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ما با هم میتوانیم
امنیت را در محله شام
بهبود بخشیم

آیا دوست دارید به بهبود امنیت در
محله خودتان کمک کنید؟
به مسئول متاس تبدیل شوید و با
دیدهبان محله همکاری کنید!

بهعنوان مسئول متاس ،در بهبود منطقه مسکونی خود
مشارکت خواهید داشت .همراه با صاحبخانهها ،پلیس،
شهرداری و دیگران که در منطقه شام کار میکنند ،به ایجاد
رشایطی کمک خواهید کرد که باعث کاهش جرم و بهبود
امنیت میشود.

کار شام بهعنوان مسئول متاس مهم است ،زیرا کمک میکند تا اطمینان
حاصل شود که دیدهبان محله در منطقه شام مؤثر است .این کار شامل
موارد زیر است:
• دریافت و انتقال نکات و نظرات بین همسایگان و مسئول متاس
اصلی

دیدهبان محله چیست؟

• انتقال اطالعات در مورد دیدهبان محله به ساکنان ،از جمله
افرادی که بهتازگی به منطقه منتقل شدهاند

وظیفه دیدهبان محله شناخنت همسایگان شام و همکاری با
صاحبخانهها ،پلیس و شهرداری ،در تالش برای مقابله با جرم و جنایت
و ناامنی در محله است .مردم با هم میتوانند در مراقبت از خانههای
یکدیگر و مناطق مشرتک مانند مناطق ورودی ،مناطق بازی و فضاهای
گاراژ/پارکینگ به یکدیگر کمک کنند.

مزایای دیدهبان محله

دیدهبان محله که بهخوبی ساماندهی شده باشد میتواند کارهای زیر را
انجام دهد
• جرم و جنایت را در منطقه مسکونی شام کاهش دهد
• به تشویق مشارکت و روابط نزدیکرت اجتامعی بپردازد
• به امنیت و رفاه بیشرت کسانی که در منطقه زندگی و کار میکنند
منجر گردد
• موجب افزایش اعتامد بین ساکنان و سایر اشخاص ذینفع میشود.

مطالعات صورت گرفته در سوئد درخصوص طرحهای دیدهبان محله
در بلوکهای آپارمتانی نشان دادهاند که جرم و جنایت روزمره در اثر
فعالیتهای طرح حدود یکسوم کاهش مییابد.

شغل شام بهعنوان مسئول متاس

• برعهده گرفنت مسئولیت فعالیتهای عملی خاص مانند برپا کردن
تابلوها در خیابان و توزیع برچسبهای پنجره/درب
• مشارکت در دوره آموزشی دیدهبان محله که از جمله به موضوع
چگونگی جلوگیری از رسقت و جرایم دیگر میپردازد
• ایجاد تعهد به دیدهبان محله در منطقه شام.
در ساختامنهایی که دارای آپارمتانهای زیادی هستند ،فکر خوبی است
که به ازای هر راهپله یک یا دو هامهنگکننده وجود داشته باشد .به
عنوان مسئول متاس ،آپارمتانهای راهپله شام حوزه اصلی مسئولیتتان
خواهد بود .هر راهپله میتواند یک جلسه موسوم به جلسه راهپله داشته
باشد که در آنجا ساکنان دیگر را مالقات کرده و به بحث در مورد امنیت
و رفاه میپردازید.
همچنین میتوانید به پدید آوردن الهامبخشی و تعهد به محله کمک
کنید .این بدان معنا نیست که باید رویدادهای پیشگیری از وقوع جرم
را سازماندهی کنید ،نکته مهم این است که کاری کنید که حس مثبت
جامعه را در این منطقه تقویت منایید.

پشتیبانی بهعنوان یک مسئول متاس

بهعنوان مسئول متاس توسط افرادی از چندین سازمان مورد پشتیبانی
قرار میگیرید .میتوانید انتظار دریافت پشتیبانی و اطالعات را از سایر
اعضای این طرح ،و از همه مهمرت از مسئول متاس اصلی داشته باشید.

مسئول متاس در منطقه شام ممکن است با مسئول متاس اصلی یا سایر
افراد درگیر در طرح دیدهبان به منظور بحث در مورد مسائل کلی
مالقات کند.

سازمان:

گروه همکاری
گروه همکاری مسئول سیاست ،منابع ،پیگیری کار و چگونگی توسعه
کار است .این گروه متشکل از صاحبخانهها ،انجمن ساکنان ،پلیس،
شهرداری و دیگران است.

مسئول متاس اصلی و گروههای هامهنگی محلی
مسئول متاس اصلی وظیفه هامهنگی و سازماندهی کار و اطمینان
یافنت از اجرای آن را برعهده دارد .این شخص همچنین اطالعات را بین
ساکنان و گروه همکاری منتقل میکند .همچنین ممکن است یک گروه
هامهنگی محلی وجود داشته باشد که فعالیتهایی را همراه با مسئول
متاس اصلی طرحریزی و اجرا میکند.
مسئوالن متاس:
مسئوالن متاس به انتقال اطالعات بین مسئول متاس اصلی و ساکنانی
میپردازد که در یک راهپله خاص زندگی میکنند .بهرت است یک یا دو
نفر در هر راهپله وجود داشته باشند.

شخص اصلی ارتباطی
گروپ مشارکت

اشخاص ارتباطی
گروپ انسجام محلی

اطالعات بیشرت در مورد دیدهبان محله
)( – Brottsförebyggande rådet (Bråشورای ملی پیشگیری از جرم)

این منت براساس ( Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guideراهنامی دیدهبان محله در آپارمتانهای چندطبقه) تهیه شده است.
در وبسایت  Bråمیتوانید اطالعات بیشرتی را در مورد چگونگی همکاری با دیدهبان محله در آپارمتانها بخوانید ،اطالعاتی در مورد
طرحهای مختلف دیدهبان محله محلی کسب کنید و به تعمیق درک خود از نتایج تحقیقات بپردازید.
www.bra.se/grannsamverkan

همکاری علیه جرم و جنایت

در سطح ملی ،سازمان ( Samverkan mot brottهمکاری علیه جرم و جنایت) در مورد مفهوم
دیدهبان محله کار میکند تا به گسرتش دانش ،توسعه دستورالعملهای مشرتک و همچنین مطالب
آموزشی و اطالعاتی بپردازد.
سازمانهایی که  Samverkan mot brottرا تشکیل میدهند عبارتند از پلیس،Brå ،
 ، )Sveriges Kommuner och Landsting (SKLو ( SSFقبالً  )Stöldskyddsföreningenو
همچنین رشکتهای بیمه ،صاحبان امالک و انجمنهای مسکن.
www.samverkanmotbrott.se

آیا دوست دارید به یک مسئول متاس تبدیل شوید

برای کسب اطالعات بیشرت با فرد مسئول دیدهبان محله در منطقه خود متاس بگیرید:
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