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تأم ْل كيف يمكنك أنت واألشخاص المحيطين بك أن
ّ
تتد ّبروا أموركم عندما ال تعمل الخدمات العادية في
.المجتمعات كالمعتاد
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احذ ْر من المعلومات
الزائفة
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ابحث عن المعلومات – ألن أفضل طريقة لمواجهة
•
ْ
البروباغاندا والمعلومات المزيفة هي أن تكون على
ّ
.اطالع جيد
ّ – تثق باإلشاعات
تحق ْق من عدة مصادر موثوقة
ْ • ال
.لمعرفة مدى صحة تلك المعلومات
تنشر اإلشاعات – إن لم تكن ترى أن تلك المعلومات
• ال
ْ
. ال تنشرها،موثوقة
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جدا
ً كانت االستعدادات للحرب ولخطر اندالعها محدودة
 حيث كانت السلطات،في السويد منذ سنوات عديدة
والبلديات تركّ ز على تعزيز االستعدادات لألزمات التي
 مثل الطوفانات والهجمات،قد تقع في زمن السلم
 ولكن الحكومة قررت تعزيز الدفاع الشامل.اإللكترونية
 ولذلك يجب استعادة،نظ ًرا لما يطرأ من تغيرات في العالم
 وتطوير كل األجزاء.تخطيط الدفاع المدني في السويد
، وفي الوقت نفسه.مجددا سوف يستغرق وقتًا
المعنية
ً
فإن االستعداد لألزمات في زمن السلم أساس هام لقوى
.المقاومة في زمن الحرب
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ƓƊ¯ƈƅ§¹ŕž¯ƅ§ÃÅ±ƄŬŸƅ§¹ŕž¯ƅ§Áƈ¿ƈŕŮƅ§¹ŕž¯ƅ§¼ƅōśƔÃ¨±ţƅ§
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Á£Ã£¯ŕśŸƈƅ§¾ƆƈŷƓž±ƈśŬśÁ£¾ƅ°ƓƊŸƔÃŕƎŷƛ¯Ɗ§Ɠž±·Ŧ
¾Ɣƅ¥¿ƈŸƅ§¨śƄƈ¿ƄÃƔÁ£Ã£řƔŷÃ·ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ä¯ţ¥ÁƈŲ¿ƈŸś
¿ƈŕŮƅ§¹ŕž¯ƆƅřŗŬƊƅŕŗřŰŕŦřƔƈƍ£ƌƅ¿ƈŸŗÀŕƔƂƅ§
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الدفاع في السويد

الدفاع العسكري
řƔŷÃ·śƅ§ª§ÃƂƅ§ŕƎƔžŕƈŗřţƆŬƈƅ§ª§ÃƂƅ§ÁƈÅ±ƄŬŸƅ§¹ŕž¯ƅ§ÁÃƄśƔ
Ì
¹ŕž¯ƅ§©¯ƊŕŬƈÃƍƓŬƔœ±ƅ§ŕƎŗŠ§ÃÁÃƄƔƓśƅ§Ä±ŦƗ§ªŕ·ƆŬƅ§Áƈ¯¯ŷÃ
ŕƊ¯Ã¯ţÃŕƊŲ±£ÁŷŶž§¯śƓśƅ§ƓƍřţƆŬƈƅ§ª§ÃƂƅ§ÃÅ±ƄŬŸƅ§

