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تنبيه
يهدف هذا املنشور إىل تزويد جميع الراغبني يف 
اإلقامة يف مقاطعة تيتشينو مبعلومات عامة عن 

الكانتون. ولهذا ال يستويف جميع املعلومات حقها، 
إذ عىل الراغبني يف الحصول عىل معلومات دقيقة 

و شاملة التوجه إىل مكاتب البلديات بالكانتون 
تيتشينو، فضال عن العديد من الوكاالت والجمعيات 

ومكاتب املقاطعات يف اإلدارة املذكورة، املختصة 
يف تقديم معلومات إضافية وإيضاحات دقيقة، 

واملشورة الشخصية. أما املعلومات الواردة بهذا 
الكتيب فقد تم متحيصها والتحقق من صحتها وقت 

نرشها. لكن هذا ال مينع من إمكانية ورود أخطاء 
نتيجة الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها، 

نعتذر عنها مسبقا. و لهذا يُخيل محررو هذه الوثيقة 
التعريفية، كل مسؤولية عن صحة وموثوقية ودقة أو 

اكتامل محتويات املواقع اإللكرتونية املشار إليها.
جميع البيانات الواردة تتعلق بعام 2012.
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يصل طول الحدود السويرسية مع جارتها األملانية 
346 كلم، و572 كلم مع فرنسا و734 مع إيطاليا 

ليختنشتاين.  مع  كلم  و41  النمسا  مع  و165 
مربع،  كلم   41٫285 الكنفدرالية  مساحة  وتبلغ 
منها 74٫5٪ أرايض منتجة (٪30٫8 غابات ومناطق 
مناطق   6٫8٪ زراعية،  أرايض   36٫9٪ ُمشجرة، 
منقسمة   25٫5٪ نسبة  وتبقى  بالسكان)،  مأهولة 
بني املياه واألرايض غري املزروعة أو غري منتجة. يف 
حني تتشكل أهم املراكز الحرضية من مدن زوريخ 
(حوايل 1200000 نسمة) وجنيف (حوايل 530000 
نسمة) وبازل (حوايل 500000 نسمة) وبرن (حوايل 
نسمة)   355000 (حوايل  ولوزان  نسمة)   355000

غالن  وسانت  نسمة)   210000 (حوايل  ولوترسن 
(حوايل 150000 نسمة) وفينرتتور (حوايل 140000 
ويقدر  نسمة).   138000 (حوايل  ولوغانو  نسمة) 
عدد القاطنني مبا يقرب من 8 ماليني نسمة، منهم 

٪22٫8 من األجانب (حوايل 1٫815٫000 نسمة). 
 63٫7% األملانية  الوطنية،  اللغات  السكان  يتحدث 
بالرومانشية   6٫5% واإليطالية   20٫4% والفرنسية 
%0٫5. أما املجموعات الدينية الرئيسية فتتكون من 

 35٫3% والربوتستانت   41٫8% الكاثوليك  املسيحيني 
واملسلمني %4٫3 (أرقام صادرة عام 2012). 

وضعت أوىل أسس الكنفدرالية السويرسية منذ عام 
1848 معلنا نشأة الجمهورية الفيدرالية متكونة من 26 

كانتون (20 كانتون و6 أنصاف كانتون). الحكومة عبارة 
عن هيئة جامعية مكونة من سبعة أعضاء (املجلس 
الفدرايل). والربملان (الجمعية الفدرالية) فيتكون من 
مجلسني: املجلس االتحادي (ميثل الكانتونات) يتألف 
من 46 عضو واملجلس الوطني الذي يتألف من 200 

عضوا ينتخبون من طرف الشعب.

األيديلويس، وقطيع األبقار واملاعز ترعى يف روايب 
خرضاء وكالب السانت برنارد يف كل مكان، والرجال 

يعزفون بأبواقهم األلبية املشهورة، والعمل يف 
مصنع الساعات أو يف بنك، وهايدي الشقراء تعد 

الفوندو والراكليت و الروشتي أو حبوب بريشري 
للسائحني من محبي التزلج. يف املقابل هناك آخرون 

يعتقدون أن سويرسا بلد الطفرة، واملال والرسية 
املرصفية، والطرق املعبدة  بالذهب، تتدفق يف 
مجاريها أنهار من الشوكوالته، والجنب املخرم، 

واملراكز العسكرية واملالجئ لالختباء خوفا من 
تداعيات انفجار نووي، ناهيك عن الحياد الدويل، 
والحدود الشاهقة، والنظام والنظافة، ورمبا أيضا 

منتدى دافوس االقتصادي. يف حني يتبادر آلخرين 
ممن عرفوا سويرسا من خالل الصليب السويرسي، 
أو من خالل التزاماتها االنسانية والفيدرالية، وكذا 

القيم التي صنعت أساطري هذا البلد: « كويليام 
تيل، فينكل ريد، الرسام ايلفيزيا، والجرنال غويسان، 
املرتزقة، وحراس البابا، وروسسيو، أرسوال اندرياس، 
روجيه فيدرير، الينغي، لو كوربوزييه «كام تعرف 

أيضا من خالل رشكة األثاث (USM)، وعىل أنها 
بلد الدقة يف مواعيد القطارات، والحافالت الصفراء 

األنيقة، وطريان الصليب والطريان السويرسي. وهناك 
أيضاً من يذهب تصوره لسويرسا جغرافيا من خالل 

أماكن سويرسية معروفة كقمة ماترهورن، وجبل 
يونغفراو، وجرس تشابل يف لوترسن، وحفرة الدببة 

يف برين، ونافورة جنيف، قلعة تشيللون، شالالت 
الراين، ممر سانت جوتهارد، ومنتدى دافوس 

االقتصادي، القرص الفاخر يف زيرمات، غاستات أو 
سانت موريتز. وأخرياً هناك من يخلط بني السويد أو 
سوازيالند، ولنا أن نتصور مالبس التريولييون األغنياء 

ببطون كبرية. هناك العديد من الصور النمطية 
والكليشهات، التي تطبع سويرسا بشكل خاص، بل 
هي جزء من مكونات الهوية السويرسية، أو عىل 

األقل جزء من واقعها املعقد، وخصوصا إذا نظرنا إىل 
األمر بنظرة فوقية خارجية. فالصور النمطية التي ال 

عند الحديث عن سويرسا غالباً ما يتبادر إىل 
ذهن املرء، الذي مل يسبق له زيارتها، عىل أنها بلد 
رعوي، تتخلله بحريات صافية كريستالية، وغابات 
الصنوبر، وجبال مغطاة بالثلوج تشقها أنهار من 

الجليد، وأودية متر عربها القطارات الحمراء، 
وتالل خرضاء تزينها الشاليهات الخشبية وزهور 

تبدو أنها تنعكس فوراً عىل تيتشينو مثال. علام أن 
االقامة يف تيتشينو تختلف عن اإلقامة يف سويرسا. 
وهذا ال ينفي كون تيتشينو هي جزء من سويرسا، 
رغم خصائصها الثقافية املختلفة كلغتها اإليطالية 

وثقافتها اللومباردية، وكذا خصائصها الطبيعية 
املختلفة إال أنها جزء ال يتجزأ وال ينفصل عن الهوية 
السويرسية. ومن جهة اخرى يبقى عصيا عىل الفهم 
أو عىل التصديق أن منطقة ألفيزيا مثال منطقة شبه 

استوائية، تكسوها أشجار النخيل، ونبات األغاف، 
وأشجار التني الهندي، كرم العنب، بساتني الزيتون، 

والحوامض يف حني تفوق فيها درجات الحرارة يف 
الصيف 30 درجة مئوية! ولكن تيتشينو تساهم 

بغناها وتنوعها الثقايف  يف الفسيفساء املسمى 
«سويرسا»، ليس فقط لكونها معروفة ببعض التقاليد 

الغذائية كمرشوب ميندريسيو وجنب زينكرلني من 
وادي موجيو، زيت الزيتون من ترشيزيو ولكن 

أيضاً بوجود القالع من العصور الوسطى يف بيلينزونا 
والبيوت الصخرية (سبلوي) يف وادي بافونا، إىل 

جانب األعامل الفنية لفرانشيسكو بورروميني وأبنية 
ماريو بوتا يف لوغانو، ومهرجان الفيلم السيناميئ 
الدويل يف لوكارنو ومرسح دميرتي، ودون نسيان 

املوروث األنرتوبولوجي للبلد كأحافري الديناصورات 
يف مونتي سان جورجيو والكنائس الرومانية يف 
الوديان. إضافة إىل جوانب أخرى يف تيتشينو، 

ساهمت يف تحقيق قفزة نوعية مواكبة لعملية 
التطور، واالبتكار، واملعرفة عىل صعيد سويرسا. 

«عانت ايطاليا وتحت حكم آل بورجيا، لثالثني 
عاماً من الحروب واالرهاب والقتل واملجازر، لكنها 
أنجبت مايكل انجلو وليوناردو دافنيش وبزغ فيها 

عرص النهضة. أما سويرسا فقد عاشت خمسامئة عام 
من الحب األخوي والسالم والدميقراطية، ومل تنتج 
سوى ساعات من املطاط» (مزحة أورسون ويليس 

يف فيلم «الرجل الثالث» من اخراج كارل ريد)

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle istituzioni

Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri
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رسميا جمهورية وكانتون تيتشينو، عاصمته بيلينزونا 
ولغته الرسمية اإليطالية. ويشكل إضافة إىل أربع 

مقاطعات أخرى إيطالية اللغة، ما يسمى بسويرسا 
اإليطالية، وتبلغ مساحته 2812 كم مربع، أي ما 
يعادل ٪6٫8 من كامل مساحة سويرسا، ويقطنه 

حوايل 340 ألف نسمة (حسب احصائيات 2012) 
معظمهم من الروم الكاثوليك، يتمركزون يف تجمعات 
سكنية يف لوغانو (138000 نسمة)، ثالث أهم املراكز 

املالية السويرسية، ولوكارنو/ أسكونا ب(55000 
نسمة)، وبيلينزونا (50000 نسمة)، ويف كياسو/ 

ميندريسو (5000 نسمة). وتشكل الجالية األجنبية 
أكرث من ٪26 من تعداد السكان يف تيتشينو.

ملحات تاريخية
استوطنت قبائل اليبونتي، املنحدرة من السالالت 
الكلتية أرايض تيتشينو يف القدم ، قبل أن تخضع 

لسيطرة االمرباطورية الرومانية، وضمها ضمن 
مقاطعة ريزيا. ثم توالت عليها خالل العصور 
الوسطى النزاعات الدائرة يف منطقة لومبارديا 

املجاورة ، يف ظل غزو القوط الرشقيني و اللومبارديني 
و الفرنجة. قبل أن تتحول إىل مرسح للرصاعات 

الحادة بني مدينتي كومو و ميالنو، قبل غزوها يف 
منتصف القرن الرابع عرش من قبل دوقات ميالنو، 

ثم الفيسكونتي، قبل أن تتعاقب عىل حكمهم أرسة 
سفورزا.  لكن، ويف عام 1182 وقعت وديان بلينيو و 

ليفينتينا ميثاق لتبادل املساعدة و الدفاع املشرتك، 
ممهدين مليثاق غرولتي يف عام 1291، املؤسس 

الفعيل لسويرسا. والحقاً أضحت املنطقة تدريجياً 
يف يد الكانتونات السويرسية بهدف السيطرة عىل 

املمرات الجبلية و خصوصاً ممر سان جوتاردو.
يف عام 1512 تم تقسيم أرايض تيتشينو اىل مثاين 

مناطق تدار من قبل بلديات الكانتونات الفيدرالية، 
قبل أن تقع عام 1798 تحت رحمة جمهورية 

هلفتيك التي تالشت بدورها عىل يد «نابوليون» 
بونابرت عام 1803 ويصبح الحديث عن كونفيدرالية 

متكونة من 19 كانتون.   ويف عام 1798 قام عنارص 
من الجمهورية األلبية مبهاجمة لوغانو التي أفرزت 

املناخ املعتدل، والغطاء النبايت الشبه االستوايئ 
يعتربان من املكونات األساسية للمجال الطبيعي 

املنترش عىل طول األقاليم التي تتخللها أيضا املراكز 
الحرضية، وما يصاحبها من بنية ثقافية متنوعة من 

فن الطهو، مرورا بتجذر اللغة اإليطالية ودون نسيان 
تأثري العامل التاريخي. فهذه العوامل مجتمعة متيز 

الكانتون (تيتشينو) عن بقية الكانتونات السويرسية. 
كام أنه الوحيد الواقع جنوب جبال األلب بالكامل، 
املمتد عىل طول 100 كلم، منبت ملختلف النباتات 

األوربية، من اللشنيات عىل جبال األلب اىل األغاف و 
حتى أشجار النخيل عىل ضفاف البحريات. 

ويتكون من منطقتني جغرافينت رئيسيتني و يفصل 
بينهام جبل شينريي:تشينريي العليا وتتخد شكل 

جبال األلب يخرتقها نهر تيتشينو. أما تشينريي 
السفىل فتتميز بخصائص جبال األلب االيطالية 

و تضم بداخلها مدينة كامبيوين، الجيب اإليطايل  
الثقافة والسويرسي االنتامء، ويعترب الكانتون منطقة 
عرصية و ديناميكية، تعربها محاور الطرق الرئيسية 

األوروبية و شبكة السكك الحديدية الرابطة بني 
بلدان الجوار، كام أنه من السهل الوصول إىل 

الكانتون عرب الخطوط الجوية أيضا.

يقع كانتون تيتشينو يف قلب ما يسمى مبملكة 
االنسوبريكا، عىل الحدود مع إيطاليا، و يخيط به 

كل من كانتون فاليزيه، أوري، و غريجيوين. ويسمى 

يستمد كانتون تيتشينو (تيسني أو تيزين باللهجة 
من  يعربه  الذي  تيتشينو  نهر  من  إسمه  املحلية) 
املنبع باملعرب الجبيل نوفني Novena إىل غاية إىل 
أن  املقاطعة عىل  وينص دستور  ماجيوري.  بحرية 
إيطالية  دميقراطية  جمهورية  تيتشينو  «الكانتون 
وتنص  الدستور)  من   1 (املادة  والثقافة»  اللغة 
«وّيف  التيتشيني»  «الشعب  أن  عىل   الديباجة 
للثقافة  اعتناقه  يف  املتمثلة  التاريخية  للمهمة 

اإليطالية يف خدمة االتحاد الهلفيتي».

حينها مقاومة شديدة من املتطوعيني من بورغو، 
و السكان املحليني رافضني الخضوع مطلقا. يف 

وقت استغلت فيه عنارص من الطبقة الرباجوازية 
يف لوغانو األحداث لتحقيق االستقالل الذي طال 

انتظاره لبورغو رافعني شعار «أحرار و سويرسيني». 
ثم يف 19 فرباير من عام 1803 تدخل االمرباطور 

ليجعلها كانتونات ذات سيادة و نفس اليشء بالنسبة 
للمناطق التي كانت محل رصاع مثل تيتشينو. ومنذ 

عام 1878 و بيليزونا هي العاصمة الوحيدة و الدامئة 
للكانتون. بعد معانات امتدت طوال القرن التاسع 

عرش من التخلف االقتصادي الحاد، األمر الذي أدى 
اىل هجرة الكثريين إىل الدول األوربية أو خارجها. 

فقط مع منو السياحة و افتتاح خط سكة حديد سان 
جوتاردو و بداية التصنيع بدأ األمر يتحسن. و يف 

منتصف القرن العرشين بدأ يظهر الكانتون عىل أنه 
مركز مايل وخدمايت مهم. ما أهل العامل االقتصادي 

يف تيتشينو الذي أنعشته الرشكات املتوسطة و 
الصغرية. حيث يعمل غالبية السكان يف قطاع 

الخدمات البنوك، التأمني، التجارة، السياحة، اإلدارة و 
أخرياً الصناعة ثم الزراعة التي تشكل فقط ٪2. كام 
ميكن القول أن الجامعة السويرسية االيطالية التي 

أنشأت عام 1996 تتويجاً للنمو االقتصادي و الثقايف.
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و ال يتطلب حصول الرعايا األجانب الذين يدخلون 

قانونيا إىل سويرسا من أجل السياحة عىل ترصيح 
خاص باإلقامة إذا مل تتجاوز مدة تواجدهم داخل 
منطقة شنغن ثالثة أشهر يف فرتة ستة أشهر. وعىل 

األجانب االلتزام باملدة والغرض املشار إليهام 
بالتأشرية. وعىل من مل يتمكن من مغادرة الرتاب 
الوطني ألسباب قاهرة إخطار السلطات املختصة 
بالبلديات والكانتونات فورا باألمر. كام عىل كل 

من يستضيف مبسكنه رعايا أجانب باملقابل إعالم 
السلطات املختصة بذلك.

