

في  الدراسة  متابعة  أو  التعليمية،  املؤسسات 

(مثل  التأهيلية  التعليمية  املؤسسات  إحدى 

الثانوية).  املؤسسات  أو  التخصصية  اإلعداديات 

إن والتلميذات التالميذ هم من يقررون سويا مع 

مسارهم  بشأن  ومعلميهم  وأمهاتهم  آبائهم 

الفترة  من  انتهائهم  قبيل  وذلك  التعليمي 

اإلعدادية األولى (ابتداء من الصف الثامن) 

قدراتهم  وعلى  املهنية  رغباتهم  على  وبناء 

املهنية  االستشارات  مكاتب  الشخصية. تقدم 
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اجلسر إلى النجاح

بالغة  بأهمية  والعمل  التكوين  من  كل  يحظى 

في سويسرا، ذلك ألن هناك إرادة لتشجيع 

كل األطفال والناشئني وحتى الكبار بكل 

قدراتهم  إظهار  من  ليتمكنوا  املالئمة  الطرق 

وكفاءاتهم.

الدعم منذ الوالدة 

يعتبر تطور القدرات اللغوية عند األطفال من 

األهمية مبكان. ويساهم الدعم املبكر بشكل 

كبير في حتقيق تكافؤ الفرص. هناك العديد 

من اإلمكانيات لتعليم أطفالكم لغة البالد: 

فنذكر على سبيل املثال ”دور احلضانة“ (تتم 

فيها رعاية األطفال قبل بلوغهم سن املدرسة 

من الصباح إلى املساء) و ”مجموعات لعب 

األطفال“ (تتم فيها رعاية األطفال قبل 

بلوغهم سن اإللتحاق باملدرسة، وذلك خالل 

بضع من الساعات يتدربون فيها أيضا على 

ألعاب مختلفة) ، وتتولى هذه املؤسسات 

العامة أو اخلاصة رعاية أطفالكم حتى بلوغ 

سن التمدرس اإلجباري وبعده أيضا كشكل 

تكميلي فيما يتعلق بالدروس (مثل وجبات 

الغذاء اجلماعية ودروس الدعم). لقد أثبتت 

هذه املؤسسات جناعتها، وهي تقدم في الغالب 

خدماتها مقابل رسوم يجب على اآلباء دفعها 

يتم حتديدها حسب دخلهم.

رياض األطفال تعد األطفال 

ملرحلة التمدرس

تقوم رياض األطفال حسب كل كانتون برعاية 

األطفال بني سن الثالثة واخلامسة وتقدم رياض 

األطفال احلكومية خدماتها مجانا حيث ميكن 

االستفادة من هذه اخلدمات ملدة عامني في غالب 

األحيان. وتعتبر زيارة رياض األطفال إجبارية في 

بعض الكانتونات، ولكن حتى في الكانتونات التي 

تعد فيها هذه الزيارات اختيارية فإن كل األطفال 

تقريبا يذهبون إليها، وهو ما يعتبر خطوة هامة 

في اإلعداد ملرحلة التمدرس اإلجباري. لهذا 

حاولوا االستفادة من هذا العرض ألن احتكاك 

أطفالكم بأطفال آخرين يساعدهم على تطوير 

معارفهم اللغوية وقدراتهم االجتماعية. مع 

العلم أن استمراركم في التحدث إلى أطفالكم 

بلغتكم األم داخل البيت مهم جدا لتوسيع 

مداركهم اللغوية.

كيف هو النظام املدرسي في سويسرا ؟

تقوم البلدية بإدراج إسم طفلكم مبجرد 

بلوغه سن التمدرس في لوائح إحدى املدارس 

املوجودة بالقرب من مقر سكنكم وتقوم بإبالغ 

اآلباء واألمهات كتابيا مبكان املدرسة وبداية 

السنة املدرسيه. ويقوم كل األطفال في سويسرا 

يالذهاب إلى املدرسة خالل فترة التمدرس 

اإلجباري. توفر املدارس احلكومية تعليما أساسيا 

مجانيا وجيدا ملدة تسع سنوات. وتنقسم فترة 

التمدرس اإلجباري إلى مرحلة ابتدائية I: تدوم هذه 

املرحلة االبتدائية عادة ست سنوات ثم تعقبها 

املرحلة اإلعدادية I ملدة ثالث سنوات حيث يتم 

تدريس التالميذ والتلميذات في مجموعات حسب 

املواد األساسية التي اختاروها. 