الدفاع المدني
¯ƊŷÃ£¨±ţƅ§¡ŕƊŝ£ŶƈśŠƈƅ§ƓžřƈÃŕƂƈƅ§ÄÃƁ¿ƄƓƊ¯ƈƅ§¹ŕž¯ƅ§¿ƈŮƔ
ƌŗÀÃƂśÅ°ƅ§¿ƈŸƅ§ÃƍƓƊ¯ƈƅ§¹ŕž¯ƅ§ÃŕƎŷƛ¯Ɗ§Ɠž±·Ŧ¯ÃŠÃ
ÀƔƅŕƁƗ§Ãªŕ¸žŕţƈƆƅřƔŗŕƔƊƅ§ªŕƈƔ¸Ɗśƅ§ÃªŕƔ¯Ɔŗƅ§ÃřƔƈÃƄţƅ§ªŕ·ƆŬƅ§
řƔŕƈţƑƅ¥¿ƈŸƅ§§°ƍ¼¯ƎƔÃřƔŷÃ·ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ÃřŰŕŦƅ§ªŕƄ±Ůƅ§Ã
¿ƂƊƅ§¿œŕŬÃÃřƔŗ·ƅ§řƔŕŷ±ƅ§±Ãƈ£±ƔŬƑƅ¥¼¯ƎƔŕƈƄÁƔƔƊ¯ƈƅ§ÁŕƄŬƅ§
¹ŕž¯ƅ§ƑƆŷ¨ŠƔ¾ƅ°ƄÃŕƎŷƛ¯Ɗ§Ɠž±·Ŧ¯ÃŠÃ¯ƊŷÃ£¨±ţƅ§¡ŕƊŝ£
±·Ŧ¯ÃŠÃ¯ƊŷÃ£¨±ţƅ§¡ŕƊŝ£řţƆŬƈƅ§ª§ÃƂƅ§¯ƊŕŬśÁ£ƓƊ¯ƈƅ§
ŕƎŷƛ¯Ɗ§Ɠž
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نصائح حول استعدادك في البيت
ªƔŗƅ§Ɠž¾¯§¯ŸśŬ§¿ÃţřƈŕŷŢœŕŰƊƓƆƔŕƈƔž¯ŠśřƂŮƓžÀ£ªƔŗƓžřƔƊ¯ƈƅ§ƓžÀ£¼Ɣ±ƅ§ƓžƌƔžÁƄŬśÅ°ƅ§ÁŕƄƈƅ§ƑƆŷÆƜŝƈ¾ƅ°¯ƈśŸƔÃ±ŦƕµŦŮÁƈªŕŠŕƔśţƛ§Ã·Ã±Ůƅ§¼ƆśŦś
§¶ŸŗÁƈÀƄŲŸŗ±ƔŸśŬƔÁ£ÃªŕŷÃƈŠƈƓž§ÃƈŲƊśÁ£¿ŲžƗ§ÁƈÃ¾ƊƈÁƔŗƔ±Ƃƅ§ÃªƊ£¾ŗŬŕƊśƓśƅ§ŢœŕŰƊƅ§À¯ŦśŬ

الطعام

řƔžŕŲ¥řƔƈƄªƔŗƅ§Ɠž±žÃśśÁ£ÀƎƈƅ§Áƈ
ÁƈƓſƄƔŕƈŗÀƄ¯Ã²śƓƄƅÀŕŸ·ƅ§Áƈ
Ì
§©±śžÁÃƄśƓśƅ§ÀŕŸ·ƅ§À¯ŦśŬ§řƁŕ·ƅ
Áƈ±ƔŝƄƅ§¨Ɔ·śƔƛÃřƆƔÃ·ƌśƔţƜŰ
§ƓƎ·ÁÃ¯ŗƌƅÃŕƊśÁƄƈƔÃ£¡ŕƈƅ
Ê
بطاطا ،كرنب (ملفوف) ،جزر ،بيض
خبز له صالحية طويلة ،على سبيل
المثال :تورتيال ،خبز جاف ،بسكويت ،كعك
جبن ل ّين ،زبدة مصل اللبن ،وغير ذلك مما
وضع على الشطائر
يوجد في أنبوبة و ُي َ
شراب الشوفان ،شراب الصويا ،بودرة
الحليب المجفف
زيت الطعام ،جبن جامد
معكرونة سريعة التحضير ،أرز ،حبوب
مجروشة ،مسحوق هريس البطاطا
عدس مطبوخ ،فاصولياء (فول) ،خضار،
حمص ُمع ّلب
ّ
بندورة (طماطم) مقطعة ،تُطبخ فيها
المعكرونة مث ً
ال
ُمع ّلبات تحتوي على صلصة اللحم المفروم،
سمك الرنكة ،سردين ،رافيولي ،طابات
سمك السلمون ،لحم مسلوق ،شوربات

كريمات الفواكه ،مربى ،مرمالد 
العنبية وحساء الورد البري
حساء ِ
(الزعرور) الجاهز ،عصير أو مشروب آخر
يصمد في درجة حرارة الغرفة
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قهوة ،شاي ،شوكوال ،مص ّبعات الطاقة،
عسل ،لوز ،جوز ،زبدة الفستق ،بذور .