عىل املواطنني األجانب الغري منتمني بدول االتحاد 
األورويب أو دول السوق األوروبية املشرتكة الحصول 

عىل ترصيح/ تأمني لولوج األرايض السويرسية 
واإلقامة فيها. وإعالم سلطات الهجرة املختصة مبحل 

إقامتهم يف غضون 14 يوما من دخولهم الرتاب 
الوطني وقبل الرشوع يف مزاولة أنشطة مهنية، 

والقيام بإجراءات التسجيل لدى السلطات البلدية. 
وعىل الرعايا األجانب أيضا إبالغ السلطات املحلية 
عن أي تغيري يف محل إقامتهم، داخل نفس الرتاب 

البلدي أو بالخارج. يف حني يجب التقدم بطلب 
متديد / تجديد ترصيح اإلقامة قبل أسبوعني عىل 

األقل من تاريخ انتهاء صالحيته. 
 انظر معلومات مفيدة

بدء العمل رسميا باتفاقية شنغن يف 12 ديسمرب 
2008، بعد انضامم سويرسا إىل اتفاقية حرية 

عة عليها. والبّد  تنقل األشخاص بني البلدان املوقـِّ
لكل من يرغب يف زيارة سويرسا ملدة تقل عن 

ثالث أشهر للسياحة، أن يكون حاصال عىل تأشرية 
شنغن (باستثناء مواطني االتحاد األورويب أو دول 

السوق األوروبية املشرتكة)، والبد أن تكون بحوزته 
وثيقته شخصية صالِـحة للسفر وُمـعرتَف بها. عالوة 

عىل توفره عىل موارد مالية كافية لتغطية نفقات 
اإلقامة والعبور. وميكن لكل َمـن يريد االسِتـعالم 
بهذا الخصوص، االتصال بالسفارات والقنصليات 

السويرسية يف الخارج أو باملكتب الفدرايل للهجرة 
(UFM) أو بالهيئات املحلية بالكانتونات املختصة 

بشؤون الهجرة.

القيم األساسية، الحقوق والواجبات
ينصُّ الدستور الفدرايل السويرسي عىل مبادئ أساسية 
تحدد الحقوق وقواعد التعايش بني مختلف املواطنني 

وينظم عالقتهم بالدولة. وينص أيضا عىل توزيع 
الصالحيات بني الدولة االتحادية وبني املقاطعات. 

وترسي مقتضيات الدستور عىل كل الرتاب 
السويرسي، كام أن لكل مقاطعة دستورها الخاص.

يحتل مفهوم الحرية بكانتون تيتشينو أهمية كربى، 
وعىل رأسها الحريات الفردية والخاصة، كام التقل 

قواعد التعايش السلمي عنها أهمية. مام يفرض 
عىل الجميع تبني القيم األساسية املشرتكة، نورد من 

بينها: احرتام وحامية كرامة اإلنسان، جميع األشخاص 
متساوون أمام القانون، والرجال والنساء متساوون 

يف الحقوق، وحرية الفرد من حرية اآلخرين، احرتام 
القوانني واألنظمة املعمول بها يف الدولة، واجب 
املساهمة يف تكاليف الخدمات العامة عىل كّل 

شخص يُـقيم يف سويرسا، ودفع الرضائب، والتأمني 
الصحي، ودفع مساهمة التأمينات االجتامعية، 

وإجبارية التعليم لألطفال يف سن التمدرس.

و تعول سويرسا عىل املهاجرين، شأنهم شأن 
مواطنيها، عىل القيام بدورهم الفعال يف الحياة 

االجتامعية، وعىل إمكانياتهم يف خلق حوار بناء مع 
جريانهم وسكان أحيائهم، وانخراطهم بالجمعيات 

ومشاركتهم يف املناسبات والعادات املحلية، والقيام 
بأعامل تطوعية يف املجاالت الثقافية والرياضية 

واالجتامعية. وسهرهم عىل معرفة واستيعاب قيم 
وقوانني بلدهم الثاين والعمل عىل احرتامها. ومن 
واجبهم أيضا اإلملام بإحدى اللغات الوطنية. إذ 

يفرتض يف من اختار اإلقامة بالكانتون تيتشينو تعلم 
اللغة اإليطالية واإلملام بكتابتها والتحدث بها. كام 
يفرتض يف املواطنني السويرسيني إبداء استعدادهم 

لالنفتاح عىل القادمني الجدد والرتحيب بهم. 
 14/15 . راجع الفصل 7 - إدماج املهاجرين 

يف  األورويب  واالتحاد  سويرسا  من  كل  وقعت 
الثنائية،  االتفاقيات  من  العديد  يونيو  من   21

األشخاص،  تنقل  حرية  عىل  االتفاق  ذلك  يف  مبا 
 .2002 يونيو   1 يف  التنفيذ  حيز  دخل  الذي 
إضايف  بربوتوكول  الحقا  االتفاق  هذا  واستكمل 
توسيع  بعد   2006 عام  التنفيذ  حيز  دخل 
التطبيق  عىل  ينصُّ   ،2004 عام  األورويب  االتحاد 
ذلك  يف  مبا  األشخاص،  تنقل  لحرية  التدريجي 
مواطني كل من استونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا 
وجمهورية التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، هنغاريا 
الناخبون  وافق   2009 عام  ويف  ومالطا.  وقربص 
تنقل  حرية  اتفاقية  تجديد  عىل  السويرسيون 
مواطني  ليشمل  صالحيته  ومتديد  األشخاص 

ورومانيا. بلغاريا 
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األحكام املطبقة عىل مواطني الدول األخرى
 (LStr) تطبق أحكام القوانني الفدرالية املسامة

عىل باقي الرعايا األجانب (من خارج دول االتحاد 
األورويب ومواطني منطقة التجارة الحرة األوروبية)، 

ومبوجبها منح تصاريح قبول العاملة، واإلقامة 
(OASA). ونشري إىل أن قوانني اإلقامة الخاصة 

بالرعايا األجانب أكرث تقييدا باملقارنة مع رعايا دول 
االتحاد األورويب ومنطقة التجارة الحرة األوروبية. 

وباإلمكان الحصول عىل تراخيص عمل إذا ما استوىف 
الطلب الرشوط املنصوص عليها بالترشيعات املذكورة 

آنفا، ونشري إىل عدم التنصيص عىل ما يسمى بالحق 
يف الترصيح باإلقامة.

جمع الشمل العائيل للرعايا األجانب
يحق لرعايا الدول األجنبية الحاصلني عىل ترصيح 
إقامة غري محدود بأجل (فئة C) أو ترصيح إقامة 

طويل األجل (فئة B) أو ترصيح إقامة قصري األجل 
(فئة L)، عالوة عىل املواطنني السويرسيني، مل شمل 
أرسهم، والتحاق الزوج أو الزوجة واألبناء القارصين 

الغري متزوجون دون سن الـ 18. ويجوز للسلطات 
املختصة الرتخيص بلم شمل األرسة عند استيفاء 

الرشوط املنصوص عليها قانونيا (كالتوفر عىل سكن 
مناسب وموارد عيش كافية، ...إلخ).

السلطات املختصة عن اإلقامة املؤقتة والدامئة
إجراءات وقرارات منح تصاريح اإلقامة تبقى من 

اختصاص الكانتون محل اإلقامة. ومن حيث املبدأ 
فإن الكانتونات تتمتع باستقاللية تامة، وفق القوانني 

الجارية، ملنح تصاريح اإلقامة من عدمها للمواطنني 
األجانب. وتختص الهيئات الكانتونية املعنية يف 

متابعة إجراءات املقيمني فوق ترابها. يف حني تختص 
الهيئات الفدرالية يف كل ما يتعلق بإجراءات اللجوء، 

.(LAsi) وفق قوانني فدرالية يطلق عليها إسم
 انظر معلومات مفيدة

األحكام املطبقة عىل مواطني االتحاد األورويب / 
ومنطقة التجارة الحرة األوروبية

يشمل اتفاق حرية التنقل والربوتوكوالت التابعة 
جميع مواطني االتحاد األورويب ومواطني منطقة 

التجارة الحرة األوروبية، وعىل خالف مواطني باقي 
الدول، يُيرس من رشوط الحصول عىل تصاريح 

اإلقامة و/أو العمل بسويرسا. وعالوة عىل حرية 
تنقل األشخاص، فإن القوانني تنصُّ أيضا عىل االعرتاف 
باملؤهالت املهنية، والحق يف رشاء العقارات والتملك، 

أنواع تصاريح إقامة األجانب يف سويرساً:وتنسيق نظم الضامن االجتامعي.
إقامة فئة B: إقامة طويل األجل

إقامة فئة C: إقامة دامئة
 إقامة فئة G: للقاطنني بالحدود املجاورة

إقامة فئة L: إقامة قصري األجل
إقامة فئة F: قبول مؤقت

إقامة فئة N: لطالبي حق اللجوء
إقامة فئة S: ملن هم يف حاجة إىل الحامية

الجنسية السويرسية
ميكن الحصول عىل الجنسية السويرسية بالتبني أو 

بعد الخضوع إلجراءات معينة. وينطوي الحصول 
عىل الجنسية السويرسية عىل سلسلة من الحقوق 

والواجبات (مثل الحق يف التصويت والرتشح 
لالنتخابات، واجب الخدمة العسكرية اإلجبارية). 

كام متنح الجنسية السويرسية وفق إجراءات تجنيس 
عادية أو ُميرسة. ونشري أيضا إىل أن تغيري محل 
اإلقامة من كانتون آلخر قد يؤثر عىل إجراءات 

الحصول عىل الجنسية. وملزيد من املعلومات، ميكنك 
صال بالجهات املختّصـة يف الكانتون أو البلدية  االتـِّ

التي تقيم فيها.
 انظر معلومات مفيدة
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3

سويرسا دولة فيدرالية، مبنية عىل ثالثة مستويات 
مؤسساتية: الحكومة االتحادية والكانتونات الـ 26 

والبلديات التي تتشكل منها. وكل كانتون يتمتع 
بحكم ذايت ضمن حدود معرتف بها من قبل الدستور 

االتحادي: لكل منها دستورها وقوانينها وحكومتها 
وبرملانها الخاص بها ومحاكمها. البلديات (ما يقرب 
من 3000 بلدية بسويرسا و147 بكانتون تيتشينو) 

ويشكلون أصغر وحدة سياسية ومؤسساتية، 
ويتمتعون باستقاللية تامة نصت عليها دساتري 
الكانتونات. ومن خصوصيات االتحاد تشكيلته 

املكونة من أربع لغات وثقافات مختلفة: األملانية، 
الفرنسية، اإليطالية املنترشة فقط يف كانتون تيتشينو 

بعض هضاب جريسنس والثقافة الرومانشية. 
و للصمود يف وجه الضغوط واألحداث التاريخية 

التي مرت منها أوروبا خالل القرنني املاضيني، مل يكن 
عىل سويرسا، بالنظر إىل طبيعة نشأتها بعد 1848، 

غري اختيار طريق الدولة الكنفدرالية بني املقاطعات 
املكونة لالتحاد وإدارة شئونها وفق نظام فدرايل.

الفيدرالية السويرسية
مفهوم الفيدرالية وفق الدستور السويرسي، مينح 
للكانتونات والبلديات استقاللية واسعة يف إدارة 
شؤونها والتنسيق فيام بينها. وتتوزع الصالحيات 

السياسية واإلدارية بني الدولة االتحادية والكانتونات 
ولكل اختصاصاته. ومينح الدستور صالحيات واسعة 
يف األمور الداخلية وحق الترشيع يف كل ما مل ينص 

عليه الدستور االتحادي.

الدميقراطية املبارشة
تتبنى سويرسا نظاما خاصا للدميقراطية املبارشة، 

وهو ما يعرب عنه من خالل انتخابات شعبية مبارشة 
لجميع املناصب السياسية، ما عدا أعضاء الحكومة 
االتحادية، والحق يف االقرتاح الشعبي، واالستفتاء، 

والتصويت عىل أي تغيري يف الدستور.
حق االستفتاء أي رأي الشعب يف القرارات التي 

يتخذها الربملان، منصوص عليه يف الدستور منذ عام 
1848. يف حني وبفضل االقرتاح الشعبي، فإنه يحق 

لعدد معني من الناخبني طلب تعديل أو إضافة إحدى 
املواد إىل الدستور. أما العرائض فهي إحدى الحقوق 

املمنوحة للمواطن للتقدم بطلبه مبارشة إىل السلطات، 
ومن حق الرعايا األجانب التوقيع عليها أيضا. 

تتبع سويرسا نظام التعددية الحزبية، يحول دون فوز 
أي حزب باألغلبية املطلقة: مبعنى نظام وسطي ذو 
قيمة أساسية يف إدارة الدميقراطية السويرسية. بل 

حتى نظام االقرتاع السويرسي فإنه يعترب نظاما فريدا 
من نوعه باملقارنة مع أنظمة التصويت السائدة يف 

الدميقراطيات الحديثة األخرى.

اتفاقات دولية
ورابطة  املتحدة  األمم  يف  عضو  دولة  سويرسا 
اختارت  لكنها   ،(EFTA) األوروبية  الحرة  التجارة 
التعامل بحذر وبراغامتية مع السياسات األوروبية، 
عام.  بشكل  الخارجية  عالقاتها  باقي  شأن  شأنها 
االنضامم،  إمكانية  حول  االستفتاءات  فشل  فبعد 
مع  الثنائية  العالقات  نهج  إتباع  سويرسا  اختارت 
من  العديد  توقيع  خالل  من  األورويب،  االتحاد 
األشخاص  تنقل  أيضا حرية  تتيح  التي  االتفاقيات 

والتقيد بقواعد اتفاقيات الرشاكة شنغن ودبلن.
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توزيع السلطات بني االتحاد والكانتونات والبلديات

حق التصويت والرتشح يف كانتون تيتشينو
منذ  سويرسي  مواطن  كل  الحق  بهذا  يتمتع 
منذ  بالكانتون  ويقطن  عاما   18 سن  بلوغه 
مدة تزيد عن الثالثني يوما. ال يحق لألجانب 
التصويت  تيتشينو  كانتون  يف  القاطنني 

لالنتخابات. والرتشح 

يُنتخب أعضاء الجمعية االتحادية ومجلس 
الدولة، واملجلس األعىل للبلديات واملجالس 

البلدية كل 4 سنوات من قبل الناخبني.

السلطة القضائيةالحكومةالربملان

سلطات ترشيعيةسلطات / وظائف
صياغة القوانني ومراقبة واالدارة

سلطات تنفيذية
تطبيق القوانني، الحكم وإدارة ومتثيل الدولة 

يف السياسة الداخلية والخارجية

سلطات قضائية
القضاء، وإصدار الحكم، ومعاقبة، والدفاع

الربملان االتحادي:سويرسا
املجلس الوطني (200 عضو)

مجلس املقاطعات  (46 عضو)

املجلس االتحادي
 ( 7أعضاء ينتخبهم الربملان).

يتم انتخاب رئيس االتحاد كل عام من قبل 
الربملان، ويتم اختياره من بني أعضاء املجلس 

االتحادي

املحكمة االتحادية
 (تتكون من 41 عضوا منتخبا من قبل 

الربملان، وعددهم متغري)

املجلس األعىلكانتون تيتشينو
90 عضوا (ينتخبون كل أربع سنوات من 

قبل الناخبني)

 مجلس الدولة
5 وزراء

املحاكم املدنية:
محكمة االستئناف

محاكم الصلح
املحكمة الجزائية

املحاكم الجنائية:
محكمة االستئناف
املحكمة الجنائية

املحكمة الجزائية الجنائية
محكمة األحداث

املحاكم اإلدارية:
املحكمة اإلدارية

محكمة التأمينات
محكمة املصادرات

البلديةمجلس املدينة البلديات

9



4
الهاتف الثابت (إنهاء وإعادة توصيل الخط الهاتفي، 

وموفر خدمة اإلنرتنيت أو التلفزيون الرقمي)، 
إعالم هيئة Billag املعنية باشرتاكات البث اإلذاعي 

والتلفزي، وكقاعدة عامة، من حق املواطن طلب يوم 
إجازة، للقيام بالخطوات الالزمة لالنتقال إىل منزله 

الجديد من إعالم الدائرة التي سيقطن بها واالتصال 
باملعلمني وإدارة املدرسة إذا كان باألرسة أطفال يف 

سن التمدرس.

قبل االنتقال إىل املنزل أو الشقة الجديدة يجب إبرام 
عقد اإليجار، والذي يتطلب يف العادة دفع وديعة 
مسبقة يف حساب بنيك خاص. وعىل من يرغب يف 

إنهاء العقد احرتام بنود اإلشعار املسبق. وإبالغ املالك 
بفسخ العقد قبل تاريخ نهاية العقد نفسه، والذي 

عادة ما يتم تحديده يف ثالثة أشهر. وباإلمكان أيضا 
إنهاء العقد مسبقا إذا ما اقرتح املستأجر من يعوضه 
قادرا عىل الوفاء برشوط العقد األول. يف حالة نشوء 
خالفات مع املالك (املؤجر) خالل فرتة االستئجار أو 

عند نهاية العقد، فباإلمكان اللجوء إىل السلطات 
املسؤولة عن تقديم املشورة والتوفيق بني املالك 
واملستأجرين يف جميع املسائل املتصلة باإليجار. 

