أرقام هواتف رضورية
يف حالة الطوارئ:
الرشطة
رقم االتصال الهاتفي الرشطة للنساء (امل ُجيب اآليل؛ سوف
تتصل ُشطية ِ
بك يف الحال)
سيارة إسعاف \ املساعدة يف حاالت الطوارئ الطبية
يف حاالت التعرض للعنف الجنيس و املنزيل ستحصلون باإلضافة
إىل مساعدة الرشطة ،أيضاً عىل مساعدة مراكز االستشارة التي
ستكون متاح ًة لكم:
مركز دعم الضحايا برين
مركز دعم الضحايا بيل
مركز النتانا (العنف الجنيس) برين
مركز فيستا (ملساعدة ضحايا العنف الجنيس  +املنزيل) ،تون
برنامج التعلم للمجرمني :مركز برين للتدخل ضد حاالت
العنف املنزيل

معاً يف أمان
يف كانتون برين

031 332 77 77
144

أهالً وسهالً بكم! يحرتم الناس يف سويرسا بعضهم
بعضاً ويحرتمون القوانني السارية .هذا هو األساس
الذي يقوم عليه العيش السلمي املشرتك.

031 370 30 70
032 322 56 33
031 313 14 00
033 225 05 60
031 633 50 33

031 310 12 72
031 385 18 20
031 370 75 75
031 333 33 40
031 382 52 72
032 493 32 21
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مراكز االستشارة العمومية ومراكز تقديم املشورة
القانونية تجدونها هنا:
مركز  ISAللمعلومات  -وكذلك
مركز اإلستشارة حول األسئلة املتعلقة باألجانب
مركز برين لتقديم ملشورة القانونية لألشخاص امل ُحتاجني
مركز سويرسا ملساعدة الالجئني
مركز  gggfonمعاً من أجل وقف العنف والعنرصية
مركز مساعدة الالجئني برين
مركز  CSPالقانوين-برين

 117أو 112

ميكنكم إيجاد مقاطع أفالم حول العيش املشرتك متوفرة
يف اللغة العربية ويف لغات اخرى عىل موقعنا اإللكرتوين:

www.police.be.ch

احصل لنفسك عىل تطبيقنا:

www.police.be.ch/app

تابعنا عىل تويرت:

www.police.be.ch/twitter

كام هو الحال يف بلدان أخرى ،فإن هناك بعض الترصفات والسلوكيات هي
محظورة يف سوي رسا ويتم املعاقبة عليها ،مث الً:

هكذا نعيش سوياً ويف
أمان يف كانتون برين
يعيش يف سويرسا أناس من مختلف البلدان .من أجل تحقيق العيش
املشرتك السلمي يتوجب اإللتزام باحرتام القوانني وقواعد التعامل
مع اآلخرين .يتمتع جميع الناس يف سويرسا بحقوق وواجبات ت ُعطى
لهم مبوجب القانون.
أهم الحقوق التي نص عليها الدستور اإلتحادي .عىل سبيل املثال:
> جميع الناس هم متساوون أمام القانون.
يُ حظر التمييز والعنرصية.
> يتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية.
> جميع الناس هم أح رار يف اختيار دينهم ويف مامرستهم العتقادهم.

> أفعال التحرش الجنيس من خالل اللفظ ،الحركات أو الترصفات هي ُم عاقب
عليها؛ والتي تتم مامرستها بحق النساء ،الفتيات ،الصبيان والرجال .قم
بالدفاع عن نفسك ،عندما تتعرض للتحرش الجنيس واطلب املساعدة.
> مجتمعنا ال يتسامح مع أي شكل من أشكال العنف  -حتى لو حدث يف
البيت أو يف ضمن العائلة/األرسةُ .ي كن للجميع إخبار الرشطة  -وأنت أيض اً
	ميكنك إعالم الرشطة عندما تُشاهد أو تسمع بحدوثه  -مث الً عندما تسمع
بحدوثه يف شقة ج ريانك!
الرشطة يف الحياة اليومية
إن الرشطة يف الحياة اليومية املشرتكة راسخة بعمق يف سوي رسا وهي مهمة جدا ً من
أجل أمن بلدنا.
تلخص مهمة الرشطة يف سوي رسا يف حامية جميع الناس يف سوي رسا ،وتنفيذ القوانني
ومالحقة مرتكبي الج رائم .من أجل أن تتمكن الرشطة من تحقيق ذلك الهدف،
فإنه ُي كن للرشطة أن تقوم بالتحقق من هوية األشخاص.

> يف حاالت النشل أو إتالف املمتلكات ،ترسي القاعدة القانونية التالية:
األشياء التي تعود ملكيتها لك ،يجب أن تبقى ملكيتها لك.
إذا كنت ضحي ًة لفعل جرمي أو كنت شاهداً عىل حدوثه ،فعليك االتصال
بالرشطة (رقم الهاتف 112 :أو  117االتصال مجاين) .نحن يف أتم الجهوزية
طيلة العام لي الً ونهاراً.

إذا قامت الرشطة بالتحقق من شخصيتك ،فيتوجب عليك أن ت ُربز هويتك
الشخصية أو تقوم بإظهار هويتك بطريقة أخرى.
> إن اإلدالء مبعلومات خاطئة يُ عاقب عليه القانون.
> لدى الرشطة الحق ،إن كان ذلك رضوري اً يف أن تقوم باصطحابك معها إىل
مركز الرشطة من أجل استبيان املزيد من املعلومات بشأنك.
> لدى الرشطة الحق من أجل اإلستيضاح أو منع فعل جرمي محتمل ،أن
تقوم بتفتيش مالبسك ،جيوبك وأية أشياء تكون يف حوزتك.
كذلك فإن الرشطة عليها ان تلتزم بالقوانني واألنظمة وأن تترصف بطريقة متناسبة.
> يتوجب عىل الرشطة أن تُخربك بالسبب (أسباب موضوعية) الذي
دفعها إىل التحقق من أوراقك الشخصية.
> يتوجب عىل أف راد الرشطة (رجاالً ونسا ًء) إرتداء الزي الرسمي وأن
يُ ربزوا لك هويتهم الرشطية.
إذا شعرت بأنه تم معاملتك من قبل الرشطة بطريقة غري محقة أثناء التحقق من
هويتك الشخصية :فعليك السؤال عن إسم الرشطي أو الرشطية وتدوين التاريخ
والوقت واملكان.
قم باإلبالغ عن وقوع الحادث لدى مركز تلقي الشكاوي يف قيادة الرشطة التابع
لكانتون برين beschwerdestelle@police.be.ch :أو اقرب مركز الرشطة.
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