الماء

¸ŕſţƆƅ§ Ǣ ŠÅ±Ã±Ų¼Ɣ¸Ɗƅ§¨±Ůƅ§¡ŕƈ
µŦŮƅ§Á£¾ƊŕŗŬţƓžŶŲ©ŕƔţƅ§ƑƆŷ
Í
§Á�ÃÀÃƔƅŕŗª§±śƅřŝƜŝƑƅ¥¬ŕśţƔźƅŕŗƅ
ǔ
¼ÃŬž¡ŕƈƅ§©¯ÃŠÁƈ§ Ǣ ƄōśƈÁƄśÀƅ
ƌƔƆŻřƔƊŕƄƈ¥±čžÃśƑƅ¥¬ŕśţś
À§¯ŦśŬƜƅÆƜŗŕƁ¶ŕţ±ƈƅ§ÁƄƔÀƅ§°¥
řƊƔśƈřƔƄƔśŬƜŗ³ŕƔƄōŗÁƔŸśŬśÁ£¾ƊƄƈƔž
řžŕ¸ƊÃ¶ŕţ±ƈƅ§ƓŬ±ƄƓžŕƎŸŲś
§ÄÃ¯Ÿƅ§¨ƊčŠśƅÀŕƍ±ƈ£©¯ƔŠƅ§ÁƔ¯Ɣƅ
قناني
سطول ذات أغطية
زجاجات التغليف (PET) لتجميد الماء
فيها (ال تمألها عن آخرها ألنها ستنفجر
بالتجمد) 
ّ
مياه معدنية
غالونات ،واألفضل أن تكون لها حنفية
ضغط ،من أجل جلب الماء فيها .كما
يمكنك أن تحتفظ ببعض الغالونات
النظيفة مملوءة بالماء احتياط ًيا .ويجب
االحتفاظ بها في مكان ُمعتم ومعتدل
البرودة. 

¯Ɣ²ƈƅ§ÀÍ ÌƆŸś
Ɠƅ²Ɗƈƅ§¯§¯ŸśŬƛ§Áŷ
ŶƁÃƈƅ§Ɠž

dinsäkerhet.se

التدفئة

¡ŕśŮƅ§¿Űž¿ƜŦ¡ŕŗ±ƎƄƅ§¹ŕ·ƂƊ§¯Ɗŷ
§ÃŸƈśŠ§¾ƅ°ƅÃřŷ±ŬŗÁƄŬƈƅ§¯±ŗƔ¼ÃŬž
ƑƆŷªŕƔƊŕ·ŗ§ÃƂÌƆŷÃ©¯ţ§Ãřž±ŻƓž
§ÃŸƊŰ§Ã¯ŕŠŬŗ¶±Ɨ§§Ã
§Ì·ŻÃ°ž§ÃƊƅ
Ì
ÁƈªƛÃŕ·ƅ§Ä¯ţ¥ªţśŕŦÃƄÃ£řƈƔŦ
Æ
Áƈ±°ţ§ÁƄƅÃřœž¯śƅ§ƑƆŷ¸ŕſţƅ§¿Š£
Í
§¿Ƅ§Ãœſ·śÁ£ÀƄƔƆŷ¨ŠƔ½Ɣ±ţ¹ƛ¯Ɗ
§Ƒƅ¥§Ã¯ƆŦśÁ£¿ŗƁřœž¯śƅ§±¯ŕŰƈÃ¹ÃƈŮƅ
§ÃţƊƑƆŷÁŕƄƈƅ§řƔÃƎś§ÃŬƊśƛÃÀÃƊƅ
ÁƔŠŬƄÃƗ§ƑƆŷ¿ÃŰţƅ§¿Š£ÁƈÀ¸śƊƈ
مالبس صوفية
مالبس خارجية دافئة ومريحة
طاقيات ،قفازات ،شاالت
بطانيات
َم ْرتبات لالستلقاء
أكياس نوم
شموع االستيارين