تعتبر الكانتونات هي املسؤولة بصفة رئيسية 

عن التعليم في سويسرا. وهو غير منظم بنفس 

الطريقة في كل أنحاء البالد. ولذلك ينبغي 

عليكم االتصال في وقت مبكر بالبلدية التي 

تقيمون في نطاقها للحصول على املعلومات 

الضرورية في هذا الشأن. 

التكوين والعمل يحظيان مبكانة عالية

بعد  تأهيلي  تكوين  تلقي  سويسرا  في  املعتاد  من 

تسعني  فحوالي  اإلجبارية.  الدراسة  مدة  اختتام 

الدراسة  أو  التكوين  يتابعون  الناشئني  من  باملائة 

أكادميية  أو  مهنية  شهادات  على  احلصول  بهدف 

الشغل  سوق  في  حظوظهم  من  يزيد  ما  وهو 

العملية  احلياة  في  للمشاركة  مرونتهم  ومن 

الحقا.

 13 12

املعلومات والعناوين 

املتعلقة بنظام التعليم في سويسرا

www.edk.ch  
> Political bodies > To the list of EDK 

members
www.educa.ch  

> Bildungsszene > Bildungssystem der 
Schweiz

املساعدة في االختيار املهني

االستشارة املهنية

www.berufsberatung.ch  

التكوين املهني

معلومات عن التكوين املهني 

األساسي

www.berufsbildungplus.ch  
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فاسكو بيلو (31)

أسرة سويسرية برتغالية

و دو فّون الشّ

سويسرا  في  املهني  التكوين  عملية  أن  أجد  ”إنني 
متارس بكيفية مثالية، فهي تسهل على العديد 

من الناشئني عملية االنتقال من عالم التكوين إلى 

عالم الشغل. أما في موطني البرتغال فعملية 

التكوين تتم من خالل املدارس وهو ما يترتب عليه 

أن أولئك الذين ال يزورون املدارس اإلعدادية ال يتوفرون 

على إمكانيات جيدة لالختيار بشكل فعلي.

إن تأمني مستقبل زاهر ألطفالنا أمر يهمنا كثيرا، 

ولهذا فإنه ينبغي علينا املشاركة في كل من 

عمليتي التدريس والتكوين ودعم كل طفل في 

إظهار قدراته، ذلك ألن كل من ال يتوفر على تكوين 

يكون أكثر عرضة للبطالة ـ وال فرق في هذا بني 

جنسية أو أخرى.

نتحدث في أسرتنا اللغة الفرنسية فقط ـ وهو ما 

يؤسفني بعض الشيء. وقد نتج ذلك ببساطة نظرا 

لكون زوجتي سويسرية وال تتحدث البرتغالية وألنني 

أنا نفسي قد نشأت في منطقة الروماندي الناطقة 

بالفرنسية. لكننا ال زلنا نحتفل داخل أسرتنا 

باألعياد البرتغالية ونقضي األجازات في البرتغال وهو 

ما يفتح الباب واسعا أمام األطفال لتعلم لغتي 

األم.“
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الشعب يتمتع بصالحية واسعة 

في املشاركة في القرار السياسي

إن نظام احلكم في سويسرا هو الدميقراطية 

املباشرة. ميكن ألفراد الشعب الذين يحق لهم 

التصويت اختيار أعضاء البرملان على مستوى 

كل من االحتاد والكانتونات وداخل البلديات، كما 

ميكنهم التصويت بشأن الكثير من القضايا مثل 

نسبة الضرائب وقيمة الرسوم وشق الطرقات 

وخدمات البريد، وكذا بخصوص االنضمام 

ملنظمات دولية أو عقد اتفاقيات مع دول أخرى. 