إضافة إىل دفع اإليجار، فإن املستأجر يتحمل تكاليف 
املاء والكهرباء والتدفئة وخدمة التلفزيون بالكيبل، 

وموقف السيارات وخدمة التخلص من النفايات. 
وقد يتم تضمني هذه التكاليف تحت بند خاص يف 

كشف بدل اإليجار يطلق عليه «مصاريف إضافية». 
وعىل كل من ميلك جهاز راديو أو تلفزيون أو 

هاتف خلوي أو أية أجهزة أخرى قادرة عىل التقاط 
إشارات الراديو والتلفزيون أداء رسوم هيئة اإلطاعة 

.Billag والتلفزيون

يسكن أغلب سكان مقاطعة التيتشينو يف شقق أو 
منازل مؤجرة، وال تخلوا الجرائد املحلية ومواقع 

اإلنرتنيت املتخصصة من إعالنات الكراء للراغبني يف 
البحث عن منزل للسكن. 

وبغض النظر عن جنسية املواطن أو عن مكان 
الرتحال، سواء داخل املقاطعة الواحدة أو بني أرجاء 
سويرسا، أو إىل خارج البلد، عىل املعني باألمر وقبل 

أن يبارش بالرحيل، إن يبادر أوال إىل تقديم نفسه إىل 
املصالح البلدية مكان انتقاله وإعالم املصالح البلدية 
حيث يسكن حاليا (خدمة مراقبة الساكنة)، وإخطار 
املصالح اإلقليمية لألجانب، األجانب والتأمني الصحي 

ومكتب الربيد عن تغيري يف العنوان، وإبالغ مشغل 

تدوير  إلعادة  كربى  أهمية  السويرسيون  يويل 
تقييم  الكانتونات  من  العديد  وتتبنى  النفايات. 
يف  املودعة  بالكمية  النفايات  من  التخلص  رسوم 

األكياس من قبل كل فرد. 
والفائدة الرئيسية من هذا املحفز هو التشجيع، 
للتدوير  القابلة  املواد  فصل  عىل  اإلمكان،  قدر 
يتم  رسوم.  وبدون  مجانا  جمعها  يتم  التي 
ليس  البلديات،  النفايات يف معظم  تدوير  إعادة 
البيئة  أجل  بل من  اإلنسان  أجل حياة  فقط من 
نجد  للتدوير،  القابلة  النفايات  بني  من  بأرسها: 
(البيت)،  البالستيك  وقارورات  والزجاج  الورق 
والعلب املعدنية، والنفايات الخرضاء. وتتوفر كل 
األرس  يف خدمة  منفصلة  مراكز جمع  عىل  بلدية 

والرشكات عىل حد سواء. 
 راجع معلومات مفيدة

يحكم عادة العالقات بالجريان لوائح تنظيمية داخلية 
للعامرة أو املجموعة السكنية، بل وأيضا للعرف يف 

بعض األحيان، لهذا يجب إيالء اهتامم خاص لكل ما 
من شأنه إزعاج ساكنة الحي، كالتجمعات والضوضاء 
واألصوات املزعجة، وخصوصا يف الليل وخالل العطل، 

إضافة إىل احرتام دور كل واحد يف االستفادة من 
خدمات الغسيل ومواقف السيارات املُخصصة، 

ونظافة املرافق العامة (السالمل، املصاعد، املرآب، 
الحدائق،... الخ)، وروائح الطبخ والدخان حني الشواء 

عىل الرشفة، والتخلص السليم من النفايات، احرتام 
أوقات فتح وإغالق األبواب الرئيسية للمبنى.

إما إذا كنتم ضحية ضوضاء ناجمة عن الجريان، فمن 
حقكم اللجوء إىل السلطات املختصة واملطالبة يف 

حقكم يف الهدوء. لكن غالبا ما تتسبب أعامل الرتميم 
واإلصالحات يف ضجيج ال يطاق (ضوضاء، سقاالت)، 
لكن عىل الرغم من كونها مبالغة، إال أن من واجب 

املواطن التسامح اتجاهها لعدم إمكانية توقيفها. 
لكن إذا أدت أعامل الغري إىل إلحاق أرضار مبنزلكم 

فمن حقكم املطالبة بالتعويض يف حاالت معينة.
يتمتع مواطنو االتحاد األورويب / االفتا الحاصلني عىل 

ترصيح لإلقامة يف سويرسا بنفس حقوق املواطنني 
السويرسيني فيام يتعلق برشاء العقارات السكنية أو 

الشقق يف سويرسا لالستخدام الخاص.
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تعترب اللغلة االيطالية اللغة الرسمية لكل من: كانتون 
تيتشينو وقرى (كريجيونييس يف ميسولشينا، كاالنكا، 

بريغاليا، بوسكيافو). وتبقى اللهجة اللومباردية 
حارضة داخل األوساط العائلية ومع االصدقاء يف 

سويرسا االيطالية. عكس منطقة (تيسنو) التي 
تعتمد اللغة الفرنسية واللغة األملانية يف التعليم 
اإللزامي وهي حالة فريدة من نوعها يف سويرسا. 

حيث تشكلت لهجة عصية عىل الفهم خصوصا 
بالنسبة لداريس اللغة األملانية من سكان الكانتونات 

الناطقة باألملانية ( السويرسي األملاين ) ومع ذلك 
تبقى منترشة عىل نطاق واسع يف الحياة اليومية 

السويرسية األملانية، وكثرياً ما تختلف من منطقة 
اىل أخرى. أما يف مناطق (سويرسا الفرنسية) فقد 
حلت الروماندية محل اللهجات املحلية، ما عدا 
يف كانتونات (فاليزي وفريبورغ وجيورا). حيث 

التعددية اللغوية والتعددية الثقافية جزء من عملية 
فهم الهوية: وبالتايل هذا االختالف هو واحد من 

القيم السويرسية. ومع ذلك وخالل العقود األخرية 
تطورت سويرسا من بلد األربع لغات إىل بلد متعدد 

اللغات: حيث ازدادت التعددية نتيجة النتشار 
اللغة اإلنجليزية، إضافة إىل أن العديد من املقيمني 

األجانب مازالوا يستخدمون لغتهم األصلية. فاللغات 
املتحدث بها يف سويرسا اليوم تزيد عن 40 لغة. 

ملعرفة جريانكم املقيمني بجوار منازلكم، ومن 
أجل املشاركة يف أنشطة املجتمع، ومن أجل فهم 
البث االذاعي والتلفزيوين، وللمقدرة عىل قراءة 
الصحف، من أجل البحث عن وظيفة أو عمل، 

وملعرفة ماذا يتعلم األطفال يف املدرسة والتحدث 
إىل مدرسيهم، ومن أجل التواصل مع االدارة العامة 
والخدمات، ومن أجل الشعور يف تيتشينو كأنك يف 
بلدك، ومن أجل معرفة تيتشينو بشكل عام يجب 

عليك فهم وتحدث االيطالية. علام أن البلديات 
توفر املعلومات عن تعلم اللغة االيطالية باإلضافة 

للغات األخرى الرسمية. 
 انظر معلومات مفيدة

تاريخياً تشكلت سويرسا من ثقافات اللغات األوربية 
الثالث، اإليطالية الفرنسية واألملانية، مع الحرص 
عىل اضافة الرومانشية، كإحدى اللغات الرسمية 

للكانتون (كريجيوين). ونجد تقارب كبري بينها وبني 
اللغتني (الدينو وفرييوالنو) املتحدث بهم يف ايطاليا 

وبعض اللهجات اللومباردية. وكنتيجة لذلك اعتمدت 
سويرسا هذه األربع لغات كلغات رسمية يف البالد 

وفقاً ملا نص عليه الدستور يف املادتني (4 و70). 

يعرف املواطنني السويرسيني صعوبة تعلم لغتهم يف 
بعض األحيان: ويجب عىل األجانب املقيمني تعلم 

اللغة خصوصاً يف مكان االقامة وذلك لتسهيل عملية 
االندماج. وباإلضافة اىل دورات تعليم اللغة االيطالية 
هناك أيضاً دورات التنشئة االجتامعية، والتوعية التي 

توفر معلومات عن العادات واملؤسسات املحلية. 
هذا دون إغفال امكانية استدعاء مرتجم مؤهل 

ثقافياً خالل الشهور األوىل من اإلقامة يف تيتشينو من 
أجل املحادثات الصعبة.
 انظر معلومات مفيدة

إن االنضامم إىل جمعية محلية هي فرصة ممتازة من 
أجل إقامة عالقات جديدة، عل اعتبار أن قسم كبري 

من الحياة االجتامعية يف املدينة ويف الكانتون يحدث 
داخل هذه الجمعيات. فهذه األخرية متواجدة يف 
الكثري من املدن سواء كانت جمعيات ثقافية أو 

رياضية أو نسائية... وملعرفة مزيد من األمور حولها 
توفر االدارة البلدية املعلومات الكافية. 

كام يوجد يف تيتشينو العديد من املكتبات البلدية 
أو الكانتونية، وبعضها متخصص يف اللغات األصلية 
للوافدين الجدد، فضالً عن دورات اللغات األجنبية 

واألنشطة الثقافية والرتفيهية املنظمة من قبل 
جمعيات مختلفة من الجاليات األجنبية.

 انظر معلومات مفيدة

يتلكم  والثقافات:  اللغات  متعدد  بلد  سويرسا 
متجانسة  غري  وطنية  لغات  أربع  مواطنوه 
التوزيع الجغرايف. فاألملانية، اللغة األكرث انتشارا 
كانتون   19 أهل  بها  يتحدث   ،64٪ بنسبة 
األملانية  اللهجة  تبقى  حني  يف   ،26 أصل  من 
الفرنسية  اللغة  تليها  انتشارا،  األكرث  السويرسية 

البالد. الغربية من  املناطق  ٪21 يف  بنسبة 
كانتون  أهل  فقط  بها  يتحدث  لغة  الرومانش، 
اللغة  إىل  إضافة  اللسان،  الثاليث  غراوبوندن 
الفرنسية  غرار  وعىل  واإليطالية:  األملانية 
التينية  لغة  الرومانشية  فاللغة  واإليطالية، 
البالد.  سكان  من   0٫5٪ بها  ويتحدث  األصول. 
أكرب  الكرواتية  الرصبية  اللغة  متثل  هذا يف حني 

.(2012 عام  (بيانات  أجنبية.  لغوية  مجموعة 
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اإللزامية (للمرحلة االبتدائية واملتوسطة)، ثم املرحلة 

الثانوية قبل الولوج إىل أسالك التعليم العايل.

التعليم االلزامي 
يستمر التعليم االلزامي مدة 9 سنوات وينقسم 
إىل مرحلتني، اإلبتدائية واملتوسطة. وعىل الرغم 

من وجود املدارس الخاصة فان القسم األكرب من 
الطالب يتابعون دراستهم يف املدارس العمومية. 

كام يختلف السن األدىن لولوج الدراسة من كانتون 
آلخر: املحدد يف 6 سنوات بتيتشينو، ولكن من 

املزمع توحيده يف سن 4 سنوات يف جميع أنحاء 
سويرساي يف املستقبل القريب. أما يف املرحلة 

املتوسطة أو اإلعدادية فيتلقى الطالب التعليم 
العام األسايس. يف املقابل توفر بعض املدارس تعليام  

تطبيقيا يؤهل الطالب مهنياً، وهناك مدارس 
أخرى توسع املعرفة العامة التي متكن الطالب من 
الوصول اىل املستوى التايل. وبالتايل فدور املدارس 
الرسمية مهم جدا، حتى من منظور التكامل، ألنه 
يحتوي عىل ٪95 من طالب البالد الذين ينضوون 
تحت ظروف اجتامعية ولغوية وثقافية مختلفة. 

حيث تويل الدولة السويرسية االهتامم بتعلم 
اللغات من منطلق أربع لغات رسمية. فخالل 

سنوات التعليم اإللزامي يدرس الطالب عىل أقل 
تقدير لغة أخرى بعد اللغة الرسمية يف تيتشينو 

كالفرنسية واألملانية، باالضافة اىل االنكليزية.

التعليم الثانوي
يلج الطالب املرحلة الثانوية يف سن 16، لفرتة 

استحقاق تدوم 3 أو 4 سنوات: حيث يتم تأهيلهم 
ثقافيا لدخول سوق العمل أو الخضوع لتدريب 

يؤهلهم بدوره لولوج إحدى الجامعات العرش يف 
سويرسا. مبا يف ذلك جامعة سويرسا االيطالية يف 

لوغانو وميندريسيو (أكادميية الهندسة املعامرية)، 

متلك سويرسا القليل من املوارد الطبيعية: وملواكبة 
تطورها وازدهارها تعتمد عىل القدرات الفكرية 

للسكان واملقيمني، ما يربر اعتامدها بشكل كبري عىل 
التعليم العمومي العام. 

النظام املدريس السويرسي 
تعتمد سويرسا عىل نظام التعليم الالمركزي بشكل 

كبري. وتدار املدارس االبتدائية والثانوية من قبل 
الكانتونات، يف حني الوجود الختالف يف عدد سنوات 
التعليم اإللزامي عىل مستوى البالد بأرسها. وينقسم 

نظام التعليم اىل أربع مستويات: مرحلة ما قبل 
املدرسة (دور الحضانة ورياض األطفال)، املدرسة 

أو أحد فرعي املعهد الفدرايل التقني العايل (لوزان 
وزيوريخ). ويحصل املتخرجون يف نهاية املرحلة 

الدراسية عىل شهادة الكفاءة االتحادية، واملعرتف بها 
يف جميع الكانتونات.

التعليم العايل املستمر
الكثري من خريجي الثانويات يواصلون تعليمهم من 

خالل التسجيل يف إحدى الجامعات أو جامعة العلوم 
التطبيقية. يضاف اىل ذلك العديد من دورات التنمية 
املهنية والتخصصية التي تقدمها مؤسسات خاصة أو 
نقابات أو جمعيات مهنية. إضافة إىل دورات التعليم 

العايل التي تقوم بها الجامعات واملعاهد العليا. 

يحظي كانتون تيتشينو بنظام جامعي يضم كليات 
االقتصاد وعلوم االتصال، والهندسة املعامرية وعلوم 

الحاسب وعلم الالهوت. كام أن جامعة العلوم 
التطبيقية يف سويرسا االيطالية (SUPSI)توفر تكوينا 

مهنيا عمليا. ومن مراكز البحوث العلمية املهمة نورد  
معهد (CIM) (كمبيوتر انتيكراتيد مانوفاكتورينج) يف 
سويرسا اإليطالية، واملركز السويرسي للبحث العلمي، 
ومعهد أبحاث الذكاء االصطناعي، ومعهد البحوث يف 

مجال الطب الحيوي. 

لتعلم  دورات  تيتشينو  بكانتون  املدارس  تنظم 
بها،  الناطقني  الغري  التالميذ  لكل  اإليطالية  اللغة 
املدرسة  مع  والتأقلم  لالندماج  أنشطة  إىل  إضافة 
السويرسية. يف حني ميكن للطالب القادمني الجدد، 
والذين تتجاوز أعامرهم الـ 16 سنة،  االستفادة من 

برامج التأهيل املنظم من قبل مصالح االندماج.
 انظر معلومات مفيدة

ولد ستيفانو فرانشيني Stefano Franscini  مبدينة 
اتحاديا  مستشارا  انتخب   .1796 عام  يف  بوديو  
الحجر  وضع  الفضل يف  له  ويعود   ،1848 عام  يف 
األساس لنظام التعليم يف كانتون تيتشينو، وانهمك 
بعيدا  العامة  املدارس  أوىل  تطوير  العمل عىل  يف 
تأسيس  يف  ساهم  كام  الكنيس.  النظام  إدارة  عن 
زيورخ،  مدينة  يف  االتحادي  البوليتكنيك  معهد 
السويرسي،  االتحاد  تاريخ  دراسة  يف  وشارك 
اإلحصاء  ملكتب  األوىل  األسس  إضافة عىل وضعه 
األرشيف  نشأ  أيضا  منه  وبتشجيع  االتحادي. 

