
خدمة تأمين األحياء 
لقاطني الشقق

- ارفع مستوى أمانك وساهم في الحد من 
وقوع الجرائم

تم إطالق هذه مبادرة بالتعاون مع:

المشاركة في خدمة تأمين األحياء مجانية. ولمعرفة المزيد، يُرجى االتصال بالشرطة المحلية أو مسؤلي البلدية أو شركة 
التأمين الخاصة بك.

www.samverkanmotbrott.se للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني



أمن مبناك الذي تقيم فيه والحي الذي تقطنه من خالل المشاركة في خدمة تأمين 
األحياء حيث تتضافر جهودنا  للحد من وقوع الجرائم والفوضى.

1. اليقظة
كن يقًظا. اتصل بالشرطة على الرقم 114 
14 إذا الحظت أي نشاط مشبوه، أو اتصل 
على الرقم 112 لإلبالغ عن أي جريمة قيد 

الحدوث.

2. في حال ابتعادك عن المنزل 
أبلغ جيرانك بابتعادك عن المنزل.

3. المقتنيات الثمينة
احفظ مقتنياتك الثمينة بشكل آمن - فليس هناك 
أماكن آمنة ال يمكن للصوص الوصول إليها.

4. اإلجراءات الوقائية
قم بدراسة اإلجراءات الوقائية واإللمام بها.

اإلجراءات الوقائية
قم بتزويد بابك األمامي بقفل معتمد.	 

قم بتثبيت جهاز قفل مضاد للخلع على الباب.	 

تأكد من تركيب أقفال على جميع النوافذ 	 
وأبواب الشرفات - ال سيما إذا كنت تعيش 

في الطابق األرضي أو الطابق األول أو 
الّسندرة.

هل رسائلك مرئية بقاع صندوق الرسائل؟ 	 
قم بتركيب صندوق رسائل آمن بباطن 

الباب حيث سيعوق هذا اإلجراء من رؤية 
اللصوص لرسائلك، كما سيمنعهم من فتح 

صندوق الرسائل باستخدام أداة فتح صندوق 
الرسائل.

قم بتركيب غطاء على قفل الباب من 	 
الجانب الداخلي.

احفظ المقتنيات الثمينة ووثائق الهوية، 	 
نة  مثل جواز السفر، في خزينة معتمدة مؤمَّ

بأقفال.

أمن مقتنياتك الثمينة بوضع عالمة تأمين 	 
عليها؛ فهذا من شأنه زيادة فرص إرجاع 

األشياء المسروقة ويجعل من الصعب على 
اللصوص بيعها.

يمكن تزويد األجهزة الميكانيكية الفعالة 	 
بجهاز إنذار صوتي؛ حيث يسهم جهاز 

اإلنذار الصوتي على تقليل الفترة الزمنية 
التي قد يقضيها اللص في منزلك ويجذب 

انتباه الجيران.

قم بإعداد المصابيح لتُضيء وتُطفئ بشكل 	 
تلقائي، وبشكل مثالي، على فترات غير 
منتظمة، وعندما يكون الجو مظلًما في 

الخارج فقط. 

قم ببرمجة جهاز السلكي يعمل ويتوقف 	 
عن العمل باستخدام مؤقت ليتسنى سماع 

الضوضاء في الداخل.

قم تركيب مصباح خارجي مزود بمستشعر 	 
حركة بجانب المدخل وبجانب أي أبواب 

شرفات، كالفناء.

ال تقم بتخزين المقتنيات الثمينة في السندرة 	 
أو القبو.

عناصر يشكلن الحد األدنى لمتطلبات 
تأمين األحياء
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تنبيه: 
في حال ارتيابك في أي نشاط إجرامي، قم 
بتدوين مالحظاتك ثم تفضل بزيارة الموقع 
اإللكتروني www.polisen.se وأبلغ 

الشرطة بما رأيته أو سمعته. 



توفر هذه النشرة الدعائية معلومات حول كيفية إطالق 
خدمة تأمين األحياء )Grannsamverkan( وتفعيلها 

في أي مبنى سكني، وكيفية منع الجرائم في منزلك 
وبالقرب منه. 

وتهدف خدمة تأمين األحياء إلى الحد من انتشار 
الجرائم من خالل القضاء على الظروف التي تساعد 

على وقوع الجرائم باألحياء. ويتم ذلك من خالل 
تكثيف مراقبة السكان ألحيائهم، وتعريفهم بالطريقة 

التي يمكنهم بها ردع اللصوص.

خدمة تأمين األحياء
لقاطني الشقق

يكمن الهدف من خدمة تأمين األحياء في الحد 
من الجرائم ورفع مستوى األمان في منزلك وفي 
الحي الذي تقيم به، األمر الذي سيثمر في النهاية 
في الحصول على المزيد من الراحة والطمأنينة. 

لتحقيق ذلك، ينبغي على سكان المبنى التعاون سويًا 
ودعم ومساعدة بعضهم البعض مع مراقبة ما يجري 

في الحي المحلي والبقاء على اتصال بالشرطة. 
وتُعد خدمة تأمين الحي فرصة أيًضا للتعرف على 
المخاطر المختلفة، وكيفية منع وقوع أي أضرار 

وحماية منزلك من تعرضه ألي جرائم.

اطلع على المزيد
للمزيد من المعلومات حول خدمة تأمين 
األحياء والعثور على فيديوهات وروابط 
مفيدة، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
www.samverkanmotbrott.se

عند االشتباه في أي قصد إجرامي
في حال مالحظتك أي شيء غير عادي في المبنى، 
ن مالحظتك لكل شيء  اصرف جل انتباهك إليه ودّوِ
تراه، مثل المواصفات الشخصية والمالمح الجسدية 

ألي مشتبه فيه أو أرقام لوحات المركبات غير 
المألوفة. كما يمكنك أيًضا إبالغ الشرطة من خالل 

االتصال بالرقم 14 114 أو عبر الموقع اإللكتروني 
www.polisen.se. اظهر نفسك وحاول التواصل 
مع اآلخرين، مثالً من خالل التحدث مع الغرباء محل 

االشتباه. فإذا كان هؤالء األشخاص مجرمين، فقد 
يغيرون قصدهم عند إدراكهم بمالحظة أحد السكان 

لهم.

في حال وجود جريمة قيد الحدوث
إذا كانت هناك أي جريمة قيد الحدوث، فاتصل 
بالشرطة على الرقم 112 واظهر نفسك للجناة 

ن مالحظاتك لمواصفاتهم الشخصية ومالمحهم  ودّوِ
الجسدية وأي شيء آخر تلحظه. تواجد بمكان 

الجريمة لاللتقاء بالشرطة، وأبلغ جهات اتصالك 
وجيرانك باألمر. ال تتدخل بشكل مباشر ما لم تكن 

واثقًا تماًما من نجاحك حيث سيعرضك ذلك إلى 
المخاطر البدنية.

كيف يتسنى للسكان الحفاظ على أمان المبنى؟
من المهم للغاية أن تتعاون أنت وجيرانك وتساعدون بعضكم 
بعًضا للحفاظ على أمن مبناكم. فيما يلي بعض النصائح التي 

قد تنطبق عليك.

أخبر جيرانك إذا كنت تخطط لالبتعاد عن منزلك فترة 	 
وجيزة )وأبلغ أيًضا جهة اتصالك إذا كنت ستبتعد عن 

منزلك أكثر من بضعة أيام(.

كن فضوليًا بشكل مهذب إذا الحظت غرباء في المبنى أو 	 
سمعت أصواتًا مريبة. تحلَّ بالجرأة لطرح أسئلة مثل: هل 
تزور شخًصا ما هنا؟ هل انتقلت مؤخًرا إلى هنا؟ ال أعتقد 

أننا التقينا من قبل. 

ال تسمح للغرباء بالدخول إلى المبنى أو الخروج منه معك. 	 
وتعامل مع باب مدخل المبنى كما لو أنه باب شقتك.

أخبر جيرانك إذا كان هناك عمال سيحضرون إلى شقتك.	 

اطلب من أحد جيرانك االعتناء بأي خطابات بارزة من 	 
صندوق رسائلك أو دفعها بقوة إلى داخل الصندوق.

في حال وقوع 
أي حادث



إذا كنت ترغب في تنظيم خدمة تأمين الحي في 
المبنى الذي تقيم فيه، فعليك أواًل التواصل مع 
جيرانك لتحديد األشخاص المهتمين باألمر. أو 
بدالً من ذلك، يمكنك أن تطلب من مالك العقار 

أو مجلس اإلسكان التعاوني التواصل مع السكان 
اآلخرين وتحديد األشخاص المهتمين باألمر. وتتمثل 

الخطوة التالية حينئذ في االتصال بالشرطة المحلية 
لتطبيق خدمة تأمين األحياء. ينبغي تعيين شخص 

ما في المبنى الذي تقيم فيه ليكون نقطة اتصال بين 
الشرطة والسكان اآلخرين. 

إذا كنت تقطن في عقار مستأجر، فمن الضروري 
تضمين مالك العقار في خدمة تأمين األحياء؛ فمثالً، 
قد يحتاج مالك العقار إلى اتخاذ إجراءات مثل تأمين 

العقار ضد السطو أو تثبيت إضاءة إضافية حول 
المبنى أو توفير أماكن لعقد االجتماعات الخاصة 

بخدمة تأمين األحياء.

بعد االتصال بالشرطة، ستقوم الشرطة باالتصال 
بالسكان لعقد اجتماع إعالمي وتوفير التدريب الالزم 

لهم. كما ستتعلم من بين أمور أخرى كيفية عمل 
خدمة تأمين األحياء وما ينبغي التركيز عليه لتحسين 

السالمة ومنع وقوع الجرائم. كما يمكن المشاركة 
في هذا التدريب من قِبل الكيانات األخرى مثل 

خدمات مكافحة الحريق واإلنقاذ، ومالك العقارات، 
والشركات التجارية، وشركات التأمين.

وسوف تطلب الشرطة الفتات وملصقات 
 SSF( من الجمعية السويدية لمنع السرقة

Stöldskyddsföreningen( لوضعها على 
األبواب والنوافذ لتوضيح أنه يتم تطبيق خدمة تأمين 

الحي في المبنى.

وتشير هذه الالفتات والملصقات إلى أن سكان المبنى:

قد تلقوا تدريبًا على تأمين األحياء ومكافحة 	 
الجرائم.

قد اتخذوا اإلجراءات الالزمة لمكافحة الجرائم.	 

شديدو اليقظة والحذر.	 
يعرفون جيًدا اإلجراءات الالزم اتخاذها عند 	 

االشتباه في أي قصد إجرامي.

ومع ذلك، فإنه ال يكفي وضع الفتات خدمة تأمين 
األحياء لتطبيق خدمة تأمين األحياء؛ ولكن يتمثل 
األساس األهم لنجاح تطبيق خدمة تأمين األحياء 

في اليقظة والتعاون الفعال لمنع وقوع الجرائم في 
العقار والحي.

 كيف يمكن لسكان
 الشقق إطالق خدمة 

تأمين األحياء؟

تنبيه: 
في حال وجود مجلس إسكان تعاوني، 
يجوز للشخص العضو في المجلس أن 
يكون نقطة االتصال مع السكان، على 

سبيل المثال من خالل البريد اإللكتروني 
أو الرسائل النصية القصيرة أو تطبيق ما.