ويحق لكل السويسريني والسويسريات الذين 

بلغوا سن الثامنة عشرة االنتخاب والتصويت 

على القضايا التي تخص سويسرا.

املشاركة السياسية هامة 

ومرغوب فيها

توجد في سويسرا عدة أشكال للمشاركة 

السياسية واالجتماعية، وميكنكم على سبيل 

املثال االنضمام إلى أحد مجالس اآلباء أو أن 

تنشطوا في عضوية أحد جمعيات األحياء. 

وعالوة على ذلك فإنه بإمكان كل األشخاص 

القادرين على التمييز التقدم بطلبات واقتراحات 

وشكاوى للسلطات واملصالح، وميكن أن يكون 

ذلك على سبيل املثال في شكل التماس (عريضة 

توقيعات). وقد حتظون في بعض الكانتونات 

والبلديات في حال إقامتكم فيها ملدة طويلة 

ببعض احلقوق السياسية مثل حق االنتخاب وحق 

التصويت، ولذا عليكم االستفسار بخصوص ذلك 

لدى البلدية التي تقيمون في نطاقها.

كل القوى السياسية الهامة 

ممثلة في احلكومة

تتكون احلكومة في سويسرا من سبعة أعضاء 

وتسمى مجلس االحتاد. يتم انتخاب مجلس االحتاد 

من طرف البرملان ويتشكل من ممثالت وممثلني عن 

أكبر األحزاب السياسية. ويتم التصويت من قِبل 

البرملان على إحدى أو أحد أعضاء مجلس االحتاد 

لتشغل منصب الرئيسة أو ليشغل منصب 

الرئيس ملدة عام واحد. ويتكون البرملان من غرفتني: 

الس الوطني الذي ميثل الشعب ومجلس 

الواليات الذي ميثل الكانتونات. وتشكل هاتان 

الغرفتان اجلمعية العمومية االحتادية.

الكل متساوون 

في احلقوق والواجبات

تعد سويسرا دولة قانون، وهذا يعني أن احترام 

قوانني البالد ال يقتصر على األفراد فقط، بل 

حتى الدولة نفسها ملزمة مبراعاة القوانني 

السائدة. أما احملاكم فهي مستقلة عن احلكومة 

والبرملان. ويضم دستور االحتاد السويسري احلقوق 

والواجبات األساسية السارية هنا وكيفية 

التنظيم السياسي السائد في سويسرا.

للمواطنني واملواطنات الكلمة الفصل

الفيدرالية والدميقراطية املباشرة

النظام السياسي

معلومات عامة

www.ch.ch   

نظرة عن النظام السياسي في سويسرا

كتيب ‘‘شرح موجز لالحتاد‘‘

www.bk.admin.ch   
> Dokumentation > Der Bund kurz 

erklärt
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برونو مول (62)

كاتب مستقل وسينمائي

برن

السياسة  إلى  الغالب  في  الوثائقية  أفالمي  ”تتطرق 
مبفهومها الواسع. إن السياسة بالنسبة لي 

ال تعني محاولة لفت االنتباه من خالل الهتاف 

بشعارات، بل السياسة عندي هي مراقبة األوضاع 

باهتمام. وهدفي الرئيس هو التصدي لألحكام 
املسبقة وفتح األبواب وليس إغالقها.

وليس باعتباري سويسريا فقط وإمنا في إطار 

املعامالت اإلنسانية فإني أود أن أقدم لكل مهاجر 

جديد النصائح التالية: عليه أن يظهر فضوال في 

التعرف على بالدنا وأال يدفن نفسه بني أبناء جلدته. 