وسائل االتصال

¿ŰţśÁ£Ƒƅ¥±Ɣ·Ŧ«¯ţ¹ÃƁÃ¯Ɗŷ¬ŕśţś
řŠ±¯ƅŕŗÃªŕ·ƆŬƅ§ÁƈřƈŕƍªŕƈÃƆŸƈƑƆŷ
§4Ɠŗ¯ƔÃŬƅ§ÃƔ¯§±½Ɣ±·ÁŷƑƅÃƗ
)Sveriges Radio P4(Ƒƅ¥řŠŕţŗÁÃƄśŕƈƄ
ÀƜŷƙ§¿œŕŬÃ½Ɣ±·Áŷ±ŕŗŦƗ§řŸŗŕśƈ
Á£Ã¾œŕƁ¯Ű£Ã¾œŕŗ±Ɓ£Ŷƈ¿Ű§ÃśśÁ£Ã
řƔŕŷ±ƅ§Ã£°ŕƂƊƙ§řƈ¯Ŧŗ¿ŕŰśƛ§ÁƈÁƄÌ ƈśś
§řœ±ŕ·ƅ§ªƛŕţƅ§Ɠžř·±Ůƅ§Ã£řƔŗ·ƅ
جهاز راديو يعمل بالبطاريات أو الخاليا
الشمسية أو بواسطة تدوير الذراع باليد
راديو السيارة
قائمة ورقية تحتوي على أرقام الهواتف
الهامة 
بطاريات إضافية/جهاز تزويد الطاقة من
أجل الهاتف الجوال وغير ذلك
شاحن للهاتف الجوال من أجل
استخدامه في السيارة.

شموع التدفئة
قداحات إشعال
أعواد الثقاب أو ّ
مصدر بديل للتدفئة ،مثل مدفأة الغاز أو
أجهزة التدفئة التي تعمل بالكيروسين.

مبالغ نقدية من الفئات الصغيرة
صيدلية منزلية وأدوية إضافية
مناديل الغسل

أمور أخرى
موقد كحولي مع وقوده

كحول تعقيم اليدين
حفاضات مع واقيات الحيض

مصباح جيب ،مصباح يوضع على الجبين

نسخ مطبوعة على ورق من شهادات
التأمين وبيانات البنك وشهادات التسجيل

بطاريات

وقود في الخزان.

11

التأهب
رفع مستوى
ّ
ªŕƔƊŕƄƈ¥²Ɣ²Ÿś¿Š£Áƈ¨ƍōśƅ§ÄÃśŬƈŶž±řƈÃƄţƅ§±±ƂśÁ£ÁƄƈƔ
Ì
řƔ±ŕŬÀƆŬƅ§Áƈ²ƓžřŸŗśƈƅ§ÁƔƊ§ÃƂƅ§ƑƂŗśÃŕƎŬſƊÁŷ¹ŕž¯ƅ§Ɠž¯ƔÃŬƅ§
ÄÃśŬƈŶž±řƅŕţƓžÄ±Ŧ£ÁƔƊ§ÃƁ½Ɣŗ·śÁƄƈƈƅ§ÁƈƌƊ£±ƔŻ¿ÃŸſƈƅ§
řƔ¯±žªŕƄƆśƈƈƑƆŷřƅÃ¯ƅ§ƓƅÃśŬśÁ£ÁƄƈƔ¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŷ¨ƍōśƅ§
Ì
¿ƈŕŮƅ§¹ŕž¯ƆƅřŰŕŦřƔƈƍ£ª§°

řŷ§°ƙ§½Ɣ±·Áŷ¨ƍōśƅ§ÄÃśŬƈŶž±ÁŷªŕƈÃƆŸƈƑƆŷ¿Űţś
Ì
.(Sveriges Radio P4) 4Ɠŗ¯ƔÃŬƅ§ÃƔ¯§±Ɠƍ¯§¯ŸśŬƛ§©ŕƊƁÃÁÃƔ²ſƆśƅ§Ã

