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OM  VÅLDS- 
BEJAKANDE  
EXTREMISM 
– och vad du kan göra om du  
kommer i kontakt med det

اللغة العربية
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اللغة العربية

التطّرف الذي يدعو إلى العنف هو مفهوم لوصف الحركات أو 

اإليديولوجيات أو البيئات التي ال تقبل بالنظام الديمقراطي في 

المجتمع وتدعو إلى العنف لتحقيق أهدافها اإليديولوجية.

اليسار غير البرلماني  •

اليمين المتطرف وحركة سيادة البيض  •

•  اإلسالموية السياسية والتطّرف اإلسالمي الذي يدعو إلى العنف

أهداف البلدية

•  الحّد من احتمال جذب سكان البلدية إلى بيئات تدعو إلى العنف.

•  تأمين جاهزية التعامل مع القلق الناجم عن التطّرف الذي يدعو 
إلى العنف ومظاهره.

دعم إدارة الخدمات االجتماعية
تقّدم البلدية دعماً لألطفال واليافعين وإلى ذويهم وفق تقييم فردي. وفي 

حال وجود قلق حيال تعرُّض طفل دون سن 18 عاماً إلى خطر ما، سواًء 

االشتباه بأن اليافع أصبح متطرفاً أو تأثُّر الطفل على نحو غير مباشر، فيُحال 

األمر إلى إدارة الخدمات االجتماعية.

األشخاص المنضّمون إلى بيئات متطرفة يمكن أن يمارسوا العنف 

والتهديد وأن يكونوا هم أنفسهم ضحايا للجرائم.

تقع على عاتق لجنة الشؤون االجتماعية مسؤولية خاصة تجاه 

ضحايا الجرائم. هذا ما تنص عليه المادة 11 من الفصل 5 من قانون 

الخدمات االجتماعية. وتشمل هذه األنظمة جميع ضحايا الجرائم، بغض 

النظر عن العمر أو الجنس. وهي تبيّن أن لجنة الشؤون االجتماعية 

تتحّمل مسؤولية خاصة تجاه النساء واألطفال في بعض الحاالت.

قسم استقبال األطفال واليافعين: 70 970 590 – 08

مركز شؤون األسرة: 09 972 590 – 08

قسم استقبال اليافعين: 53 972 590 – 08

خدمة العائلة والمدرسة: 78 970 590 – 08

 خفارة الشؤون االجتماعية / في المنطقة الشمالية

الغربية في الحاالت الطارئة: 503 44 44 – 08

هاتف الدعم عند القلق
لدى منظمة )أنقذوا األطفال( خط هاتفي خاص للدعم عند القلق 

)Orostelefonen(، وكان يُدعى سابقاً الخط الوطني لدعم األقرباء. 

ويمكن االتصال بهذا الهاتف من أجل تقديم النصح واإلرشاد عندما 

يشعر شخص ما بأن أحد أقربائه آخٌذ في االنخراط ضمن إحدى حركات 

التطّرف التي تدعو إلى العنف.

يستقبل هذا الخط المكالمات في األيام العادية من الساعة 

9:00 وحتى الساعة 15:00، والكادر الذي يتلقى المكالمات يتكّون من 

مرشدين اجتماعيين يتقنون لغات عديدة، مثل السويدية واإلنكليزية 

والعربية والصومالية. وتبقى المكالمات مجهولة الهوية وال تظهر على 

كشف حساب المكالمات الهاتفية.

هاتف الدعم عند القلق: 200 100 – 020.

ق مكافحة التطّرف الذي يدعو إلى العنف – ُبوَصلة  ُمنسِّ
المحادثات

ق الوطني لمكافحة التطّرف الذي يدعو إلى العنف” هي سلطة  ”الُمنسِّ

حكومية. ومهمتها األساسية هي تعزيز ودعم الوعي المحلي بهدف 

الوقاية من التطّرف الذي يدعو إلى العنف.

ق الوطني، من ضمن ما يقدم، مواد تعليمية تُسّمى  ويقّدم الُمنسِّ

بُوَصلة المحادثات )Samtalskompassen(. وهي تتوّجه بالدرجة 

األولى إلى سكرتيرات الشؤون االجتماعية والمعلمين وُمرشدي 

أوقات الفراغ والشرطة المحلية والمرشدين االجتماعيين والمساعدين 

الميدانيين والممرضات والمشرفين على اليافعين. وكذلك إلى العاملين 

في ِمَهن أخرى من الذين يلتقون بأشخاص الذين هم ُعرضة لخطر 

 التطرف؛ وباألخص إلى اليافعين.

www.samtalskompassen.samordnarenmot-
extremism.se

 حول التطّرف الذي يدعو إلى العنف
– وما الذي يجب أن تفعله إذا صادفته