وأنا أنصحه طبعا بتعلم لغتنا واستكشاف طبيعة 

تفكيرنا، وأمتنى له أن يتمكن من رؤية نقط االلتقاء 

وليس نقط االختالف فقط. عليه أن يطرح األسئلة 

وأن يتحدث مع املواطنني اآلخرين. وينبغي عليه أن 

يصعد إلى قمم جبالنا وأن يختلط في أيام األحد مع 

غيره ممن يتجولون في شوارع املدن ومنتزهاتها. عليه 

أن يذهب للتبضع من األسواق األسبوعية وأن يتابع 

األخبار في وسائل إعالمنا سواء املقروءة أو املرئية 

أو املسموعة منها. وبصيغة أبسط أقول: عليه أن 

يحاول الوصول إلى مبتغاه. وهذا ما أمتناه بالطبع لنا 

أيضا، نحن السويسريني.“

11 10
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للمواطنني واملواطنات 

الكلمة الفصل

لالطالع في مكان تواجدكم على النظام 

السويسري بدءا من املدارس ومرورا بالنظام 

الضريبي ووصوال إلى أدق احلقوق والواجبات فأنتم 

بحاجة للمعلومات األساسية بخصوص نظام 

الدولة وقوانينها. 

تتكون سويسرا من 26 كانتونا مستقال 

واملعروفة  أعضاء  تتكون سويسرا من 26 بلدان 

باسم الكانتونات. لقد كانت الكانتونات في 

السابق مستقلة كليا، إال أنها أخذت باالنضمام 

شيئا فشيئا لدولة سويسرا احلالية وتنازلت عن 

بعض صالحياتها لصالح االحتاد السويسري، لكن 

الكانتونات الزالت تتمتع باستقاللية واسعة في 

عدة مجاالت وهي تتوفر على سبيل املثال على 

دساتير وقوانني خاصة، إال أنها ال يجب أن تتعارض 

مع القوانني االحتادية. هذا وتتوفر الكانتونات على 

برملانات وحكومات ومحاكم خاصة بها.

اختالفات عديدة بني الكانتونات

تعتبر استقاللية الكانتونات من أهم مميزات نظام 

الدولة في سويسرا، وهو األمر الذي ستستنتجونه 

باستمرار في حياتكم اليومية. فعندما تنتقلون 

أنتم وأسركم مثال للعيش من كانتون آلخر قد 

يتلقى أطفالكم في املدرسة موادا مغايرة نسبيا 

أو قد تنخفض قيمة الضرائب التي عليكم 

سدادها حتى وإن بقيت أجوركم على حالها، أو أن 

أقساط التأمني الصحي قد تصبح أقل بالرغم 

من إمكانية االستفادة من نفس اخلدمات.

تقاسم كل من االحتاد والكانتونات والبلديات 

مهام الدولة 

ينقسم نظام الدولة في سويسرا إلى ثالثة 

مستويات: االحتاد والكانتونات والبلديات. وفي 

هذا اإلطار يضطلع االحتاد بصفته على رأس 

هذا التقسيم فقط باملهام التي يخولها له 

الدستور االحتادي. ومن بني هذه املهام جند مثال 

مهمة الدفاع عن البالد ومهمة تنظيم حركة 

السير. أما الكانتونات فتهتم بشؤون قطاع 

التعليم والشرطة والقطاع الصحي وتعمل من 

أجل االضطالع بهذه املهام على جمع وحتصيل 

الضرائب بنفسها. وحتى البلديات التي يصل 

بقدر  تتمتع  عددها إلى حوالي 2700 بلدية 

واسع من االستقاللية، حيث أنها حتظى 

بصالحية مراقبة السكان أو تتولى القيام مبهام 

معينة في قطاع التعليم.

الفيدرالية 

والدميقراطية املباشرة

المصالح الحكومية االتحادية

الهيئات واألجهزة االحتادية في سويسرا

www.admin.ch  

مكاتب االتصال املسؤولة عن االندماجاملعلومات 

املتعلقة مبجاالت احلياة اليومية وبالدورات التعليمية 

املتاحة في الكانتون الذي تقيمون فيه

www.bfm.admin.ch   
> Themen > Integration > Weiterfüh-

rende Adressen > Kompetenz-
zentren Integration

إن العيش في سويسرا يستوجب منكم أن 

تعتادوا بأسرع ما ميكن على جوانب احلياة في 

الكانتون وفي البلدية التي تعيشون فيها، ذلك 

ألنه بإمكانكم هناك احلصول على املعلومات 

األولية املتعلقة بكل مجاالت احلياة األساسية 

مثل السكن والشغل والدراسة، كما ميكنكم 

على وجه اخلصوص االتصال باملوظفني اتصني 

ومبكاتب االتصال التي تقدم لكم األجوبة الشافية 

على أسئلتكم واستفساراتكم.