ŕƊ¯ƆŗƑƆŷª§¡§¯śŷƛ§¹§ÃƊ£¼ƆśŦƈřƎŠ§ÃƈƑƆŷÁƔ±¯ŕƁÁÃƄƊÁ£¨ŠƔ
ªƛÃŕţƈÃřƈŕƎƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§řƔƊƂśřƈ¸Ɗ£ƑƆŷª§¡§¯śŷ§ÀÃƔƅ§¯ƎŮƊÃ
ªŕŷ§²Ɗƅŕŗ±ŝōśƊÁ£ÁƄƈƔŕƊƊ£ŕƈƄřſœ§²ƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§ř·Ŭ§ÃŗŕƊƔƆŷ±ƔŝōśƆƅ
ÁÃƄś¯ƁřƆƈśţƈƅ§ª§¡§¯śŷƛ§ŕƊƈřŗƔ±Ƃƅ§řƂ·Ɗƈƅ§Ɠž±Ã¯śƓśƅ§
řƈŕƎƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§řƔƊƂśřƈ¸Ɗ£¿Ì·ŸśřƔƊÃ±śƄƅ¥ªŕƈŠƍ•
¾ƄŬƅ§Ãª§±ŕ·ƈƅ§Ã±ÃŬŠƅ§Ã½±·ƅ§¿ŝƈ řśƔţśƅ§řƔƊŗƅ§¨Ɣ±Ŧś•
 řƔÃÃƊƅ§řƁŕ·ƅ§ªŕ·ţƈÃ¡ŕŗ±ƎƄƅ§ª§¯Ɣ¯ƈśÃřƔ¯Ɣ¯ţƅ§
řƈŕƎƅ§ªŕƔƅŕŸſƅ§Ã£³ŕƊƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§¨ƔŰśřƔŗŕƍ±¥ª§¡§¯śŷ§•
¯ƔÃŬƅ§ƓžÁŕƄŬƅ§ƑƆŷÃ£±§±Ƃƅ§¹ŕƊÌŰƑƆŷ±Ɣŝōśƅ§řƅÃŕţƈ
•
Ê
ŶƆŬƅ§ÃřƔœ§°żƅ§¯§Ãƈƅ§µƂƊŗ¨ŗŬśƔŕƈƈ¿ƂƊƅ§·œŕŬÃ¿Ɣ·Ÿś•
Ä±ŦƗ§
±ƔŻÃ£řƔŦÃ±ŕŰƅ§ªŕƈŠƎƅ§Ã£řƔÃŠƅ§ª§±ŕżƅŕƄřƔ±ƄŬŷªŕƈŠƍ•
řƔŗ±ţƅ§¿ŕƈŷƗ§Áƈ¾ƅ°

•
•

الدفاع الشامل

الدفاع الشامل

ÁƈƋ§ÃƁŶƈŠśŬƔÁ£ƌƆƈƄōŗŶƈśŠƈƅ§ƑƆŷ¨ŠƔ¨ƍōśƅ§ÄÃśŬƈŶž±¯Ɗŷ
Ì
ƓžřƔÃƔţƅ§±ÃƈƗ§±ƔŬƑƆŷ¸ŕſţƅ§¿Š£ÁƈÃÅ¯śŸƈƅ§řƎŠ§Ãƈ¿Š£
Ê
À¯ƂśƓƄƅ¨ƍōśƅ§ÄÃśŬƈŶž±¯Ɗŷ¾¤ŕŷ¯śŬ§Å±ŠƔ¯ƁÃŶƈśŠƈƅ§
Ì
¿ŗŬƅ§ƑśŮŗ©¯ŷŕŬƈƅ§

المقاومة ضرورية
تعرضت السويد العتداء
إذا
ّ

•
•
•
•

.أبدا
ً  فلن نستسلم،إذا ما اعتدت دولة أخرى على بلدنا
وكل المعلومات التي تفيد بأن المقاومة سوف تتوقف هي
.معلومات زائفة
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12

بالغ هام إلى المواطنين

14

7

14

7

14

7

30

 ثانية14  انقطاع–  ثوان7 إشارة صوتية لمدة

انتهى الخطر

 ثانية30 إشارة صوتية غير متقطعة لمدة

نظام التحذير
التحذير خارج البيوت

بالغ هام إلى المواطنين

ŕŬƔƍÀŬŕŗ¼±ŸƔŕƈÃ£ªÃƔŗƅ§¬±ŕŦ±Ɣ°ţśƅ§À§¯ŦśŬ§©±¯ŕƊªƛŕţƓžÀśƔ
Ê
¯Ɣ¯Ÿƅ§ƓžªÃƔŗƅ§¬±ŕŦ±Ɣ°ţśƅ§©²ƎŠ£¯ŠÃśÃ"Hesa Fredrik¾Ɣ±¯Ɣ±ž
řƔÃÃƊƅ§řƁŕ·ƅ§ªŕ·ţƈŗř·Ɣţƈƅ§½·ŕƊƈƅ§Ã©±ƔŗƄƅ§½·ŕƊƈƅ§Áƈ