االتحادي السويرسي.
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وتحتل الجالية اإليطالية املرتبة األوىل يف سلم 

الجاليات املقيمة يف كانتون تيتشينو، بحوايل 16٪ 
من إجاميل السكان، يليها رعايا دول البلقان (حوايل 

٪3) والربتغال (حوايل ٪2٫5). وتنحدر الغالبية من 
األجانب املقيمني يف تيتشينو من القارة األوروبية، 

يف حني ال يتعدى املنحدرون من أفريقيا وآسيا 
واألمريكتني نسبة ٪2 فقط. وغالبا ما ال تعكس 

بعض األحداث وما تتداوله ووسائل االعالم ونظرة 
املواطنني، واقع األرقام.

كام نشري إىل الوجود القوي للناطقني باللغة األملانية 
يف كانتون تيتشينو، ال سيام يف مناطق لوكارنو، 

وبحرية لوغانو. وخاصة من السويرسيني واألملانيني، 
وتتشكل غالبيتهم من كبار السن واألثرياء، يجذبهم 

املناخ واملناظر الطبيعية أكرث من الثقافة املحلية 
واللغة. وباإلضافة إىل ذلك، يتوافد كل يوم عرشات 
اآلالف اإليطاليني املقيمني خلف الحدود للعمل يف 

الكانتون. ونشري يف األخري إىل تواجد واحد من أربع 
مراكز تسجيل طالبي اللجوء التابع ملكتب الهجرة 

االتحادية يف مدينة كياسو.

يشكل الرعايا األجانب أمرا واقعا يف كانتون تيتشينو، 
إذ تتجاوز نسبتهم ٪26 من إجاميل عدد السكان، 

بغض النظر عن جنسياتهم، وأعدادهم.
ولهذا فإن االندماج يفرض نفسه سواء عىل سكان 

سويرسا أو عىل الرعايا األجانب. املفرتض أن ينطوي 
مرشوع الهجرة عىل استعداد الستيعاب الطرف 

املتلقي، واستعداد لالندماج يف املجتمع الجديد. 
واحرتام مبادئ التعايش والتفاهم والتسامح واالحرتام 

املتبادل بني الثقافات املختلفة، والتي ال محيد عنها 
من أجل تنمية اجتامعية وثقافية واقتصادية للبلد، 
والتي تقوم عىل القيم األساسية املنصوص عليها يف 

الدستور االتحادي.

عام  يف  التنفيذ  حيز  األجانب  قانون  دخول  مع 
املهاجرين،  باندماج  الخاصة  والتوجيهات   ،2008

أهداف  إرساء  من  مرة  وألول  سويرسا  متكنت 
 2 املادة  بالقانون. يف حني تنظم  سياسة االندماج 
باألجانب  املتعلق  الفدرايل  الترشيع  د. من  حرف 
املهاجرين  وضعية  تيتشينو  لكانتون   (1998)
وتعزيز االندماج ومناهضة التمييز. كام تم إنشاء 
عىل  وشكلت  األجانب  إلدماج  الكانتون  مكتب 
وهناك  األجانب.  الندماج  الكانتون  لجنة  إثره 
األجانب  املجموعات وجمعيات  العديد من  أيضا 
الذين يعملون بالتعاون مع مكتب مدير الكانتون 
وداخل  أعضائها  بني  واالندماج  التكامل  لتعزيز 
املجمع السويرسي من خالل تنظيم برامج وأنشطة 
القانون  أحكام  تعترب  ذلك  عىل  زيادة  مختلفة. 
الجنايئ ملناهضة التمييز العنرصي، أي املادة 261 
مكرر من قانون العقوبات السويرسي، أداة هامة 

ملكافحة العنرصية يف سويرسا.
 انظر معلومات مفيدة

وكام هو الحال يف باقي أوروبا، فسويرسا تعاين من 
شيخوخة السكان والنقص يف اليد العاملة. ولهذا 
فإن العديد من القطاعات االقتصادية والخدمات 

والرشكات مهددة لوال مساهمة املهاجرين. 
الوجود األجنبي يف تيتشينو واقع تاريخي: ففي عام 
1880 كان األجانب ميثلون نسبة ٪16 من السكان، 

وتزايد عددهم إىل حدود ٪28 يف عام 1914، قبل أن 
يعرف انخفاضا حادا خالل األزمة االقتصادية والحرب 

العاملية الثانية، ثم يعاود يف الزيادة بدءا من عام 1970.
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وتعاين رشكات كانتون تيتشينو منذ عقود من نقص 
يف القوى العاملة، ألن التطور الطبيعي للسكان 

املحليني ليس قادرا عىل الوفاء بحاجياتها.
الفدرالية والدميقراطية املبارشة والحكم الذايت املحيل 

متيز هيكل السياسة السويرسية. ولهذا تختلف 
وتتعدد األدوات للتغلب عىل تحديات االندماج التي 

تواجهها املؤسسات عىل مستوى الكانتونات، عىل 
سبيل املثال يف املدارس أو الحياة املهنية. ولهذا فإن 

االندماج مير أوال عرب ومن خالل املجتمع املحيل.

سويرسا بلد صغري، ذو كثافة سكانية عالية، وبنية 
تحتية متطورة ومستويات معيشة عالية، وبفضل 

الهجرة العاملية، يفد إليها أشخاص من مختلف 
العادات والتقاليد، واللغات والثقافات واألديان، 

ويشكلون تحديا كبريا للتعايش املشرتك. كام تعاين 
الهجرة من معدالت عاملة منخفضة بسبب صعوبة 
االندماج، عالوة عىل أن سوق العمل وحده اليوفر 

الحلول الكافية. ولهذا فإن مرشوع االندماج يجب أن 
يوفر السبل ملشاركة املهاجرين يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية. ويفرتض توفر االستعداد 
الكايف لالندماج لدى الرعايا األجانب والقدرة عىل 

االنفتاح لدى املواطنني السويرسيني. فاالندماج 
عملية مزدوجة ويتطلب مشاركة جميع قوى 

املجتمع: االتحاد والكانتونات والبلديات، والرشكاء 
االجتامعيني واملنظامت غري الحكومية واملنظامت 

األجنبية.  فاالندماج يجب أن يسمح للمرء 
بالعيش يف وئام مع املجتمع املضيف، تبني ثقافة 
البلد الجديد مع املحافظة عىل الجذور واألصول. 

واملساهمة يف إغنائه بثقافتهم وخربتهم وتجربتهم، 
باختصار، أن يصبحوا جزءا من الكل، عىل قدم 

املساواة مع السكان األصليني.
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8
األجور لنفس املهمة من منطقة إىل أخرى. وال تنص 

القوانني السويرسية عىل حد أدىن لألجور، بل تُرك 
شأنه موضوع اتفاق بني صاحب العمل واملوظف.

يف حني تتوفر العديد من القطاعات، مثل قطاع البناء 
والفنادق، عىل اتفاقيات عقود جامعية، تنص عىل 

توفري ظروف العمل وإلزامية الحد األدىن لألجور.
طرأت بعض التغيريات عىل بعض املجاالت املهنية 

األخرى، كجزء من التدابري املرافقة التفاق حرية تنقل 
األشخاص بني سويرسا واالتحاد األورويب، تنطوي عىل 

إلزامية الحد األدىن لألجور، كام هو الحال يف قطاع 
الخدمات املنزلية، ومراكز االتصال ومراكز التجميل. 

األجور املتفق عليها يف العقد تنص عىل الراتب 
اإلجاميل، والتي تخضع لخصومات لتغطية رسوم التأمني 

االجتامعي اإللزامي مثل معاشات AVS (معاشات 
الشيخوخة والناجني)، و AI (التأمني ضد العجز)، 

وصندوق معاشات التقاعد، والتأمني ضد الحوادث 
والبطالة. ويحظر العمل الغري القانوين ويخضع كل 

استغالل للمتابعة واملعاقبة. وهناك العديد من النقابات 
التي تعمل لصالح العامل لحل مشاكل الشغل وغريها، 

وتقديم العديد من الخدمات األخرى.
22 .  راجع الفصل 12 - الضامن االجتامعي  

 انظر معلومات مفيدة

للعمل والعيش يف سويرسا يجب التوفر عىل تصاريح 
إقامة وعمل سارية املفعول، والتي تختلف إجراءات 
الحصول عليها حسب جنسية طالبها. وينظم قانون 

االلتزامات وقوانني الشغل الفيدرالية (حامية العامل) 
حقوق وواجبات أصحاب العمل والعامل، إضافة إىل 

مختلف املراسيم التنفيذية، والتي تنص عىل الحد 
األقىص لساعات العمل األسبوعية وفرتات الراحة. 
وعادة ما يتم ولوج سوق الشغل من خالل الفرتة 
التجريبية الجاري بها العمل، تتضمن رشوط فسخ 
العقد يف فرتة وجيزة. وعند انقضائها عىل الطرفني 
االلتزام بإشعار الفسخ يف الفرتة املنصوص عليها يف 
العقد. يحق للنساء العامالت الحصول عىل إجازة 

أمومة مدفوعة األجر ال تقل عن 14 أسبوعا.
 6 .  راجع الفصل 2 - االستقرار بكانتون تيتشينو 

يقوم االقتصاد السويرسي عىل جودة اإلنتاج والقوى 
العاملة العالية املهارة. وتشمل املناطق االقتصادية 

الكربى عىل املصارف وخدمات التأمني والسياحة 
الدقيقة، وتكنولوجيا  والتجارة والتكنولوجيات 
الحيوية، والصناعات  املعلومات، والتكنولوجيا 

الصيدالنية والبناء. ويوظف قطاع الخدمات أكرب 
عدد من املوظفني.

أما القطاعات االقتصادية الرئيسية يف مقاطعة 
تيتشينو فتتشكل من القطاع املايل واالئتامين 

والتأمني، والقطاع التجاري، والتكنولوجيا الحيوية 
والبناء والسياحة. ويشتغل معظم العامل املقيمني يف 

سويرسا يف الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم.
يُعرف عن العامل السويرسي شغفه بالعمل، إذ يصل 

معدل ساعات العمل إىل 41٫6 ساعة يف األسبوع. 
ويستمتعون بالحق يف  عطلة مدتها 20 يوما يف 

السنة. تضاف إليها، وفقا للكانتونات، 8 أو 9 أيام من 
العطل الرسمية. اإلرضابات نادرة ومستويات الغياب 

يف حدودها الدنيا. يف حني قد تختلف مستويات 

يف حالة فقدان العمل، ينصح بشدة بالتسجيل 
باملكتب اإلقليمي للتوظيف (URC)، بل وخالل فرتة 
التوصل باإلشعار. أما عروض العمل فتنرش عادة يف 

الصحف أو عىل شبكة اإلنرتنت، كام تلعب العالقات 
الشخصية دورا مهام يف العثور عىل عمل. 

يخضع العاملون الذين مل يتجاوزا بعد سن 65 عاما 
إىل تأمني إجباري ضد البطالة. للمطالبة بالحق يف 

معاش البطالة عند فقدان العمل، رشيطة أن يكونوا 
قد زاولوا عمال ملدة ال تقل عن اثني عرش شهرا 

عىل مدى العامني املاضيني، واإلقامة يف سويرسا، ويف 
حوزتهم ترصيح عمل. وبفضل اتفاق حرية تنقل 
األشخاص، فإن سويرسا تأخذ بعني االعتبار فرتات 

العمل التي زاولها املقيم يف االتحاد األورويب البلد / 
رابطة التجارة الحرة األوروبية.

 6 .  راجع الفصل 2 - االستقرار بكانتون تيتشينو 

يرتاد العديد من الشباب يف نهاية مسارهم الدرايس 
اإلجباري، مرحلة تدريبية  (التدريب املهني 

األسايس): يتلقنوا فيها تكوينا عمليا، جنبا إىل جنب 
متابعتهم الدراسة املهنية. وهكذا فبإمكانهم الحصول 
عىل دبلوم االستحقاق املهني يف نفس الوقت. كام أن 
العديد من املؤسسات توفر فرص التدريب للبالغني. 

إذ أن أرباب العمل يف سويرسا مينحون قيمة كبرية 
للمؤهالت العلمية وشهادات العمل. ولحاميل 

الشهادات بالخارج، فإن املكتب االتحادي للتعليم 
املهني والتقني هو املسؤول عن تقييم معادلة 

الشهادات واملؤهالت املكتسبة يف الخارج يف مجال 
التدريب املهني واملدارس الثانوية املتخصصة. أما 

فيام يخص املهن األكادميية والصحية وغريها، فهناك 
مؤسسات أخرى تعنى باألمر.

 انظر معلومات مفيدة

أيام العطل يف كانتون تيتشينو:
يوم رأس السنة (01-01)

عيد الظهور (01-06)
القديس يوسف (03-19)

اثنني الفصح
عيد العامل (05-01)

عيد املعراج
اثنني العنرصة

عيد الجسد أو عيد القربان
القديسني بطرس وبولس (06-29)
اليوم الوطني السويرسي (08-01)

عيد رفع مريم (08-15)
عيد جميع القديسني (11-1)

عيد الطهارة (12-8)
عيد امليالد (12-25)

عيد القديس استفانوس (12-26)
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الخدمات املرصفية والسياحة والتجارة

بعد الجبال، والشوكوالته والجنب، فإن أول ما يتبادر 
للدهن عند الحديث عن سويرسا هو بنوكها، املحرك 
األول للمراكز املالية السويرسية، والتي يرتبط دورها 

الرئييس يف إدارة األصول، ويكتيس القطاع أهمية 
بالغة يف االقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز الـ 11% 
ويُشغل ما يزيد عن %6 من املواطنني، يف مجال 

الخدمات املرصفية والتأمني واملؤسسات املالية 
األخرى. و تحتل كل من زيوريخ، وجنيف، وتيتشينو 

وبازل املراكز املالية الرئيسية يف البالد. وبإمكان 
املواطن فتح حسابات ادخار أو تحويل رواتبهم يف 
البنوك أو مكاتب الربيد، كام تتوزع أجهزة الرصاف 
اآليل عىل أزيد من 60٫000 نقطة بالبالد، فضال عن 

تداول مختلف بطاقات االئتامن الرئيسية يف كل 
مكان، مبا يف ذلك مقاطعة تيتشينو طبعا.

كام تعد السياحة أحد القطاعات االقتصادية الحيوية، 
وخصوصا خدمات االستقبال والضيافة الفندقية 

واملطاعم، التي توظف عددا كبريا من العاملة 
األجنبية. وتحظى مقاطعة تيتشينو، وخاصة مناطق 

لوكارنو / أسكونا ولوغانو بإقبال سياحي كبري.
 

مواقيت افتتاح املحالت التجارية مبقاطعة تيتشينو، 
عادة بني الساعة 8٫00 صباحا إىل غاية الساعة 18٫30 

مساءا، باستثناء يوم الخميس حتى الساعة 21٫00. 
يف حني تبقى أبوابها مفتوحة إىل ما بعد الساعة 

17٫00 يوم السبت. بعض املحالت التجارية الكربى، 

ومتاجر األحياء الصغرية والعديد من محطات الوقود 
يتوفرون عىل إعفاءات تسمح لهم مبزاولة أنشطتهم 

إىل ساعة متأخرة يف املساء، وأيام األحد أو خالل 
العطالت الرسمية.

 انظر معلومات مفيدة

عىل الرغم من افتقار سويرسا إىل املوارد املعدنية 
وضيق مساحتها، إال أنها تدين بازدهارها إىل 

العالقات الخارجية التي تربطها مع باقي دول العامل. 
فعدم استيعاب السوق الداخيل الصغري للمنتجات 

املحلية دفع باملصنعني إىل البحث وراء الحدود عن 
أسواق خارجية قادرة عىل ضامن عوائد االستثامرات 
املوظفة. تستورد سويرسا املواد الخام وتصدر سلعا 

ذات جودة عالية، أغلبها من إنتاج رشكات متوسطة 
وصغرية الحجم، إذ ال يتجاوز معظمها الـ 250 عامل، 

وميثلون ما يقرب من ثلثي مجموع القوى العاملة 
بالبالد. والجدير بالذكر أن أكرب رشكة سويرسية هي 

نستله، التي تعترب كذلك أكرب مجموعة صناعية 
متخصصة يف الصناعات الغذائية يف العامل. 

 14 .  راجع الفصل 2 - العمل بكانتون تيتشينو 

الرضائب والترصيح بالدخل
يخضع دخل وأمالك القاطنني مبقاطعة تيتشينو 

إىل رضائب محلية وكانتونية، عالوة عىل الرضيبة 
االتحادية. يف حني يخضع دخل العاملة األجنبية الغري 

الحاملة لترصيح باإلقامة إىل اقتطاع رضيبي عىل 
األنشطة املهنية من املنبع. ويتم خصمها من مرتب 
العمل مبارشة من قبل صاحب العمل. كام تخضع 

املعاشات واإلعانات هي األخرى إىل اقتطاع رضيبي، 
مثل معاشات التأمني ضد البطالة. 

عىل كل مواطن أن يقوم بإقراره الرضيبي كل 
سنة، وتناط مهمة جمع وتحصيل الرضائب البلدية 

والكانتونية بالبلديات. ولهذه الغاية توفر العديد 
من الوكاالت العامة والخاصة، بل والنقابات العاملية 
خدماتها ملساعدة الراغبني يف جمع البيانات والوثائق 

وملء استامرة اإلقرار الرضيبي. 
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال باملصالح 

البلدية مبقر اإلقامة

وسائل اإلعالم
تنترش بسويرسا مختلف وسائل اإلعالم والتواصل 

الحديثة، مثل االنرتنت والهواتف املحمولة، وتوفر 
خدماتها تغطية ممتازة لكل مناطق البالد. وتتقاسم 
عدة رشكات إدارة الشبكات الثابتة واملتنقلة. كام أن 

العديد من املشغلني يقدمون منتجات االتصاالت 
الهاتفية، إال أنه باإلمكان استخدام اإلنرتنت إلجراء 

مكاملات هاتفية. معظم املنازل مزودة بخدمة 
التلفزيون والراديو عرب الكيبل. يف حني يتطلب 

مشاهدة برامج تلفزية أجنبية التوفر عىل طبق 
األقامر الصناعية. ننبه أيضا غىل أن مشاهدة 

التلفزيون عرب الهاتف أو عن طريق انرتنت خاضع 
لألداء، ولهذا يجب عىل املواطن االنخراط برشكة 
اإلذاعة والتلفزيون الوطنية Billag SA، املسؤولة 

عن استخالص الرسوم، واملكلفة أيضا بإجراء حمالت 
تفتيش منتظمة.

 انظر معلومات مفيدة

تتوفر جميع بلديات كانتون تيتشينو تقريبا عىل 
 A نوعني،  إىل  املراسالت  وتنقسم  بريدي.  مكتب 
(أولوية) وB. يف حني تقسم الطرود إىل نوعني أيضا 
حسب  التكاليف  تختلف   .Economyو  Priorità

تقدم  كام  االستالم.  يف  والرسعة  والحجم  الوزن 
مكاتب الربيد خدمات مالية متعددة، كاملدفوعات 

.PostFinance أو األداءات بفضل
ويف حالة الغياب املؤقت، عىل من يرغب يف ذلك، 
مكتب  مبخزن  والطرود  بالربيد  االحتفاظ  طلب 
يف  العنوان  بتغيري  فورا  أخباره  عليه  كام  الربيد، 

حالة انتقاله إىل منزل آخر. 
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10
وسائل النقل العام 

تتوفر للتجمعات يف لوغانو، لوكارنو، ميندريسيو/ 
كياسو وبيلينزونا شبكة مهمة من خطوط الحافالت 

العامة يف املدن والضواحي بشكل يومي وبخدمة 
عالية ومنتظمة طيلة اليوم. كام ترتبط املدن النائية 
واملدارش يف تيتشينو باملدن وذلك بفضل الخدمات 

التي تقدمها رشكة AutoPostale Svizzera SA «أوتو 
بوستايل السويرسية (سا)» وبعض رشكات النقل 

الخاصة األخرى. كام تضمن شبكة السكك الحديدية 
«TiLo» الربط بني املناطق عرب قطارات عىل مدار 

الساعة بني بياسكا وكياسو/ كومو(S10)، وبني كياسو 
وميالن (S11)، وبني كاستيونه - اربيدو/ بيلينزونا 

ولوكارنو (S20)، وبني كاستيوين - اربيدو/ بيلينزونا 
 (FLP)  S60 أما الخط .(S30) ولوينو/ مطار مالبينسا

فريبط لوغانو مع بونته تريزا والقطارات االقليمية 
FART تربط لوكارنو بـدومودوسوال. وتعرب قطارات 

 (FFS)  هيئة السكك الحديدية الفدرالية السويرسية
كانتون تيتشينو، األمر الذي يجعله يف اتصال مبارش 

مع باقي املدن الرئيسية السويرسية واألوربية. 
كام يعد «مطار لوغانو» نقطة حيوية جعلت من 

تيتشينو جزء من شبكة الطريان الدولية وذلك بفضل 
موقعه االسرتاتيجي كمحور بني جنيف وزيوريخ 
وروما. يف وقت تنشط فيه العديد من خدمات 

خطوط النقل البحري يف البحريات الكبرية. إضافة إىل 
(القطارات الكهربائية، التلفريك، الكبائن املعلقة، 

املصاعد الكهربائية، والسكك الحديدة املعلقة) 
يستعان بها للوصول إىل القرى املعزولة واألماكن 

الجبلية يف تيتشينو.
 انظر معلومات مفيدة

شبكة مواصالت النقل العام يف سويرسا كثيفة 
ومتنوعة، وتُـعّد واحدة من أرقى الشبكات يف العامل. 

حيث تنترش القطارات، الرتامواي، املرتو، إضافة إىل 
الحافالت لتغطية كل أنحاء البالد. أما يف تيتشينو 
فمعظم الناس مييلون اىل استخدام سياراتهم نرضا 

للتكوين املجايل ذو املسالك الطبيعية للكانتون وكذا 
محدودية عروض النقل أحياناً.

اليمني،  من  سويرسا  يف  السيارات  قيادة  نظام 
وترسي قاعدة األسبقية ملن عىل اليمني. يف سويرسا 
الرسعة داخل املدن ال تتعدى 50 كلم يف الساعة، 
لكنها محدودة يف بعض األماكن اآلهلة بالسكان يف 
30 كلم يف الساعة وخارج املدن تكون الرسعة 80 

كلم يف الساعة، ويف الطرق الرسيعة تكون الرسعة 
120 كلم يف الساعة. الحد األدىن من نسبة الكحول 

أثناء القيادة ال يجب أن يتجاوز 0٫5 يف األلف، يف 
حني حدده القانون يف 0 بالنسبة لبعض املهن، مثل 
السائق املحرتف. يف حني تعطى األسبقية للسيارة 
الصاعدة عىل السيارة النازلة يف حالة تقاطع ضيق. 
املركبة،  ركاب  إجباري عىل كل  األمان  ربط حزام 
واستعامل  الخلفية،  أو  األمامية  باملقاعد  سواء 

الهاتف ممنوع منعا باتا أثناء القيادة.
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رخصة القيادة
لقيادة السيارة يف سويرسا يلزم التوفر عىل رخصة 

القيادة (للسائق) وترخيص املركبة (للمركبات ذات 
املحرك). كام يحق للسائقني من املقيمني الجدد 

البالغني 18 سنة فام فوق استخدام رخصة القيادة 
األجنبية وذلك ملدة 12 شهراً فقط من تاريخ اصدار 

ترصيح اإلقامة يف سويرسا (من فئة C  B) وبعد 
انتهاء فرتة 12 شهراً يكونون ملزمني بتقديم طلب 

للحصول عىل رخصة القيادة السويرسية، كام يجب 
أن تسجل رخصة القيادة األجنبية يف قسم املرور 

بكامورينو للحصول عىل رخصة القيادة السويرسية. 
أما بالنسبة ملواطني (االتحاد األوريب/رابطة التجارة 

الحرة األوربية) فيختلفون عن القادمني من باقي 
الدول بحيث ال يخضعون لفحوص رخصة القيادة. 
وتجدر اإلشارة إىل أن الذين ليس بحوزتهم رخصة 

قيادة فيتوجب عليهم االلتحاق مبدرسة تعلم القيادة 
واجراء امتحان نظري بإحدى اللغات الرسمية الثالث 

(اإليطالية، الفرنسية، األملانية) وامتحان تطبيقي.
 انظر معلومات مفيدة

املركبة
يجب اإلبالغ بشكل مبارش عن أي سيارة مستوردة 

لدى جامرك عند دخول األرايض السويرسية. ويف 
غضون عام واحد من تاريخ دخول السيارة األرايض 
 .(C  B لحاميل الترصيح من من فئة) السويرسية

يتعني عىل األجنبي املقيم تغيري لوحات السيارة 
والحصول عىل ترخيص من إدارة املرور السويرسية. 

بعد الفحص التقني للسيارة. كام يُلزم جميع أصحاب 
السيارات بالتوقيع عىل تأمني املسؤولية األهلية 
(RC) الذي يعوض الرضر الناجم عن الحوادث. 

ويبقى التأمني (Casco) غري إلزامي ولكنه يعوض عن 
األرضار التي تلحق بالسيارة عند وقوع الحوادث. 

هذا ناهيك عن الرسوم الرضيبية السنوية التي تؤدى 
ملصلحة حركة الطرق.

تدفع الرضيبة سنويا عىل حركة املرور عىل الطرق 
 A2 السويرسية (يف تيتشينو عىل الطريق الرسيع

 A13) وتوضع عالمة عىل شكل ملصق يف الزجاج 

األمامي من السيارة بعد أداء الرضيبة. ومن جهة 
أخرى تبقى مواقف السيارات غري مجانية عموماً. 

باستثناء املناطق الزرقاء ولكن لفرتة محدودة، حيث 
يطلب عرض قرص التوقيت عىل الزجاج األمامي. 

ويف ما يخص التنقل عىل الدراجات فهي ال تتطلب 
ملصق: حيث ينصح بشدة ارتداء خوذة الحامية 

ووجود نظام إضاءة مناسب. 
 انظر معلومات مفيدة
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11
يغطي التأمني الصحي  (LAMal) تكاليف املرض 

والوالدة يف حال عدم دفعها من قبل رب العمل عند 
وقوع الحوادث. علام أنه إجباري بالنسبة للموظفني 

العاملني مثانية ساعات أسبوعية عىل أقل تقدير 
التأمني ضد الحوادث الغري مهنية (LAINF). كام أن 

التأمني الطبي اإللزامي يغطي تكاليف الرعاية الطبية 
يف العيادات الخارجية بتوصية من األطباء وكذا 

تكاليف أدوية الوصفات الطبية، وأيضا 
يف املستشفيات التابعة إلدارة البلديات يف الكانتون 

املقيمون فيه، ونفس اليشء يف حاالت الطوارئ 
حيث يتم نقلهم ملشفى خارج الكانتون. وتشمل 

هذه التغطية أيضا توفري املساعدة يف املنزل (الرعاية 
املنزلية) (Spitex)، وتكاليف دور رعاية املسنني، 
وكذا تكاليف إعادة التأهيل الطبي. كام يشمل 

عىل عالج األسنان يف الحاالت القصوى من املرض. 
ولذلك يتم دفع تكاليف األسنان بشكل مستقل 

باإلضافة اىل التغطية األساسية اإللزامية. هذا بعيدا 
عن امكانية عقد تأمني مكمل غري إلزامي يغطي 

مثالً التكاليف املرتتبة عىل اإلقامة يف املستشفيات 
والعيادات الخاصة التي توفر ظروفا جد متطورة 

للعالج. ثم الحصول عىل األدوية من املستشفى أو 
من الصيدليات. وحتى األدوية األخرى املستخلصة 

من مخازن األعشاب الطبية. 

تختلف أقساط التأمني الصحي تبعاً للحالة ومكان 
االقامة. بحيث يستفيد من تخفيض األقساط أولئك 

الذين يقررون الحد من اختيار األطباء واملستشفيات، 
أو زيادة املشاركة يف أداء الواجب. كام يشمل هذا 

التخفيض األشخاص املؤمن عليهم من من يثبت 
أنهم من ذوي الدخل املحدود. عموما تسدد رشكات 

التأمني تكاليف العالج من التطبيب إىل وصفات 
الدواء، باستثناء بعض الخدمات التي تبقى خارج 

التغطية الصحية يقوم األطباء بإخبار مرضاهم عنها. 
 انظر معلومات مفيدة

كمرجع لحل جميع املشاكل الصحية، كل مواطن 
يف سويرسا يختار طبيبه الشخيص (طبيب العائلة). 

حيث عادة ال يتم التوجه مبارشة إىل املستشفى، 
حتى يف الحاالت الطارئة. هذا ناهيك عن امكانية 
اصطحاب أحد املرتجمني املؤهلني يف حال وجود 

صعوبة يف فهم املحادثات االختصاصية بني املريض 
والطبيب. انظر معلومات مفيدة

 انظر معلومات مفيدة

التأمني الصحي يف سويرسا إجباري عىل كل املواطنني، 
بل حتى عىل املقيمني إذ يتوجب عليهم الحصول 
عىل تأمني صحي يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ 

االقامة. ما ميكنهم من الحصول عىل الرعاية الطبية 
الشاملة وبنوعية جيدة يف جميع الكانتونات التي 
ينتمون اليها. كام يسمح للشخص بحرية االختيار 

بني رشكات التأمني الصحية التي يقارب عددها 90 
رشكة لطلب الحصول عىل التأمني الصحي اإلجباري. 

ويتعني عىل هذه الرشكات قبول أي طلب تأمني 
بغض النظر عن العمر أو الصحة، ودون أي تحفظ أو 
فرتات انتظار. يف حني يكون التأمني الصحي لألطفال 

يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ الوالدة إجباري. 
كام تجدر اإلشارة إىل أنه من املمكن اعفاء املقيمني 
بشكل مؤقت من التأمني الصحي االلزامي يف حال 

لديهم تغطية صحية تعادل تلك التي توفرها رشكات 
التأمني الصحي السويرسية. 

تتميز هيئة املستشفيات يف كانتون تيتشينو بتعدد 
الجودة،  العالية  الصحية  وخدماته  التخصصات 
من  متخصصة  خدمات  بإيجاد  للمرىض  تسمح 
كام  واحدة.  مؤسسة  داخل  التخصصات  مختلف 
بالكانتون،  املنترشة  الستة  الصحية  املرافق  توفر 
املواطنني،  استشفائية شاملة وقريبة من  خدمات 
كام  الخدمة.  طلب  مكان  عن  النظر  بغض 
الخاصة  العيادات  من  العديد  باملقاطعة  تتواجد 
التمريض  وبيوت  الجودة،  العالية  واملتخصصة 
ودور العجزة، ومرافق لذوي االحتياجات الخاصة، 
نفسية،  أو  عقلية  إعاقات  من  يعانون  الذين  من 

عالوة عىل خدمات الرعاية املنزلية.
 انظر معلومات مفيدة

الحفاظ والرفع  الصحية عىل  تهدف برامج تعزيز 
وترتكز  للمواطن.  الجيدة  الصحية  الرشوط  من 
هذه الربامج عىل ثالث قطاعات تقليدية، ونعني 
وتعترب  والرتفيه.  التغذية  البدنية،  األنشطة  بهم 
النظافة وتعزيز الصحة من املهام الرئيسية لقطاع 
مبكافحة  االتحاد  يهتم  إذ  العمومية،  الصحة 
والوقاية من األمراض املعدية الضامن االجتامعي، 
البيئة. هذا يف حني تقع مهمة  والبحوث وحامية 
الكانتونات،  عىل  والعالج  الصحية  التغطية  تأمني 
املستوى  عىل  العمومية  النظافة  مسؤولية  أما 
املحيل فمناط مهمتها بالبلديات. من جهة أخرى 
منها  أخرى  مبهام  والبلديات  الكانتونات  تنهض 
توفري خدمات طبية يسهر عليها أطباء الكانتونات، 
 – الصحية  والخدمات  باملدارس،  األسنان  وأطباء 

االجتامعية والنفسية – االجتامعية.
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12
تستند  االجتامعي  الضامن  لنظام  الثالث  الركائز 

التقاعدي  الدولة  معاش  التالية:  القواعد  عىل 
الثانية)  (الركيزة  العامل  األوىل)  (الركيزة 

من  فالهدف  الثالثة)  (الركيزة  الخاصة  واألعامل 
مستوى  عىل  الحفاظ  هو  الثالث  الركائز  هذه 
العجز  حاالت  يف  حتى  املجتمع  ألفراد  العيش 

يف  ولعائالتهم  ألنفسهم  الوفاة  أو  والتقاعد 
تأمني  األوىل  الركيزة  يف  نجد  الوفاة. حيث  حالة 

حالة  يف  والتأمني   (AVS) والناجني  الشيخوخة 
يف  والعامليني  للمقميني  وبالنسبة   .(AI) العجز 

الشيخوخة  لضامن  تلقائياً  يخضعون  سويرسا 
إقتطاع  يتم  حيث  العجز.  ولضامن  والناجني 
ومن دخل  األجور،  من  مبارشة  املساهامت 

راتب  عىل  الحصول  وميكن  وأصولها.  األعامل 
سن  بلغوا  الذين  للرجال  اس)  يف  (ايه  التقاعد 

 .(2012 من  (اعتباراً  64 سنة  وللنساء   65

للدولة  أساسيا  عنرصاً  االجتامعي  الضامن  يعترب 
ثالث  عىل  النظام  هذا  ويعتمد  السويرسية. 
الدستور،  يف  عليها  منصوص  أساسية  ركائز 

واملوظفني  للعاملني  التقاعدي  املعاش  تضمن 
العجز  أو  الشيخوخة  حالة  يف  للعائالت  باإلضافة 

من  االجتامعي  الضامن  متويل  ويتم  الوفاة.  أو 
ومن  عليهم،  للمؤمن  العمل  أرباب  مساهامت 

والكانتونات. السويرسية  الحكومة 

يحصل املحتاجون عىل املساعدات العامة (الرعاية 
وتقييم  دقيق  تحليل  بعد  وذلك  االجتامعية). 
األدىن  الحد  الدولة  ومتنحهم  الشخيص،  وضعهم 
الراغبون عىل  الكريم. كام يحصل  العيش  لضامن 
املشورة بشأن كيفية تجاوز وضعيتهم االجتامعية 
تحمل مسؤولياتهم عن  إىل  بهم  والدفع  الصعبة، 
املساعدة  إىل  وباإلضافة  وخياراتهم.  مصريهم 
االجتامعية املقدمة من الدولة، فهناك العديد من 
املحتاجني  تدعم  التي  العامة  املنفعة  مؤسسات 
املادية.  وتقدم لهم جميع الخدمات واملساعدات 
املساعدة  األخرية  هذه  تعوض  ال  حال  أي  وعىل 
تتوفر  كام  الدولة.  طرف  من  املقدمة  العمومية 
 Laps األرشاد  فروع  عىل  البلديات  من  العديد 
االجتامعية)  الخدمات  وتنسيق  تكامل  (قانون 
والتقدم بطلب للحصول عىل املساعدة االجتامعية. 
باملصالح  االتصال  يرجى  املعلومات  من  للمزيد 

البلدية مبكان اإلقامة.

االجتامعي  الضامن  نظام  قلب   (AVS) يعترب   
أساسيني:  معاشني  دفع  عىل  وينص  السويرسي 

للناجني.  واألخر  التقاعد  سن  بلغوا  للذين  األول 
املالية  االستقاللية  التقاعدي  املعاش  يضمن  حيث 
املهنية.  الحياة  من  تقاعدوا  الذين  عليهم  للمؤمن 

مساعدة  به  فيقصد  الناجني  ملعاش  بالنسبة  أما 
األرسة يف حال وفاة أحد الوالدين أو الزوج وما 
مستقر. عىل شكل  غري  مايل  من وضع  عنه  ينجم 
أو يف  اذا كان لديهم أطفال،  راتب يدفع لألرامل 
عاماً برشط   45 فوق  العمر  بالغة من  أرملة  حال 
األقل.  منذ خمس سنوات عىل  متزوجة  تكون  أن 
18 ويف  لأليتام حتى سن  املعاش  كام يدفع هذا 

 .25 الدراسة حتى سن  حال 
لألشخاص  فيدفع  العجز  ملعاش  بالنسبة  أما 

عن  الناجمة  مرضية  حاالت  لديهم  الذين  املعاقني 
٪40 عىل  أمراض خلقية يف حدود  أو  الحوادث 
للمستفيدين  األساسية  الحاجات  لضامن  األقل. 

اضافية  فوائد  عن  ناهيك  األوىل  الركيزة  من 
العجز.  ومعاش  التقاعدي  لـلمعاش 
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ميثل التأمني املهني اإللزامي (LPP) الركيزة الثانية، 
جنباً اىل الركيزة األوىل، يشكل التأمني املهني 

(صناديق التقاعد) يهدف إىل ضامن مستوى معييش 
للفرد أثناء التقاعد أو يف حالة العجز أو الوفاة. حيث 
تخضع جميع أجور العامل واملوظفني املؤمن عليهم 

يف الركيزة األوىل للتأمني اإللزامي ويتجاوز دخلهم 
السنوي 20880 فرنك سويرسي (اعتباراً من 2012 ). 

كام يجب عىل األشخاص الذين يديرون أعاملهم 
الربحية الخاصة التقدم للتأمني بشكل طوعي. ووفقاً 

لالئحة صناديق التقاعد ومتطلبات صاحب العمل 
ميكن طلب التقاعد املبكر ملن يرغب يف ذلك. 
أما الركيزة الثالثة فتتألف من التأمني الفردي 
(مدخرات ملزمة): تعمل عىل ضامن املستوى 

املعييش املنشود لكل فرد من املواطنني. أما املعاش 
التقاعدي الخاص فيتألف من مدخرات التقاعد 

(الركيزة 3a) ومن املدخرات الحرة (الركيزة 3b). كام 
 (3a) الثالثة  الركيزة  االتحادية  الحكومة  تدعم 

املسكن.  ملكية  وتعزيز  الرضيبية  السياسة  بتدابري 
الخاصة فرص  التأمني  البنوك ورشكات  كام توفر 

لألشخاص. التقاعدي  للمعاش  اضافية 

 9 النساء خالل  عىل  األمومة  تأمني  منافع  تعود 
 (AVS) التأمني  يقوم  حيث  الوالدة  قبل  اشهر 
أقل  عىل  أشهر  خمسة  فرتة  يف  مالية  بتغطية 
الخدمة  تسليم  ويتم  العملية.  للخربة  تقدير 

اإلعانة  وتساهم  الوالدة.  بعد  أسبوعاً   14 خالل 
النفقات  من  جزء  دفع  يف  العادية  العائلية 

للمراهقني  املنح  وتقدم  العائالت.  لجميع  املالية 
أغراض  أجل  الدراسة من  الذين يف طور  والشباب 

من  املالية  املساهامت  هذه  وتدفع  التدريب. 
حتى  أطفال  لديها  التي  للعائالت  العمل  رب  قبل 

الدخل يف  15 وذلك لعدم كفاية  3 أو سن  سن 

الطفولة  لرعاية  ضوابط  من  اعتبار  الحاالت  هذه 
تكميلية.  وبدالت 

املعاشات  توفري  االجتامعية  املساعدة  تضمن 
مادياً  االستقاللية  عىل  وتشجيعهم  للمحتاجني 

اجتامعي ومهني.  اندماج  لتحقيق  أفق دفعهم  يف 
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شهادة  ملء  الطبيب  عىل  يجب  الوفاة،  حالة  يف 
املستشفى  يف  وفاة  حالة  عن  اإلعالن  ويتم  وفاة. 
مبارشة من قبل املستشفى. يف حني تقع مسؤولية 
واإلدالء  األخرى،  الحاالت  يف  العائلة  عىل  التبليغ 
أما  الطبيب.  قبل  من  مسلمة  الوفاة  بشهادة 
عن  الالزمة  اإلرشادات  جميع  فتقدم  البلديات 
إتباعها.  يجب  التي  والخطوات  الدفن  إجراءات 
تاركة الحرية ملن يرغب يف تنظيم مراسيم دينية 
هذا  يف  نشري  مستقل.  بشكل  أمرها  تدبري  أمر 
وأخرى  للمسلمني  مقابر  تواجد  إىل  الخصوص 
لليهود عالوة عىل املقابر املسيحية مبدينة لوغانو. 

اللغة االيطالية واإلطالع عىل نظامنا االجتامعي، 
واملشاركة يف الحصص املخصصة لألمهات وأطفالهن 
يف مرحلة ما قبل الدراسة واملشاركة يف الجمعيات 

التطوعية ويف مختلف التظاهرات االجتامعية 
والثقافية والرياضية.

تنص القوانني السويرسية عىل حق كل فرد، رجل أو 
امرأة، يف اختيار من يرغبون يف زواجه بحرية. ويوفر 
مكتب الخدمات املدنية جميع املعلومات والوثائق 

الالزمة لرتتيب الزواج ويسهر عىل مراسيم الزواج 
املدين. وعىل من يرغب يف مراسيم دينية أيضا فام 
عليه إال االتصال باملجموعة الدينية املنتمي إليها. 

الزواج املختلط والرعايا األجانب
عندما يكون أحد أو كال الراغبني يف الزواج من الرعايا 

األجانب، فإن إجراءات ترتيب الزواج املدين تختلف 
عن اإلجراءات العادية، وتتطلب تقديم سلسلة من 

الوثائق الشخصية التي يتم الحصول عليها يف بلد 
املنشأ أو من خالل السفارات أو القنصليات. ولهذا 

يلزم التوفر عىل املعلومات الكافية والالزمة يف ظرف 
زمني مناسب بالنظر إىل التاريخ املحدد إلعالن 

الزواج. بإمكان أحد الزوجني، من جنسيتني مختلفتني، 
اكتساب جنسية اآلخر إذا نصت قوانني الدول املعنية 

عىل ذلك. 
ونشري إىل أن اإلقامة بسويرسا للمواطن األجنبي 

امللتحق بزوجه أو للمواطنة األجنبية امللتحقة 
بزوجها، تشرتط مدة زواج ال تقل عن 5 سنوات 

لالحتفاظ باإلقامة. وتناط مهمة إجراءات الزواج، 
ومراسيم الزواج املدين مبكاتب الدائرة للخدمات 

املدنية، كام تختص يف إصدار بيانات الزواج.
ال تسمح سويرسا بزواج أشخاص من نفس الجنس، 

لكن من حقهم تكوين رشاكة أرسية ُمسجلة. 

ينبني مفهوم األرسة يف املجتمع السويرسي عىل 
وحدة اجتامعية تقوم عىل العالقة التي تجمع بني 

اآلباء واألبناء. تطلع مبسؤولية الرتبية والتكوين 
والتثقيف، الدعم والحامية، ونقطة مرجعية لجميع 

أفرادها. وأحد عنارص املجتمع األساسية لأللفة 
والتنمية الثقافية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية. 
ومكان لالجتامع، والتعلم والحوار واالحرتام املتبادل، 

ونقل القيم والتضامن بني األجيال. فكل فرد يف 
املجتمع يكتسب أوىل خرباته االجتامعية داخل 
األرسة. التي عليها توفري إمكانات تنمية املوارد 

األساسية للحياة، مثل الدعم والتشجيع املتبادل، 
وتقسيم املسؤولية، وتعزيز االعتامد عىل الذات. 

بعض الثقافات املستقرة حديثا بالكانتون تيتشينو 
ال تقاسم دامئا نفس املفاهيم الغربية للمساواة بني 

الجنسني داخل األرسة، أو تربية األبناء: لهذا فال مانع، 
بل من املستحسن عىل أعضاءها االنفتاح عىل فرص 

املقارنة واإلطالع عىل مبادئ وقيم البلد املضيف، مع 
الحفاظ عىل عاداتهم وتقاليدهم داخل األرسة، وذلك 
من خالل العمل أو املدرسة، بل وأيضا ارتياد دروس 

املعارشة، االنفصال والطالق
املعارشة خارج إطار عش الزوجية أو وفق نظام 
املعارشة املنصوص عيه قانونيا ال ترتتب عنه أية 

حقوق أو واجبات، باستثناء بعض الخدمات 
االجتامعية، كام هو حال حقوق وواجبات أي فرد 

من أفراد املجتمع. أما فيام يخص نظام املعارشة 
القانوين فتبقى بلدية اإلقامة ودوائر الحالة املدنية 

املرجع الرئييس يف كل ما يخصها. االنفصال أو الطالق 
ترتتب عنه عواقب شخصية واجتامعية، خصوصا 

بالنسبة لألبناء، مبا يف ذلك بعض العواقب املحتملة 
عىل تصاريح اإلقامة. ويلجأ العديد من األزواج 

املنفصلني إىل التوصل إىل اتفاق لتنظيم اآلثار املرتتبة 
عن قرار االنفصال. ساهم يف ذلك أيضا إعادة النظر 

يف مفهوم املُذنب يف القانون املدين السويرسي، الذي 
كان يعزى يف السابق إىل أحد الطرفني. 

الوالدة
يتم اإلعالم بجميع الوالدات داخل املستشفى مبارشة 

إىل مصلحة الحالة املدنية بالبلدية املعنية من قبل 
إدارة املستشفى. يف حني يجب الترصيح شخصيا 

بالوالدات باملنزل، مبارشة إىل مصلحة الحالة املدنية 
بالبلدية، من قبل الطبيب أو القابلة أو من قبل 

أحد أفراد العائلة. ويجب الترصيح باملولود الجديد 
ملصالح التأمني الصحي يف غضون ثالثة أشهر بعد 

الوالدة. وعىل من يرغب يف مراسيم دينية أيضا فام 
عليه إال االتصال باملجموعة الدينية املنتمي إليها. 

و عىل من يرغب يف إقامة مراسيم دينية فام عليه إال 
االتصال باملجموعة الدينية املنتمي إليها. 
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دور الحضانة ومراكز استقبال األرس
تفتح دور الحضانة أبوابها يف وجه الصغار الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 0 و3 سنوات، كام تصنف 
كذلك ضمن دور الحضانة مراكز االستقبال القادرة 

عىل استيعاب أكرث من 5 أطفال، وتفتح أبوابها 
ألكرث من مدة 15 ساعة يف األسبوع وحاصلة عىل 
ترخيص من مجلس الدولة. ويجب أن تتوفر دور 

الحضانة عىل املعدات الالزمة الستقبال األطفال وسري 
األنشطة اليومية (النوم، ووجبات الطعام، والنظافة 
الشخصية)، وكذلك مواد الرتفيه والتعليم املناسبة. 
يف حني يقصد مبراكز استقبال األُرس، كل شخص أو 

الزوجني أو األرسة التي تفتح أبواب منزلها الستقبال 
األطفال خالل النهار مقابل رسوم متواضعة (عادة 

لتناول وجبة منتصف النهار وبعد املدرسة)، وعىل أال 
يتجاوز عدد القارصين الـ 5 أفراد يف نفس الوقت، 

عادة ما يقل عمرهم عن 12 سنة. كام تتوفر العديد 
من البلديات عىل مراكز متخصصة تشكل فرصة 

ممتازة للتنشئة االجتامعية لألطفال واألمهات عىل 
حد سواء. عالوة عىل هذا يحظى جميع األطفال 

بالرعاية الصحية بعيادات طب األطفال، حيث يسهر 
أطباء عىل تقديم الخدمات الطبية للصغار، وخدمات 

الرعاية املنزلية والتي تلعب دورا مهام يف الوقاية 
والعالج من األمراض للطفل واألم.

 انظر معلومات مفيدة

ال يخفى عىل املرء أهمية املراحل األوىل يف نشأة 
الفرد. ولهذا يحظى مجال الطفولة املبكرة بأهمية 
خاصة يف سويرسا، يحظى بها جميع األطفال دون 

استثناء، لتنمية مهاراتهم الحركية وقدراتهم اللغوية 
واملعرفية واالجتامعية. عامدها العالقة الحميمة 

التي تربط األطفال بآبائهم وأمهاتهم، وبفضل 
مناهج تربوية متامسكة، فضال عن الدعم الخارجي 

عىل يد متخصصني. فاألطفال املنحدرين من أرس 
متواضعة اقتصاديا واجتامعيا، معرضون أكرث من 

غريهم للحرمان من فرص تنمية متوازنة. وغالبا ما 
ينعكس هذا الحرمان يف وقت متأخر عىل أدائهم 

املدريس أو عىل فرصهم يف التكوين والحصول 
عىل العمل. ويستفيد أغلب أطفال املهاجرين 

يعمل كانتون تيتشينو عىل تعزيز استقاللية 
ومسؤولية األرس من خالل تنظيم حلقات دراسية 

وتدريبية لصالح اآلباء واألمهات واملدارس خالل 
ساعات العمل، لتعزيز التكامل بني الواجبات األرسية 

والعمل والدراسة. كام تغطي التسهيالت املتاحة 
(دور الحضانة، مراكز استقبال األرس، ومراكز لتنظيم 
النشاطات الالمنهجية، ومراكز التنشئة االجتامعية) 

احتياجات الكانتون، كام تسهر عىل توفري أفضل 
الظروف وجودة االستقبال. هذا إضافة إىل جانب 

آخر اليقل أهمية، يتمثل يف الدعم الذي توفره 
مؤسسات الكانتون ملساعدة األرس التي تعاين من 
صعوبات يف الوفاء بدورها األبوي، من خالل دعم 

املنظامت والجمعيات التي تسهر عىل تقديم 
مشاريع وخدمات يف هذا الشأن.

املواطنني  فإن  األخرى،  األوروبية  الدول  كبقية   و 
السويرسيني  باقي  حال  حالهم  تيتشينو   بالكانتون 
املستخدمة األغراض  استعامل  إعادة   يفضلون 

لعب  مثل  رخيصة،  وبأسعار  جيدة  حالة  يف   
واألجهزة  واألدوات  واألثاث  والكتب،  األطفال، 
أسواق  تيتشينو  بكانتون  وتنظم  واملالبس.  املنزلية 
البلدات  جميع  يف  املستعملة  السلع  ورشاء  لبيع 
الجمعيات  من  مبادرة  بفضل  وذلك  الرئيسية، 
كاريتاس  ومؤسسة   ،(ACSI (www.acsi.ch مثل 
والصليب   ،(www.caritas-ticino.ch) تيتشينو 
(www.redcross.ch) تيتشينو  السويرسي   األحمر 
و  (www.emmaus - arce.ch) إمياوس  مؤسسة  و 

SOS Ticino  (www.sos- ti.ch). كام تتوفر العديد 

من البلديات أيضا عىل مراكز بيئية، لجمع النفايات 
املنزلية وبقايا النباتات، وأماكن جمع وتخزين السلع 
املستعملة، حيث ميكن للمواطن البحث والعثور عىل 

أغراض التزال صالحة لالستعامل.

من الخدمات واملساعدات التعليمية يف مراحل  
مبكرة من طفولتهم، لغاية إتاحة الفرصة لألطفال 

واألمهات الذين عانوا من تجربة الهجرة فرصة 
تحسني كفاءاتهم وقدراتهم الثقافية والفكرية عىل يد 

متخصصني يف مجال الرعاية.
 انظر معلومات مفيدة

الشباب و أوقات الفراغ
ينبغي أن يُفهم أن أوقات الفراغ بالنسبة للشباب 
عىل أنه نشاط خارج املدرسة أو العمل، وعىل أنه 

وقت لالستفادة واالستمتاع يف آن واحد. فرصة لنسج 
العالقات االجتامعية، والتعبري عن النفس. ومجال 

الكتساب الخربة الالزمة قبل ولوج عامل الكبار. ولهذا 
عىل الكبار توجيه وتحفيز ومتكني الشباب ليك يصبح 

طرفا فاعال، وليس مجرد متفرج، أو مجرد مستهلك 
سلبي ملا يقدمه له اآلخرون. وفق هذا املفهوم يوفر 
كانتون تيتشينو العديد من مراكز أنشطة الشباب، 

واملخيامت  ومراكز الرتفيه واألنشطة الرياضية. هذه 
األخرية تعترب فرصة ممتازة للتعارف واللقاء بني 

الشباب السويرسي والرعايا ألجانب ملعرفة اآلخر 
وتكوين صورة متكافئة عن اآلخر واحرتامه. هذا 

إضافة إىل الفرص املتاحة أمام الشباب لالستفادة من 
خدمات املشورة والدعم املايل إلنجاز مشاريعه عالوة 

عىل إمكانية مشاركتهم  باملجلس الكانتوين للشباب.
 انظر معلومات مفيدة
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أو مامرساته الدينية. وجاء هذا االنفتاح الديني 

العقائدي نظرا الرتفاع معدل الهجرة ضمن اطار 
طائفي األمر الذي أدى اىل تنوع املجتمع يف تيتشينو 
حيث أصبح وجود أديان أخرى وطرق التعبري الديني 
أمر واقعي: وميثل الكاثوليك %76 يليهم الربوتستانت 

واألرثوذكس ثم املسلمني. يف حني ترتكز الجالية 
اليهودية يف لوغانو.

يف سويرسا أيضاً كام يف تيتشينو، هناك تعايش معاً 
مختلف الطوائف الدينية جنباً اىل جنب يف ضل 

حرية املعتقد وحرية مامرسة الشعائر الدينية يف 
احرتام تام. بحكم حرية الدين واملعتقد املنصوص 
عليه دستوريا. حيث تقوم الدولة مبراقبة الوضع 

الطائفي والديني بحياد تام، حيث أن هذا الحياد 
مهم جداً بشكل خاص يف املدارس الرسمية،  ألن 

التعليم إلزامي للجميع ودون متييز بني الطوائف. 
حيث أن ولوج املدارس الرسمية ال يكون عىل أساس 
ديني يف أي حال من األحوال. أما يف التعليم فيجب 

الحفاظ عىل حرية الترصف بشكل معني: حيث 
ينبغي عىل الطوائف االمتناع عن االعتبارات الدينية 
واملذهبية يف مامرسة وظائفها التي ميكن أن تلحق 

الرضر بحرية اآلخرين يف العبادة واالعتقاد. الديانات 
املعرتف بها رسمياً يف تيتشينو هي الكاثوليكية 

والربوتستانتية واالنجيلية التي تتخد الصفة الرسمية 
يف املؤسسات العامة. كام ال يتم االعرتاف بالجامعات 

الدينية بل تنظم مبوجب قانون خاص وغالباً ما 
تكون عىل شكل جمعيات.

 انظر معلومات مفيدة

لقرون عدة ظلت الكاثوليكية املعتقد الوحيد 
املسموح به يف تيتشينو، ففي عام 1555 تم طرد 

أعضاء املجتمع االصالحي يف لوكارنو قبل أن يجدوا 
ملجأ آخر لهم يف زيوريخ. بل وحتى يف العقود األوىل 

بعد االستقالل (1803) كانت الديانة الكاثوليكية 
هي السائدة. أما اليوم فيضمن دستور الكانتونات 

والدستور الفيدرايل حرية العبادة لجميع الطوائف. 
كام أن جميع الحقوق األساسية الدستورية ال 

تستثني أي فرد أو أي طائفة دينية: وتحديداً حرية 
الدين واملعتقد وحرية العبادة. ويف سويرسا ال ميكن 

تفضيل أو معاقبة أي شخص بسبب معتقداته 

القيود والواجبات
الحقوق األساسية والصالحيات ليست مطلقة يف 

سويرسا حيث تأخذ املصلحة العامة بعني االعتبار. 
فعىل سبيل املثال ميكن للهيئة الترشيعية أن تحد 

من حرية املعتقد والعبادة اذا ما كانت تشكل خطر 
عىل السلم األهيل واألمن العام وإذا كان مامرسة 
شعائرها تؤثر عىل حقوق األخرين وحرياتهم. بل 

يعاقب القانون أولئك الذين يثريون مظاهر التعصب 
التي تؤذي املشاعر الدينية. وتعترب بعض املامرسات 
الدينية التي تنتهك الحقوق األساسية، كالتي تشكل 

خطراً عىل السالمة الجسدية أو النفسية للشخص 
مثل (الختان) محظورة، حيث يعاقب الشخص 

بسبب الحرية الدينية التي تسبب الرضر لشخص 
ما. باإلضافة اىل ذلك ال يسمح يف سويرسا ببعض 

املامرسات الشاذة التي تنتهك قانون حامية املوارد 
املائية كتناثر رماد املوىت يف املياه الجارية، أو انتهاك 

قانون حامية الحيوان الذي يحظر السلوك القايس 
تجاه الحيوانات. كام ال متنع املعتقدات الدينية 
صاحبها من مامرسة واجباته املدنية التي ينص 

عليها القانون، وال سيام التعليم اإللزامي يف املدارس 
الرسمية. وأخرياً جدير بالتذكري أنه ال بد من الحصول 

عىل إذن من البلدية يف حال إقامة حدث ديني يف 
األماكن العامة.

بني   1884 عام  اتفاقيات  عىل  التوقيع  غاية  إىل 
الكانتون  كان  والفاتيكان،  الفدرايل  املجلس 
تيتشينو يخضع ألبرشية ميالنو يف بعضه وألبرشية 
البعض اآلخر. وهكذا ويف أعقاب هذه  وكومو يف 
لوغانو  أبرشية  عرش  الثالث  البابا  أنشأ  االتفاقية 
الحني  ذلك  منذ  الكانتون  ليتمتع   ،1888 عام  يف 
بكاتدرائيته املستقلة. عىل الرغم أن البداية عرفت 
بازل، وتعيني  إقليم  راية واحدة مع  وضعه تحت 
مطران مسؤول عن األبرشية بدل أسقف مستقل. 
ولهذا فلم تعرف أبرشية الكانتون استقاللها الفعيل 
1971 والحديث ألول مرة عن أسقف  إال يف عام 
مبدينة لوغانو. الزالت أثار التقسيم الديني القديم 
بني أبرشية ميالنو وفق الطقوس الرومانية وأبرشية 
اليوم،  إىل  بادية  األمربوزية،  طقوس  وفق  وكومو 

خصوصا يف احتفاالت الكرنفال.
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فقط باستفزاز فضولهم وإعجابهم بثقافة البلد 
املضيف، وإمنا إلثارة اهتامم املواطنني وتشجيعهم 

عىل االنفتاح عىل األخر والتعرف عليه. 

التقاليد والثقافة
طيلة أواخر فصل الخريف وامتدادا إىل فصل 
الربيع تنترش سلسلة من األعياد واملهرجانات 

الشعبية التي ال تقترص عىل املناطق القروية، حيث 
االحتفاالت واالكالت الشعبية(risottata) مرتبطة 
أساسا بشخصيات مقدسة، وهكذا تقام احتفاالت 

دينية وتقاليد فالحية مبا يف ذلك فن الطهو: فتاريخيا 
اتسمت تيتشينو مثال بالطقوس والعادات التي 

هي من ارث الحضارة الريفية حتى منتصف القرن 
العرشين.  وإىل جانب هذه الطقوس الدينية 

والفالحية، هنالك العديد من األنشطة الرياضية 
التي تسمح للعائالت واألصدقاء بااللتقاء والتجمع 
يف أجواء حميمية، كركوب الدراجات وكرة القدم، 

امليش، والسباقات الشعبية. يف وقت تنشط فيه أيضا 
الجاليات األجنبية وتقدم بانتظام املهرجانات يف 

صيغة تعريف بخصوصيات بلدانهم األصلية، وسط 
حضور جامهريي كبري حيث تكون لحظات مميزة 

للقاء سكان تيتشينو. 

ومن بني األحداث الثقافية الكربى ذات الشهرة 
العاملية يف تيتشينو هناك كرنفال رابادان يف بيلينزونا، 

مواكب جمعة القديس يف ميندريزيو، مهرجان 
لوكارنو السيناميئ، مهرجان الجاز يف أسكونا ولوغانو، 

حفالت النجوم يف لوكارنو، والعديد من حفالت 
املوسيقى الكالسيكية. ناهيك عن بعض املتاحف 

واملعارض الفنية التي تضم أيضا املرافق الثقافية من 
سبعينات القرن املايض، تخصصت يف الفن املعارص 
واألنرثوبولوجيا الوصفية، وباقي العلوم. ويذكر أن 

تيتشينو هي مهد الرتاث العاملي، وتفتخر باحتوائها 
عىل موقعني مدرجني يف الئحة اليونسكو للرثات 

العاملي. حيث أن منطقة «مونتي سان جورجيو» 
الطبيعية: وجد فيها بقايا حفريات للديناصورات، 

وثالث قالع من القرون الوسطى يف بيلينزونا. 

التعبريات الثقافية السويرسية تتسم بالتنوع 
واالختالف، إىل درجة أن السويرسيني أنفسهم 

يتساءلون فيام بينهم عن اليشء الذي يوحدهم. 
وذلك عرب عديد التجليات التي تشكل البنية الثقافية 
للمجتمع السويرسي، فاألزياء وباقي التعبريات الفنية 
مثال تنطوي عىل ثقافات املجتمعات األجنبية املقيمة 

يف هذا البلد. ما يجعل العروض الثقافية والرتفيهية 
غزيرة حتى يف تيتشينو املكان الذي يتواجد فيه عدد 
كبري من الجمعيات الثقافية والرتفيهية عىل مستوى 
البلديات واألقاليم. تستهدف الزوار واملقيمني الجدد 
يف تيتشينو عن طريق املشاركة يف أنشطة الجمعيات 

املحلية والربامج الرتفيهية كاالستمتاع ببعض األغاين 
الشعبية تؤديها مجموعات غنائية معروفة، وكذا 

االستمتاع بلعبة الورق ثم هناك األلعاب الرياضية 
كرياضة امليش، هذا مع الحرص عىل تناول بعض 

الوجبات املحلية كالعصيدة مع الجنب للتعرف عىل 
املطبخ املحيل، ودون إغفال باقي األنشطة الثقافية: 

حيث تكون هي الطريقة املثىل لتسهيل عملية 
االندماج مع سكان الكانتون عرب معرفة اهتامماتهم، 

أزيائهم وعقليتهم، ودرجة متسكهم ببعض التقاليد 
بل وحتى التعرف عىل بعض الكلامت يف العامية، 
حيث انها إجراءات تسمح للقادمني الجدد ليس 

و تسمح تيتشينو مبامرسة جميع األلعاب الرياضية، 
يف الهواء الطلق أو داخل القاعات. بعيدا عن فكرة 

االنضامم اىل أحد األندية الرياضية ملامرسة الرياضات 
الجامعية كوسيلة مهمة لتسهيل عملية االندماج 

بني الجاليات والسكان األصليني عرب تحفيز االحرتام 
املتبادل. كام أن العمل التطوعي للشباب مع املسنني 

واملرىض وذوي االعاقة هي فرص إنسانية مهمة تساهم 
يف التفاعل اإليجايب مع جميع الرشائح االجتامعية. 

االعالم
تعترب تيتشينو األعىل بني مناطق العامل من حيث 
انتشار وسائل االعالم باملقارنة مع عدد السكان. 
حيث نجد هناك 3 صحف محلية، والعديد من 
املجالت األسبوعية وأخرى شهرية (باإلضافة اىل 

جميع الصحف السويرسية والصحف العاملية التي 
تباع يف األكشاك) يضاف اىل ذلك 6 قنوات تلفزيونية 
وطنية، و10 قنوات اذاعية وطنية، (و عدد ال يحىص 

من الشبكات الداخلية والخارجية، بفضل الربط 
املبارش أو عرب األقامر االصطناعية)، ناهيك عن محطة 

تلفزية خاصة، و2 من االذاعة الخاصة وانتهاء عند 
وسائل االعالم االلكرتوين. نرضا لشغف الريفني بقراءة 

الصحف بانتظام واإلستامع اىل األخبار يف املذياع، 
إظافة إىل متابعة البث التلفزيوين الذي يقدم لهم 
األحداث الجارية، عن الجامرك املحلية وتحديثها 

باستمرار ملعرفة الواقع املعاش، وعن تصورات 
السكان، ومدى تطور العقليات، وأخرياً وليس أخراً 

لتعلم اللغة االيطالية. كام أن الصحافة املحلية هي 
أيضاً أداة مميزة ملتابعة وفهم املتغريات االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية يف تيتشينو و سويرسا.

هو  تيتشينو،  كانتون  ثروات  أهم  بني  من 
منتجات  الغذائية.  املواد  من  إنتاجها  بالتأكيد 
طاولة  إىل  الفالحني  أرايض  من  مبارشة  طبيعية 
محلية  بتقاليد  نكهتها  عبري  يفوح  املستهلك، 
املزاوجة  عىل  قادرة  ونكهة،  نكهة  ألف  عريقة. 
بني الحداثة والتقاليد، مرورا باألطباق املوسمية، 
كاللحوم ونبيذ مريلو، وجنب الجبال، إىل األطباق 
بالفطر  واألرز  الذرة،  عصيدة  مثل  الكالسيكية 
أطباق  أو  الخرضاوات،  حساء  أو  البقر،  ولحم 
كعكة  ذلك  عىل  زد  املرقط،  السلمون  سمك 
الخبز أو الكستناء، وغريها من األطباق الشهية، 
خصوصا باملطاعم املسامة بـ «grotti» املحلية 

الهادئة. الريفية  باملناطق 
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إضافة إىل خدمة الدوريات واملهام العامة املتعلقة 
بالنظام. ويتمحور دورها األسايس يف الحؤول دون 

وقوع الجرمية من خالل التواجد املستمر بعني املكان، 
وتنظيم ومراقبة حركة املرور واألشخاص، تسجيل 

محارض حوادث املرور، وحوادث القطارات والحوادث 
الجوية، ومحارض السطو والرسقة واألرضار الناتجة 
عن التخريب، وحوادث الشغل والحوادث املنزلية، 

والتدخل يف حالة وقوع اعتداء أو نزاع أو عنف 
منزيل، وتسجيل محارض الوفيات، إخامد الحرائق 
واملحافظة عىل النظام. أما الرشطة القضائية فهي 

املسؤولة، بالتعاون مع وكيل وزارة الشؤون العامة، 
عىل التحري واالستدالالت والتحقيقات واالعتقاالت، 

ودراسة  وتحليل الظواهر الجنائية، واالستعانة يف ذلك 
باألساليب الفنية العلمية.

يسهر الدرك اإلقليمي عىل توفري املشورة للمواطنني 
مبراكز الرشطة ويقوم مبهام الرشطة القضائية 

للتحقيق يف الجنح البسيطة. ومسؤول أيضا عن 
عمليات التفتيش األمنية مبطار لوغانو -آنيو.

تتوفر البلديات الرئيسية يف كانتون تيتشينو عىل 
هيئات الرشطة البلدية. املنوطة بها مهام تقديم 

الدعم والتدخل املتخصص يف جميع أنحاء الكانتون 
التي تسجل فيها حاالت عالية من املخاطر. وتتشكل 

الهيئة من وحدة تدخل متخصصة وأخرى إلدارة 
املرور، والتي تسهر بشكل يومي عىل تسجيل محارض 

حوادث املرور، التي قد تستدعي تدخل الرشطة 
العلمية عند وقوع حوادث خطرية.