 9 8
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9 8

آنّا غروبر (20)

طالبة، عضوة مجلس الشباب

فرايبورغ

تتبعها  في  واالستمرار  محددة  أهداف  رسم  ”إن 
مع التمسك بالقناعات الشخصية هو أمر ينطبق 

علي مثلما ينطبق بالضبط على إيفا التي هاجرت 

من مقدونيا أثناء فترة الدراسة االبتدائية للعيش 

بيننا في سويسرا، لكن حتقيق ذلك كان أكثر صعوبة 

بالنسبة إلى تلك الفتاة األجنبية ذات األعوام 

الثمانية. إال أن إيفا متكنت من التعلم بسرعة وقد 
حرصت باخلصوص على تعلم اللغة األملانية، كما 

تعلمنا سويا الصبر ومراعاة اآلخرين. لقد تعلمنا 

سويا وتعلمنا من بعضنا البعض وهو ما ساهم في 

نضجنا إنسانيا.

وتتم في برملان الشباب أيضا مناقشة مواضيع 

متعلقة باالندماج. ولكن هناك أمر لطاملا أزعجني 
بعض الشيء وهو غالبا اختزال مفهوم كلمة اندماج 

في تعلم اللغة أو في لباس احلجاب أو عدمه. لكن 

مفهوم االندماج أكبر من ذلك بكثير:  فاالندماج 

بحاجة ألناس يريدون حقا االنفتاح على بلد جديد 

وثقافة أجنبية من جهة وتمع يسمح بذلك من 

جهة أخرى. فالتفاهم املتبادل والتسامح ال ميكن 

احلث عليهما بنص القانون كما هو معلوم.“
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العيش سويا

إن املهاجرين اجلدد يساهمون في اإلثراء االقتصادي 

والثقافي لسويسرا، ولعل من أهم شروط جناح 

التعايش سويا هو قدرة كل سكان وساكنات 

هذا البلد على التعبير عن آرائهم وإبالغ أفكارهم 

وكذا عملهم على حتقيق استقالليتهم املادية. 

كما يعتبر احترام القوانني السويسرية والقيم 

األساسية للدستور وااللتزام بها من أساسيات 

التعايش السلمي، هذا وينبغي أن يحصل 

اجلميع على فرص متكافئة للمشاركة في احلياة 

االجتماعية.

أهم احلقوق األساسية في سويسرا

تضمن لكم احلقوق األساسية في سويسرا عدم 

رقكم  تعرضكم للتمييز بسبب أصولكم أو عِ

أو جنسكم أو ديانتكم أو بسبب توجهاتكم 

اجلنسية. إن النساء والرجال سواسية في احلقوق 

وبإمكان كل فرد على سبيل املثال اختيار نوع 

العمل الذي يريد مزاولته بكل حرية، ولكل واحد 

احلق في اختيار شريك احلياة الذي يريد. كما أن 

لكل إنسان احلق الكامل في اختيار ديانته أو 

عقيدته بكل حرية، ولكن عليه أن يحترم حق 

اآلخرين في ذلك. وميكن لكل فرد، ذكرا كان أو أنثى، 

أن يدافع عن نفسه ضد كل حاالت التمييز التي 

قد يتعرض لها، وميكن اللجوء في حاالت النزاعات 

إلى مراكز تقدمي االستشارات التي ستساعدكم 

على فض تلك النزاعات والتوصل إلى حلول 

ناجعة.

إلى جانب القوانني املكتوبة فإنه هناك أيضا أعرافا 

وعادات 

في الغالب تكون التفاصيل الصغيرة للحياة 

اليومية على درجة كبيرة من األهمية في تعايش 

الناس بسالم، لكن غالبا ما يكون التعرف على 

القواعد املنظمة للحياة اليومية من الصعوبة 

مبكان. فعلى سبيل املثال: رمبا هناك نظام محدد 

في البناية الذي تسكنونها يحدد األوقات التي 

ميكن لكل أسرة أن تقوم فيها بغسل مالبسها، 

وهو نظام يجب عليكم االلتزام به. أو لعل اجليران 

قد يشتكون ألنكم واصلتم حتى ساعة متأخرة 

من املساء في احلديث بصوت مرتفع في شرفة 

البيت، أو ألن األطفال قد بقوا يلعبون حتى وقت 

متأخر في الدّرج. فأنتم مطالبون باحترام قواعد 

التعايش تلك سواء كانت مكتوبة أو عرفية. ولذا 

عليكم االستفسار عن تلك القواعد وذلك من 

خالل السؤال مثال عن القانون الداخلي في البناية 

التي تقطنونها أو من خالل االتصال بجيرانكم. 

واعلموا بأن االحترام املتبادل واحلوار الصريح 

يشكالن اخلطوة األولى لعالقة جيدة بني اجليران.

االحترام وتكافؤ الفرص

إن ربط عالقات مع جيرانكم اجلدد أو االنضمام 

إلحدى اجلمعيات أو ألحد االحتادات املوجودة في 

بلديتكم ميثل إثراءً لشخصيتكم، حيث أنه 

بإمكانكم من خالل تلك املؤسسات أيضا احلصول 

على املعلومات التي قد تساعدكم أنتم وأفراد 

أسرتكم في املدرسة والعمل أو عند التعامل مع 

اإلدارات واملصالح اتصة.

السكن في سويسرا

للحصول على املعلومات زوروا املوقع التالي:

www.bwo.admin.ch   
> Dokumentation > Publikationen 

> Infoblatt Wohnen > Infoblatt 

التمييز والعنصرية

مراكز االستقبال

www.edi.admin.ch/ara   
> Anlauf- und Beratungsstellen

 7 6
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7 6

سابري أليو (46)
أحد منظمي لقاء اآلباء

زيوريخ

على  عرّفني  من  وهو  سويسري  رجل  جاري  ”إن 
حياة احلي السكني وهو من عمل على إثراء 

عاداتنا الكوسوفية بالعادات السويسرية، وقد قام 

بذلك من باب املعاملة اإلنسانية ودون االكثرات 

ألية أحكام مسبقة، ولن أنسى له ذلك الفضل ما 

حييت، وخاصة بسبب أطفالي اخلمسة، فأنا أريد أن 

أساعدهم على االنطالق بنجاح في حياتهم هنا في 

سويسرا.

إن حيّنا السكني يعني لي أكثر من مجرد بيت يأوينا، 

ولعل ذلك راجع بالتأكيد إلى كون الناس الذين 

يقطنون هنا قد أدركوا تدريجيا بأن التعايش الناجح 

يستدعي منا جميعا بذل اجلهود وبأن ذلك أمر يخص 

كل فرد منا. وسواء كنا سويسريني أو أجانب، صغارا 

أو كبارا، فقد حان الوقت لنتحاور مع بعضنا البعض، 

ألن ذلك هو السبيل الوحيد لنقوم سويا بالتغيير.

وقد انبثقت فكرة لقاء اآلباء الذي نقوم بتنظيمه 

عن هذه القناعة، حيث أننا نلتقي نحن اآلباء مرة في 

الشهر لتبادل اآلراء ومناقشة مشاكلنا وهو ما جعل 

حياتنا اليومية أكثر يسرا، ولعل أحسن ما في األمر 

هو حتول اجليران إلى أصدقاء.“
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بلد 

متعدد األطياف

يعيش في سويسرا اليوم مواطنون من حوالي 

منهم  خمسة  أصل  من  واحد  وكل  140 دولة، 

ال يحمل اجلنسية السويسرية، كما أن كل زواج 

من أصل ثالث زيجات اليوم هو زواج بني شخصني 

بجنسيتني مختلفتني. ويبلغ العدد اإلجمالي 

لسكان سويسرا حوالي 7,8 مليون نسمة.

