يقدم مركز االتصال التابع لمدينة بيان من أجل الوقاية
من التطرف والتشدد ،النصح ر
مباشة للخواص
والمصالح االدارية بشأن التطرف والتشدد أو التواصل
ف هذا الخصوص مع االجهزة المتخصصة ر
(الشطة،
ي
النسائ ،مساعدة الضحايا  ،الخ).
التضامن
جمعية
ي

إن مركز االتصال من أجل الوقاية من التطرف والتشدد
مفتوح أمام مجموع السكان وأجهزة اإلدارة البلدية التابعة
لمدينة بيان.
التميي ربي األطراف المعنية التالية :
يمكن
ر
 اشخاص يف مرحلة التطرف أو سبق ان تطرفوا ولكنهم ال
ً
ً
يشكلون بعد خطرا وشيكا.
التخىل عن ساحة التطرف.
 األشخاص الذين يرغبون يف
ي
 اآلباء أو أي شخص آخر قلق حيال التطرف المحتمل
ألحد
رشكائهم أو ابنائهم أو اصدقائهم أو معارفهم.
التابعي
األخصائيي
 المكاتب أو األجهزة العمومية وكذلك
ر
ر
االجتماعيي يف المدارس،
العاملي
المدرسي،
لهم (
ر
ر
ر
االخصائيي يف البيداغوجيا االجتماعية ،اعضاء المصالح
ر
الصحية الخ)

عوامل التطرف والتشدد

يمكن للتشدد أن يتخذ اشكاال متعددة  .وقد يكون
ً
ً
ً
ً
للتطرف مصدرا اجتماعيا أو سياسيا أو دينيا ،بحيث
يصبح الشخص عىل استعداد التباع معتقد أو يتبن
نظرة معينة عن العالم ويحسم عىل أنها النطرة العادلة
بالتعبي عنها باللجوء إىل العنف.
الوحيدة ويقوم
ر
يىل :
ر
تتمي مواقف التطرف بما ي
ه تلك الحقيقة
 االستبدادية " :الحقيقة الوحيدة ي
توفي النصح
ر
الن نمثلها ! "
ي
التاىل :
:
 معيار " الصديق -العدو " " كل من ليس معنا ،فهو تقدم النصائح عىل النحو ي
ضدنا ! "
وئ)
عي الهاتف أو كتابة ( ر
 نصائح شخصية ر
بالييد االلكي ي
 االستخفاف
بالمعارضي ومن يؤمن بمعتقدات أخرى  نصائح بالفرنسية أو األلمانية و إذا اقتض الحال بلغات
ر
أخرى بمساعدة ميجم
اط ومؤسساته
 رفض النظام الديمقر ي
توفي قاعة إلجراء مقابالت مجهولة وشية

ر
 اعجاب وتبجيل الوجوه البارزة من الدعاة
لتوفي خدمات مالئمة لكل
االخصائيي
 التواصل مع
ر
ر
والمرشدين
حالة
تغيي عميق يف الشخصية ،له صلة بانعزال الشخص
 ر
نصائح مجانية
عن المجتمع
التال
تغيي يف اللبس أو المظهر
 ر
اتصلوا بنا عىل النحو ي
ً
Ortspolizei /SIP der Stadt Biel
صلة
لها
أزمة
حالة
ف
المعنيي
األشخاص
يكون
ما
غالبا
ر
Police locale / SIP de la ville de Bienne
ي
Ansprechstelle Extremismus– und Gewaltprävention
ً
( مثال بعالقة غرامية ،بعمل ،بإقصاء ،بالغربة ،بظروف
Centre de contact pour la prévention de l’extrémisme
et de la violence
مالية ،الخ) .ويوجدون يف مرحلة التوجيه والتوجه
Rue Neuve 28 / Neuengasse 28
واالنتماء أليديولوجية متطرفة.

2501 Biel / Bienne
T: +41 32 326 18 80
ansprechstelle-eg@biel-bienne.ch

حماية الكبار واألطفال لمدينة

خدماتنا

األطراف المعنية

مركز االتصال من
أجل الوقاية من
التطرف والعنف