تتواجد مبقاطعة تيتشينو العديد من الرشكات 
املتخصصة يف مجال األمن والتي ميكن اللجوء إىل 

خدماتها للحصول عىل املشورة لرتكيب أنظمة اإلنذار.

رشطة الكانتون خدمة عمومية تضطلع مبهام الحامية 
واملحافظة عىل النظام واألمن العام: وميكن االتصال 

بها عىل الرقم 117 طيلة النهار والليل. وتعمل رشطة 
الكانتون، حيثام أمكن، عىل منع الجرائم والحؤول 

دون وقوعها من خالل إجراءات التحري وجمع 
االستدالالت ورفعها إىل الهيئات املعنية.

 Sopra وتسهر وحدات الدرك املتنقلة كل من سوبرا
ضامن التدخل   Sottoceneri  وسوتو شينريي

الرسيع يف حاالت الطوارئ، واإلنقاذ، واحتجاز أو 
اعتقال مطلوبني للعدالة عىل جميع أرايض الكانتون، 

ناهيك عن تواجد العديد من خدمات اإلسعاف 
والعديد من الجمعيات العاملة يف مجال اإلسعاف 
األويل، واملنضوية تحت لواء الفيدرالية االتحادية 

لخدمات سيارات اإلسعاف. وتتمثل املهمة الرئيسية 
لهيئة Ticino Soccorso 144 يف الرد عىل املكاملات 

الطبية العاجلة والتنسيق األمثل لإلسعافات 
وضامن تدخل آمن. ومن خالل الرقم املجاين 144 

ميكنكم الحصول عىل املساعدة لحل جميع حاالت 
الرضورة امللحة أو الطارئة. وال داعي لالتصال 

بالرقم 144 للحصول عىل املشورة الطبية (بل يجب 
االتصال بالرقم 0918001828)، أما للحصول عىل 

معلومات عن الخدمات الصحية بعد ساعات العمل  
(0918001828)، أما فيام يتعلق بطلبات الحصول 

عىل خدمات املساعدة املنزلية (0840224422).

أما عمليات االنقاذ، لألشخاص والحيوانات والبيئة 
األغراض املادية، فهي منوطة برجال اإلطفاء 

مبقاطعة تيتشينو، الذين ال يتفانوا يف الرد عىل رقم 
الطوارئ 118.

مهمة حامية السكان هي نظام متكامل لالنقاذ 
والحامية واملساعدة. وتتمثل مهمته يف تنسيق 

مختلف وسائل التدخل من أجل حامية السكان، 
واملوارد الحيوية واألصول الثقافية يف حالة وقوع 

كوارث طبيعية أو صناعية، أو حاالت طوارئ أخرى 
مبا يف ذلك نشوب نزاع مسلح. وتتوزع مهام الجيش 

وحامية السكان يف هذا الباب إىل ثالث مجاالت: 
القطاع العسكري  والدفاع املدين وحامية السكان.
ويسهر قطاع الدفاع املدين عىل تطبيق متطلبات 
الحامية املدنية االتحادية يف املناطق والبلديات، 

ويسهر عىل مختلف برامج إعداد الجنود وإنشاء 
املباين املحمية (املالجئ واملرافق اإلقليمية)، يف 
الوقت الذي تسهر فيه خدمة الحامية املدنية 

بشكل رئييس عىل التحضري واإلعداد ملواجهة حاالت 
الطوارئ والكوارث.

 انظر معلومات مفيدة

فام  املنزل  يف  أو سطو  لعملية رسقة  يتعرض  من 
الهدوء.  والتزام  بالرشطة  فورا  االتصال  إال  عليه 
يف  املنزل  إىل  الدخول  قبل  خارجا  البقاء  وعليه 
انتظار وصول رجال األمن. فمن املحتمل أن يختبئ 
أحد اللصوص بالداخل. وينبغي تجنب الدخول إىل 
ال  حتى  ملسها  أو  األغراض  ترتيب  وإعادة  البيت 
تختفي آثار السارق. كام ال يجب الرتدد يف االتصال 

بالرشطة حتى يف الحاالت املشكوك فيها. 
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ببليوغرافيا (مجموعة مختارة)
السكن بسويرسا، معلومات عن تأجري الشقق
Abitare in Svizzera, Informazioni concernenti 

la locazione di un appartamento, Weissgrund 

Kommunikation, AG Zurigo, 2006, 

www.bwo-admin.ch

نظام التأمني االجتامعي: اإلقامة يف سويرسا واملغادرة 
Assicurazioni sociali: soggiorno in Svizzera e 

partenza, Ufficio federale della migrazione, Berna, 

2011, www.pubblicazionifederali.admin.ch

مرحبا بكم يف سويرسا، معلومات للمهاجرين
Benvenuti in Svizzera, informazioni per gli immi-

grati, Ufficio federale della migrazione, Berna, 

2011, www.pubblicazionifederali.admin.ch 

اعرف وتعرف
Conoscere, conoscersi, Dicastero integrazione 

e informazione sociale Città di Lugano, Lugano, 

2011, www.lugano.ch/diis 

املناهج الدراسية يف تعزيز املهارات اللغوية للمهاجرين
Curriculum di riferimento per la promozione 

delle competenze linguistiche dei migranti, 

Ufficio federale della migrazione, Berna, 2010, 

www.pubblicazionifederali.admin.ch 

معلومات عن سويرسا
Echo, Informazioni sulla Svizzera, HEKS, 

Amriswil, 2005, www.echo-ch.ch 

القاموس السويرسي املصغر
Dizionarietto elvetico, Eros Costantini, Edizioni 

San Giorgio, Muzzano, 2002

جغرافية سويرسا
Géographie de la Suisse, AA.VV., LEP, Le Mont-

sur-Lausanne, 2010, www.editionslep.ch

دليل الصحة بسويرسا
Guida alla salute in Svizzera, Croce Rossa 

Svizzera / UFSP, Berna, 2011, 

www.pubblicazionifederali.admin.ch 

تاريخ سويرسا
Histoire Suisse, Grégoire Nappey, LEP, Le Mont-

sur-Lausanne, 2007, www.editionslep.ch

مقاطعة تيتشينو الحديثة 2010-1945
Il Ticino moderno 1945-2010, AA.VV., Quaderni 

dell’associazione Carlo Cattaneo, Lugano, 2010, 

www.associazionecattaneo.ch 

املؤسسات السياسية السويرسية، باللغة الفرنسية
Institutions politiques suisses, Vincent Golay, LEP, 

Le Mont-sur-Lausanne, 2010, www.editionslep.ch 

املؤسسات السياسية السويرسية، باللغة اإليطالية
Istituzioni politiche svizzere, Vademecum, 

AA.VV., Giampiero Casagrande Editore, Lugano, 

2004. www.casagrande-giampiero.ch 

صورة سويرسا
L’Image de la Suisse, Gianni Haver, LEP, 

Le Mont-sur-Lausanne, 2011, www.editionslep.ch

أهمية سويرسا، عن مجلة ليمس اإليطالية للدراسات الجيوسياسية,
L’importanza di essere Svizzera, AA.VV., Limes, 

Rivista italiana di geopolitica, Gruppo Editoriale 

l’Espresso, Roma, 2011, www.limesonline.com 

الكنفدرالية باختصار
La Confederazione in breve, Cancelleria federale, 

Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch 

زوجة األب واإلبن الشقي، الحكومة االتحادية ومقاطعة تيتشينو بني الحوار 
والصمت
La matrigna e il monello, Confederazione e 

Ticino tra dialoghi e silenzi, Orazio Martinetti, 

Armando Dadò Editore, Locarno, 2001, 

www.editore.ch 

القدمية  العصور  من  تيتشينو  مقاطعة   أصولنا، 
عرش, السابع  القرن  أواخر  وحتى 
Le nostre origini, le terre ticinesi dai tempi 

remoti alla fine del Settecento, Raffaello Ceschi, 

Armando Dadò Editore, Locarno, 2006, 

www.editore.ch 

حرية التنقل بني االتحاد األورويب وسويرسا،
Libera circolazione Svizzera-UE, Ufficio federale 

della migrazione, Berna, 2010, 

www.pubblicazionifederali.admin.ch 

لوغانو بني يديك، عش مدينتك
Lugano in mano, Vivi la tua Città, Dicastero inte-

grazione e informazione sociale Città di Lugano, 

Lugano, 2011, www.lugano.ch/diis 

الرعايا األجانب والهجرة مبقاطعة تيتشينو
La popolazione straniera e i flussi migratori 

in Ticino, AA.VV., SUPSI/Dipartimento lavoro 

sociale, Canobbio, 2003

سويرسا يف كتاب، اللغات والكانتونات
La Svizzera in un libro, Lingue e cantoni, 

Elisabeth Alli, 2006, www.sbook.ch 

مبادئ تأشريات شنغن،
Principi in materia di visti Schengen, Ufficio 

federale della migrazione, Berna, 2011, 

www.pubblicazionifederali.admin.ch 

العنرصية والتمييز
Razzismo e discriminazione, Dipartimento delle 

istituzioni, Bellinzona, 2012, di-ds@ti.ch 

عنرصي، أنا!؟ 
Razzista, io !?, Fondazione Educazione e Sviluppo, 

Lugano, 2005, www.globaleducation.ch 

أطلس الدولة
Staatsatlas / Atlas de l’Etat, AA.VV., Verlag Neue 

Zürcher Zeitung, Zürich, 2012, 

www.nzz-libro.ch 

األجانب وطالبي اللجوء يف سويرسا،
Stranieri e richiedenti l’asilo in svizzera, 

Ufficio federale della migrazione, Berna, 2012, 

www.pubblicazionifederali.admin.ch 

ترويكا الصحة، كتيب للتعاون مع الوسطاء اللغويني
Trialogo salute, Vademecum per la collaborazione 

con interpreti interculturali, Interpret, Berna, 

2012, www.inter-pret.ch 

الحامية القانونية من التمييز العنرصي
Tutela giuridica della discriminazione razziale, 

Commissione federale contro il razzismo, Berna, 

2010, www.ekr.admin.ch 

العيش والعمل بسويرسا
Vivere e lavorare in Svizzera, 

Ufficio federale della migrazione, Berna, 2010, 

www.swissemigration.ch – www.eures.ch 

ملحوظة:  العديد من املنشورات الفدرالية متاحة بلغات متعددة، إضافة 
إىل اللغات اإليطالية والفرنسية واألملانية. للمزيد من املعلومات يرجى 

االتصال بالبلديات أو مكتب املفوض بالكانتوين باندماج والرعايا األجانب 
0918143201/02

مالحظات
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أرقام مفيدة

144سيارة إسعاف

117الرشطة

118رجال اإلطفاء 

112النجدة  

145تسمم

Rega  1414- االنقاذ الجوي  

11 31 805 091مركز القلب مبقاطعة تيتشينو 

140املساعدة الطرقية (أعطال) 

143خط هاتفي صديق 

147تقديم املشورة لألطفال والشباب 

846 848 0848اإلقالع عن إدمان الخمور  

40 80 923 091مساعدة املصابني بداء اإليدز 

 145 145 0800التحرش والنزاع يف مكان العمل 

11 41 814 091إدارة الكانتون 

11 72 814 091مكتب الهجرة 

01/02 32 814 091املفوض الكانتوين لالندماج  

01/02 32 814 091مركز املشورة لالندماج 

442 442 0842خدمة الرتجمة الوطنية 

وكالة الوساطة اللغوية  
ديرمان - SOS تيتشينو 

091 921 07 38

091 825 23 79

11 51 803 091راديو وتلفزيون سويرسا

30 كلمة لفهم االيطالية املتداولة بكانتون تيتشينو (مجموعة مختارة)

A balla برسعة فائقة
L’Agrafeمشبك الورق، مصطلح فرنيس
Azione  عرض بيع، ترويج بأسعار

مخفضة، خصوصا السلع 
Ba- ”للغذائية واالستهالكية. 

nane in azione“ تعني 

ببساطة ”املوز الرخيص“: منوذج 
للمصطلح التجاري السويرسي 
بثالث لغات (Action باللغة 
الفرنسية، وAktion باألملانية)

Bilux  ،وميض املصابيح األمامية للسيارة
بالتناوب بني األضواء الساطعة 
والواطية، وعادة للفت االنتباه

Boccalino  قدح ذو بطن صغري من الطني
امللون، وتستخدم لرشب 

النبيذ املحيل. وأحد الرموز 
الشعبية إىل جنب القباقيب 

الخشبية بكانتون تيتشينو.
(La) Cantonale  الطريق الرسيع الرابط

بني منطقتني
Classeur  بيندر، لرتتيب وجمع

الوثائق (ذو حلقات)
Chifer  الكرواسان: الجاتوه أو

كعكة عىل شكل هالل
Colonna  طابور (من السيارات، أو

األشخاص): استخدام هذه الكلمة 
 c’è” شائع، ال سيام يف عبارات مثل

colonna in autostrada“ أي 

”طابور عىل الطريق الرسيع“
Comanda  طلب، تسوق شيئا ما (يف

مطعم أومتجر أو عىل شبكة 
اإلنرتنت). وهو مصطلح فرنيس

Entrare  
in funzione 

 يبارش مهامه أو عمله أو 
يتقلد منصبا أو يتوىل مهمة. 
عىل شاكلة الجملة الفرنسية 

“entrer en fonction”
Farsi dentro  ،االندماج وعدم االنعزال جانبا 

ربط وبناء عالقات اجتامعية 
داخل البيئة املحيطة. 

Gabola Grana  ،ورطة، أمر غري متوقع
إزعاج، سوء تفاهم، حادث، 
صعوبات، مشاكل، تعقيدات

Inzigare إثارة، تحريض، تعذيب معنوي
Latele  مشاهدة التلفاز» أو باألحرى»

مشاهدة أحد الربامج التلفزيونية.
Macchina  
da lavare 

غسالة

Modine  أعمدة رقيقة تغرس باألرض
لإلشارة إىل حدود مرشوع 

بناية يف طور االنجاز
Natel  الهاتف الخليوي، أوالهاتف

املحمول. اختصار لكملة مصطلح 
 .NAtionales TELefon 

ويعود االسم إىل عام 975 
 PTT 1 عندما قررت رشكة

(املسامة اآلن سويسكوم) إنشاء 
شبكة للهاتف املحمول:

Panne  ،خلل، عيب، عطل، حادث
عقبة، مشكلة

Per intanto يف الوقت الراهن
Riservazione  حجز، وهو مصطلح فرنيس

Rolladen  مرصاع، ستائر األملنيوم
الدوارة، مغالق.

Schlafsack  كيس النوم. كلمة مستقاة من
األملانية، وشائعة االستعامل 
يف لهجة تيتشينو االيطالية.

Servisol  الخدمة الذاتية: متاجر أو
مطاعم الخدمة الذاتية 

Tagliata  طبق من اللحوم املقددة، رشائح
من اللحوم املقددة املختلطة 

Tirata  مستقيم (امتداد للطريق أو
مسار يف خط مستقيم)

Tunnel نفق
Uovo  

in cereghino 
بيض مقيل 

Vignetta  الصق يوضع عىل الزجاج
األمامي للسيارة كدليل عىل 

دفع الرسوم السنوية للقيادة 
عىل الطرق الرسيعة

Zacky-boy Pure detto zechi-)
boy) قاطع األعشاب، آلة 

فالحية مبحرك ومحمولة

30



Editore

Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle istituzioni 

Residenza governativa 

Piazza Governo 

CH–6500 Bellinzona 

tel. +41 91 814 41 11

www.ti.ch/di

di-dis@ti.ch

© Dipartimento delle istituzioni

CH–6500 Bellinzona

2012 Tutti i diritti riservati

Autore/Informazioni

Delegato cantonale 

all’integrazione degli stranieri 

Divisione degli interni 

Dipartimento delle istituzioni

tel. +41 848 14 32 01/02

Concetto grafico

Graficadidee.ch– Giubiasco

Fotografie

Graficadidee.ch– Giubiasco

Archivio– EOC

Archivio– Croce Verde Bellinzona

Massimo Pacciorini– Job

Traduzioni 

Consultra AG – Zurigo

Stampa

Salvioni arti grafiche

Stampato su carta FSC/100% riciclata

Tiratura

51’000 copie

1a edizione /novembre 2012

Per quanto riguarda la correttezza dei contenuti 

dei testi fa stato unicamente la versione in italiano. 

I testi tradotti nelle altre lingue sono stati 

meticolosamente verificati nei limiti del possibile. 

Tuttavia, data la complessità della materia e delle 

diverse strutture governative, gli autori di questo 

documento non escludono il fatto che ci possano 

essere errori, imprecisioni o interpretazioni errate

o offensive rispetto alla versione originale.



3

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Benvenuti!