التعايش في بلد صغير يتطلب الكثير من االحترام 

ومراعاة اآلخرين

لطاملا يندهش املسافرون بسبب قصر املسافات 

في سويسرا، فالسفر من أقصى البلد إلى أدناها ال 

يكاد يستغرق خمس ساعات. ويعيش ثلث سكان 

سويسرا في املدن اخلمس الكبرى وهي زيوريخ 

وجنيف وبازل وبرن ولوزان وضواحيها. وتتشكل 

نصف مساحة البالد من اجلبال حيث ال يعيش 

سوى عشرة باملائة من السكان. وبالتالي فنحن 

نعيش مع بعضنا البعض في مساحة صغيرة وهو 

ما يتطلب من اجلميع الكثير من االحترام ومراعاة 

اآلخرين.

لكل منطقة خصوصياتها الثقافية

توجد في سويسرا أربع لغات رسمية هي األملانية 

والفرنسية واإليطالية والرومانشية، وقد جتدون بأن 

منطقة إقامتكم تختلف عن باقي املناطق األخرى 

من حيث اللغة وأمناط احلياة. ويعد هذا التنوع 

اللغوي والثقافي من املميزات األساسية لسويسرا 

التي تتميز بتاريخ عريق.

اللغة أداة هامة لنجاح االندماج

تعيش غالبية سكان سويسرا في املناطق الناطقة 

باللغة األملانية، ويتحدث حوالي 70 باملائة من 

السكان اللغة األملانية السويسرية و 20 باملائة 

اللغة الفرنسية و 7 باملائة اللغة اإليطالية، 

في حني تقتصر اللغة الرومانشية على مناطق 

معينة من كانتون غراوبوندن. وتعتبر اللغة 

األملانية الفصحى هي اللغة الرسمية في مناطق 

سويسرا الناطقة باألملانية والتي يتم استعمالها 

على وجه اخلصوص في املعامالت الكتابية. أما في 

التعامالت الشفوية فهناك العديد من اللهجات 

اتلفة، وهو ما يجعل اللهجة املستعملة في بازل 

تختلف عن تلك املستخدمة في كانتون زيوريخ، 

كما أن الناس في برن يتحدثون لهجة مخالفة 

للهجة مواطنيهم في فرايبورغ. ولستم ملزمني 

بإتقان اللهجة التي يتم التحدث بها في مكان 

إقامتكم، لكن تعلمها وفهمها سيسهل عليكم 

القيام بواجباتكم اليومية. إن املعرفة اللغوية متثل 

شرطا أساسيا للتكيف مع ظروف احلياة اليومية 

وللتأقلم في عالم الشغل.

بلد صغير وثقافات شتى

لطاملا ساهم املهاجرون بقدر كبير في حتقيق 

رفاهية سويسرا، فقد قام العمال اإليطاليون على 

سبيل املثال بشق وإنشاء نفق غوتهارد الذي يعتبر 

من أهم احملاور الطرقية في سويسرا. كما قام 

العديد من املهاجرين واملهاجرات بتأسيس شركات 

تعد حاليا من أجنح الشركات الكبرى، هذا وال 

يزال االقتصاد السويسري حتى يومنا هذا بحاجة 

لأليدي العاملة القادمة من اخلارج.

 معلومات عن سويسرا
للحصول على كل املعلومات التي تودون معرفتها 

عن سويسرا ميكنكم زيارة املوقع التالي:

  www.swissworld.org 

البوابة اإللكترونية لسويسرا

سويسرا وهيئاتها اإلدارية واحلكومية

www.ch.ch  

 5 4
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سامبا كيبّه (34)

مراقب قطارات

توربنطال

العمر  من  والعشرين  احلادية  في  وأنا  أتيت  ”عندما 
للعيش في سويسرا بسبب صديقتي آنذاك والتي 

هي زوجتي اآلن فقد أصبتُ بصدمة ثقافية كبيرة. 