ÁƔƊ·§Ãƈƅ§Ƒƅ¥ÀŕƍºƜŗƑƈŬƈƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§Ã±§°Ɗƙ§Àŕ¸Ɗ
ªƛŕţƓžÀ¯ŦśŬƔ
Ê (viktigt meddelande till allmänheten/VMA)
ÅÃ·ƊśƓśƅ§½œ§±ţƅ§Ã©±Ɣ·Ŧ¯§Ãƈ«ŕŸŗƊ§¯Ɗŷ¿ŕŝƈƅ§¿ƔŗŬƑƆŷôªŕƈ²Ɨ§
řƔŸƔŗ·ƅ§«±§ÃƄƅ§Áƈ¾ƅ°±ƔŻÃªŕŗŕżƅ§½œ§±ţÃ±ŕŠſƊ§¹ÃƁÃ±·ŦƑƆŷ

 ادخل إلى: افعل ما يلي،عندما تسمع إشارة التحذير
ْ واستمع، وأغ ِل ْق النوافذ واألبواب وفتحات التهوية،بيتك
) التيSveriges Radio P4( 4 إلى محطة راديو السويد بي
.تقوم بمهمة تزويد المجتمع بالمعلومات

½Ɣ±·ÁŷƑƅÃƗ§řŠ±¯ƅŕŗ(VMA)ÁƔƊ·§Ãƈƅ§Ƒƅ¥ÀŕƎƅ§ºƜŗƅ§¿ŕŬ±¥ÀśƔÃ
ªŕƈÃƆŸƈƅ§©ŕƊƁƓžÃřƔ¯ƔÃŬƅ§ÁÃƔ²ſƆśƅ§ª§ÃƊƁÃřƔ¯ƔÃŬƅ§řŷ§°ƙ§ªŕ·ţƈ
(VMA)ÁƔƊ·§Ãƈƅ§Ƒƅ¥ÀŕƎƅ§ºƜŗƅ§¿ŕŬ±¥ÀśƔŕƈƄ(SVT Text)řƔŰƊƅ§
řƊƔŸƈřƂ·ƊƈÁƈŲ(SMS)řƔſśŕƎƅ§¿œŕŬ±ƅ§½Ɣ±·Áŷ
نظام التحذير

نظام التحذير

15:00 يجري اختبار نظام التحذير خارج البيوت في الساعة

، مارس:من أول يوم اثنين غير عطلة في الشهور التالية
. ديسمبر، سبتمبر،يونيو

15

14

15

30

15

30

15

30

التأهب
إنذار
ُّ

 ثانية15  انقطاع–  ثانية30 إشارة صوتية لمدة

إنذار الطيران

إشارات صوتية بنبضات قصيرة لمدة دقيقة واحدة

30

انتهى الخطر

 ثانية30 إشارة صوتية غير متقطعة لمدة

المالجئ
واألماكن المحمية األخرى

التأهب
إنذار
ُّ
وإنذار الطيران

Áƈ²ƓžÁŕƄŬƆƅřƔŕƈţƅ§±ÌžÃśÁ£ƓƍŒŠƜƈƅ§ÁƈřƔŕżƅ§
¿ƈţśŒŠƜƈŕƎƔžƓśƅ§ƓƊŕŗƈƅ§ÃŒŠƜƈƅ§¿ƄÃ¨±ţƅ§
µŦŮ¿Ƅƅ¯¯ţƈōŠƆƈ¯ŠÃƔƛÃ¾ƅ°Ƒƅ¥±ƔŮśřţÃƅ
¾Ɣƅ¥¨±ƁƗ§ōŠƆƈƅ§À§¯ŦśŬ§¾ƊƄƈƔŕƈƊ�Ãǔ

¾ƔŮÃ±·Ŧ¯ÃŠÃŗ³ŕƊƅ§źƔƆŗśƅřƈÃƄţƅ§ŕƎŸŗÌśśřƆƔŬÃÃƍ¨ƍč ōśƅ§±§°Ɗ¥
¨±ţřƅŕţƓž¯Ɔŗƅ§Á£Ã£¨±ţ¹ƛ¯Ɗƛ

نظام التحذير

نظام التحذير

ÁