
ان
ّ
و أحد االحتياجات  فاألمان ه. يحظى العمل على توفير األمان باألولوية في تروللهات

لذلك ساِعدنا على توفير املزيد من األمان في منطقتك السكنية من . األساسية لإلنسان

 .خالل تعاونك مع جيرانك

 ملنع الجريمة واألضرار 

 التعاون بين الجيران

ان،  Gigi Cederholm  :لالتصال gigi.cederholm@trollhattan.se، 0520 –  49  79 77، املنسق في بلدية تروللهاتّ

 

في   القاطنون  ينشئها  اجتماعية  شبكة  هو  الجيران  بين  التعاون 

عاون والدعم واملساعدة بعضهم منطقة سكنية بهدف تقديم الت

للعائالت   األمان  وزيادة  الجرائم  من  الحّد  أجل  من  لبعض، 

 . التعاون بين الجيران أمر طوعي ومجاني. واملمتلكات

منذ       الوسيلة  هذه  اسُتخدمت  ولكن    40لقد   ،
ً
تقريبا  

ً
عاما

والفيالت املتالصقة  البيوت  بين  تواجدها  حان .  معظم  وقد 

لتغيير   اآلن  إيدار  .  ذلك الوقت  بي  ، شركة اإلسكان  (AB Eidar)آ 

تقف وراء  بلدية تروللهاّتان والشرطة  مع  بالتعاون  تروللهاّتان،  في 

هذا املجهود في التعاون بين الجيران في بنايات الشقق السكنية في  

تحويل  .  تروللهاّتان  هي  تجاه مساكن  "  التذمر"والفكرة  واالستياء 

 .نطقة املجاورة إلى سلوك بّناءاآلخرين واملساحات املشتركة وامل

وقد أظهرت الدراسات أن أغلب ما يستاء منه املستأجرون هو  

األمور التي يسببها الناس في الجوار والقاطنين في نفس املبنى أو  

املنطقة نفس  مكان  ويل.  في  كل  في  الناس  ما"وم   
ً
هو    " شخصا

مضايقات من  يحدث  ما  كل  عن  يقوم .  املسؤول  أن  ويجب 

املشاكل وحّل  عاتقه  على  املسؤولية  بأخذ  غيرهم  ما  .  شخص 

يتدخل،   الذي  هو  العقار  مالك  أو  املجتمع  يكون  ما   
ً
وغالبا

 . وبالتالي تعود التكاليف عليك

علينا أن نشارك    في مجتمع اليوم، حيث املعيشة مكلفة، ينبغي

عن   البحث  في  الشخص"بأنفسنا  يعيش .  "ذلك  من  نحن  إننا 

املشكلة منطقتنا  .  هذه  في  بعض  على  بعضنا  تعّرفنا  فإذا 

 " ذلك الشخص"السكنية، فسيختفي 
ً
 .، ونصبح أنا وأنت معا

 ◄◄◄ 
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 التعاون بين الجيران كيفية عمل
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 كيف نؤسس التعاون بين الجيران؟ 

اهتمامهم    ● مدى  ى  وتقص ّ بجيرانك  اتصل 

 . بتأسيس مشروع التعاون بين الجيران 

عندما تقررون التأسيس، اتصلوا باملنسق في    ●

تروللهاّتان  موعد .  بلدية  على  نتفق  وسوف 

ص املنطقة مع الشرطة  . مناسب لتفحُّ

 مس  ●
ً
 عن  من األفضل أن تختاروا شخصا

ً
ؤوال

 
ً
جاهزا ذلك  يكون  بحيث  منطقتكم  في  االتصال 

ص املنطقة  .عند تفحُّ

بيانات الشخص املسؤول عن االتصال 

 . قوموا بإعداد قائمة بالقاطنين في املنطقة ●

بلدية    ● في  املنسق  إلى  القائمة  بتسليم  قوموا 

 . تروللهاّتان 

مكان   ● وقرروا  الشرطة  مع  املنطقة  افحصوا 

 .وضع الالفتات

على    ● وامللصقات  اإلعالمية  املواد  وّزعوا 

 . املشاركين

 . تواصلوا مع املنسق ومع املشاركين  ●

عن   ● املنطقة  إلى   
ً
حديثا املنتقلين  أخبروا 

 . التعاون بين الجيران 

على   ● تطرأ  التي  التغييرات  عن  املنسق  أخبروا 

 . قائمة املشاركين 

شاركوا في اجتماعات املتابعة وبأمسية األمان    ●

 . نويةالس

مهمة املشاركين 

على    ●  
ً
وسما للسرقة  ضْع  املعّرضة  املمتلكات 

باألغراض  الئحة  الصور .  وإعداد  وتساعد 

يتم  التي  السلع  تعّقب  على  الشرطة  واإليصاالت 

أنها   كما  بهم،  املشتبه  األشخاص  عند  العثور  عليها 

 . تساعدك عند االتصال مع شركة التأمين 

و  ● الجيران  ْغ  ِّ
ّ
عن /بل املسؤول  الشخص  أو 

و لفترة /االتصاالت  سفرك  حال  املشاركين،في  أو 

 .أكثر من أسبوع واحد

الثمينة    ● القيمة واألغراض  بالوثائق ذات  احتفظ 

ْب إبعادها عن األعين من خالل  بطريقة آمنة، وتجنَّ

 .النوافذ

عام  ● بشكل   
ً
حذرا و.  كن  بالشرطة  أو  /اتصْل 

املسؤول   املشاركين،  / عن االتصاالت والشخص  أو 

 
ً
 ". خطأ"إن رأيت شيئا

 في حال االشتباه بجريمة ●
ً
 . اتصل بالشرطة دائما

ما الذي يمكنني القيام به بنفس ي؟ 

في   ● ، حتى عندما تكون 
ً
الباب الخارجي دائما اقفْل 

 .البيت

●    
ً
مؤقتا واستخدْم   ،

ً
مسكونا يبدو  مسكنك  اجعل 

 . لراديولإلنارة الداخلية والخارجية وا

ْب جهاز إنذار ● ِّ
ّ
 . رك

الهاتفية  ● االتصاالت  بتحويل  رسالة  .  قم  تترك  ال 

 .على هاتف اإلجابة اآللي تقول بأنك لست في البيت

إلى   ● باملجيء  ما  شخص  يقوم  أن  على  احرْص 

 . مسكنك أثناء سفرك

على   للحصول  اإللكتروني  موقعنا  لزيارة  بك  نرّحب 

 :معلومات

trollhattan.se/brottsforebyggande 

بين  التعاون  يساعدكم 

على   األمانالجيران  ، توفير 

بعضكم   تعرفون  ألنكم 
ً
جذب .  بعضا استطعنا  وقد 

واهتمامهم القاطنين   انتباه 

اجتماعات  خالل  من 

لقد أسفر ذلك عن  .  الساللم

 ." لدى القاطنين  اهتمام كبير

اتحاد املستأجرين في  

 كارلسكرونا 
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