
 اإلستقصاء الوطني لألمان

 ماھي تجاربك وخبراتك؟
التحقیق في معایشة  Brottsförebyggande rådet  (Brå)كلفت الحكومة مجلس الوقایة من الجریمة

األفراد لألمان والتجارب والخبرات نتیجة التعرض إلى الجریمة. إن تجربتك وتجارب اآلخرین أساس مھم في 
 األمان وخفض مستوى الجریمة ومن أجل تطویر النظام القضائي.العمل من أجل رفع مستوى 

 الطریقة التي یتم فیھا التحقیق
التي تسلـّم الحقا األجوبة الحاصلة إلى مجلس الوقایة  (SCB)یتم االستطالع بمساعدة الدائرة المركزیة لإلحصاء 

سیقوم أحد العاملین في المكتب  /أبریل) نیسان 30القادمة (یستمر لغایة . في الفترة القریبة (Brå)من الجریمة 
دقیقة. یفضل أن تُجیب  15تستغرق ما معدّلھ حوالي مقابلة ھاتفیة المركزي لإلحصاء باإلتصال معك إلجراء 

على األسئلة في ھدوء وسكینة. إذا كانت ھناك حاجة، تستطیع اإلتفاق مع الشخص الذي یجري المقابلة على موعد 
 وعلى رقم ھاتف آخر، إذا رغبت في ذلك.الحق إلجراء المقابلة 

 لھذا تم إختیارك
، تم إختیارھم عشوائیاً 79ـ 15شخص في السوید، تتراوح أعمارھم ما بین  20000أنت واحد من حوالي 

للمشاركة في تحقیق ھذه السنة. یتم تحویل األجوبة المجّمعة إلى إحصائیات، وھذه اإلحصائیات تعطي صورة عن 
 .الوضع في البلد

ولكن مشاركتك أنت بالذات مھّمة كي نحصل على صورة منصفة عن طوعّي، بالتأكید المشاركة في ھذا التحقیق 
 الوضع 

 في البلد. أجوبتك الیمكن تعویضھا بأجوبة شخص آخر.

 ما ھو مدى شعورك باألمان أو عدم األمان عند خروجك بمفردك فيأمثلة على األسئلة التي تُطرح خالل المقابلة: 
وقت متأخر في المساء في المنطقة التي تسكنھا؟ ھل قام شخص ما خالل السنة األخیرة في محاولة اقتحام منزلك 

 بقصد السرقة؟ ما مدى ثقتك بالشرطة؟

قانون السریة (أنظر خلف الصفحة). تـُعلن البیانات المجّمعة في جداول أرقام ورسوم بیانیة أجوبتك یحمیھا 
 األخرى حیث الیمكن معرفة ما ھي اإلجابات التي قدمتھا أنت بالتحدید. مدمجة مع آالف األجوبة

إذا كنت تعرضت لجنایة وتحتاج إلى شخص للتحدث معھ عن معایشتك، یمكنك اإلتصال ببدالة خفارة ضحایا 
 الجرائم

Brottsofferjourens telefoncentral19 20 21-0200، ھاتف. 
Kvinnofridslinjen  50 50 50-020، ھاتف 

 مع خالص التحیات

 مورتسرنف كيرأ  نوسفاتسوغ يرام ىفيإ
 المدیر العام لمجلس الوقایة من الجریمة رئیسة التحقیق، مكتب اإلحصاء المركزي

 نرحب بإتصاالتكم
إذا كانت لدیك إستفسارات أو تودّ ترك رسالة یمكنك اإلتصال ھاتفیاً أو الكتابة إلى مكتب اإلحصاء المركزي 

SCB. 
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 حمایة إدالءاتك
. لكي تقصر المقابلة قدر اإلمكان سنستعمل المعلومات التالیة المتوفرة أصال في سجالت الدائرة المركزیة 

ھجرة، بلد والدتك ووالدة األبوین، أعلى لل آخر سنةلإلحصاء: محل السكن ومنطقة السكن، الحالة اإلجتماعیة، 
ھید للمھاجرین. عندما تشارك في االستطالع الدخل، المعونة اإلجتماعیة ومعونة التم المھنة,مستوى تعلیمي،

تـُعطي أیضاً موافقتك لمجلس الوقایة من الجریمة في الحصول على رقمك الشخصي ألن ھذا المجلس یحتاج إلیھ 
للتمكن من إختیار األشخاص للمشاركة في مشاریع بحث خاضعة للرقابة األخالقیة ضمن إطار استطالع وطني 

 عن الطمأنینة.
 

ة التي تقدمھا في المقابلة وحتى المعلومات المأخوذة من سجل مكتب اإلحصاء المركزي تحمیھا األنظمة إن األجوب
من قانون  8الفقرة  24. إن سریة اإلحصائیات طبقاً للفصل  (2009:400)المنصوص علیھا في قانون السریة

ریمة مشمولون بقواعد سریة السریة تقضي بأن العاملین في مكتب اإلحصاء المركزي ومجلس الوقایة من الج
الوثائق و كتمان األسرار. باإلضافة إلى مجلس الوقایة من الجریمة سیجري تحلیل المعلومات من قبل باحثین 

آخرین وسلطات أخرى ذات مسؤولیة إحصائیة. إن مثل ھذه النشاطات التابعة لألبحاث واإلحصائیات مشمولة 
 وافقة علیھا من خالل دراسة أخالقیة خارجیة.إیضاً بسریة اإلحصاءات ویقتضي أن تتم الم

 
سیقوم مجلس الوقایة من الجریمة بوضع إجابتك مع األجوبة المحّصلة من بقیة المشاركین في التحقیق على شكل 
 إحصائیات. ستنشر اإلحصائیات على شكل جداول ورسوم بیانیة ونصوص تشرح اإلحصائیات. لن یتبین مطلقاً 

متھا أنت بالذات. ستنشر نتیجة التحقیق في تقاریر وعلى صفحة اإلنترنت التابعة لمجلس ماھي اإلجابة التي قد
 الوقایة 

 www.bra.seمن الجریمة 
 

إن مجلس الوقایة من الجریمة ومكتب اإلحصاء المركزي ھما المسؤالن عن المعلومات التي تقدمھا كما أن 
. لقد ُشّرع ھذا القانون personuppgiftslagen (1998:204)قانون البیانات الشخصیة التحقیق مشمول ب

لحمایتك وحمایة إستقاللیتك ویفرض شروطاً على مجلس الوقایة من الجریمة ومكتب اإلحصاء المركزي 
 بصفتھما كسلطتین رسمیتین. إن إجابتك على األسئلة تعني موافقتك على المشاركة في ھذا االستقصاء.

 
إذا كانت لدیك أسئلة أو إذا كنت توّد معرفة المزید عن االستقصاء ھذا، أو توَد الحصول على ملّخص عن بیاناتك 

  في االستقصاء، أكتب إلى مجلس الوقایة من الجریمة.
Brottsförebyggande rådet, Nationella trygghetsundersökningen, Box 

1386, 111 93 Stockholm 
 
 

سلطة رسمیة تحت إشراف الحكومة. یقوم مجلس الوقایة من  Bråة من الجریمة مجلس الوقای
 الجریمة بإجراء األبحاث 

للتوّصل الى معرفة جدیدة عن الجریمة وكیفیة العمل على الوقایة منھا. ویـعـّد مجلس الوقایة من 
 الجریمة أیضاً إحصائیات السوید الرسمیة عن الجریمة.
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