صحيح أن السويسريني والسويسريات كانوا لطفاء 

ومؤدبني وصادقني ـ لكنني افتقدت فيهم شيئا من 

االنفتاح على اآلخر. وعندما تلقيت ردودا بالرفض 

على كل طلبات العمل التي تقدمت بها أدركت بأن 

سويسرا ليست بلدا من أرض األحالم وبأنه علي أن 

أكافح من أجل حتقيق ذاتي. لهذا قمت على إثر ذلك 

بزيارة دورة لتعلم اللغة األملانية ملدة سنة كاملة في 

إحدى املدارس، وهو ما ساهم في تطوير قدراتي وزيادة 

ثقتي بنفسي.

لي لكوني  وأنا أدين بالشكر على وجه اخلصوص ملشغِّ

قد أصبحت بعد تغلبي على املصاعب التي واجهتني 

في البداية مواطنا سويسريا من أصل غامبي على 

لي  قدر كبير من الرضاء والسعادة، فقد آمن مشغّ

بقدراتي وجعل مني أول مراقب قطارات من أصل 

إفريقي في سويسرا.

وأنا اليوم سعيد جدا بعيشي في سويسرا، كما أني 

أرى في كوني مزيجا من ثقافتني إثراءً لشخصيتي 

وهو ما أحاول أن أستفيد منه قدر املستطاع.“
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لقد قررمت العيش في سويسرا، وهو ما يعتبر 

خطوة حتمل معها الكثير من التغيرات. وقد تبدو 

لكم العديد من األمور غير مألوفة باملقارنة مع 

ما اعتدمت عليه في بلدانكم األم، فظروف العمل 

والدراسة والنظام الصحي وحركة املرور والعديد 

من األمور األخرى تخضع هنا لنظام مختلف.

وبغض النظر عن املدة التي ستقضونها هنا 

فعليكم أن تستغلوا فرصة إقامتكم في هذا 

البلد. وحبذا لو حاولتم في كل األحوال التعرف 

على سويسرا، فالعديد من الناس الذين كانوا 

ينوون اإلقامة ملدة قصيرة قد قرروا في نهاية 

املطاف البقاء هنا طيلة حياتهم.

ونحن نريد من خالل هذا الكتيب أن منكّنكم 

من القيام باخلطوة األولى على طريق االندماج 

في احلياة اليومية في سويسرا. ويعتبر احلصول 

على املعلومات وربط االتصاالت االجتماعية 

أهم الشروط لنجاح عملية التعايش. ومن أجل 

مواجهة حتديات احلياة اليومية فعليكم تعلم 

لغة البلد الذي تقيمون فيه، كما أن اإلملام بأهم 

املعلومات املتعلقة بالقوانني واتمع ونظام 

الدولة في سويسرا ميكنكم من االنطالق بصورة 

صحيحة.

قد ال تسير األمور في البداية وفقا لتصوراتكم 

ولتطلعاتكم، ولكن اعلموا بأنكم لستم 

وحدكم بصفتكم مهاجرين أو مهاجرات 

تواجهون التحديات، بل ذلك شأن السويسريني 

والسويسريات وشأن كل من يعيشون قبلكم 

في هذا البلد، فحياة هؤالء تتغير أيضا عندما 

تظهر أمامهم في املدارس وفي أماكن العمل 

سيمونيتا سوماروغا

عضوة مجلس االحتاد

وجوه جديدة ويتعاملون مع أناس لم يعتادوا بعد 

على معطيات وظروف احلياة هنا. 

إن جناح التعايش يحتاج لبعض الوقت، كما أنه 

يحتاج للصبر و ”إلرادة املهاجرين وانفتاح أبناء 

البلد“ وهذا ما ورد في قانون الهجرة السويسري.

ونرجو أن مينحكم كتيب املعلومات هذا نظرة 

أولية عن سويسرا ويفتح أمامكم األبواب 

لالنطالق بنجاح على درب احلياة في هذا البلد.

أهال وسهال بكم!

مرحبا بكم 

في سويسرا

 3 2
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مرحبا بكم في سويسرا
معلومات للمهاجرين اجلدد
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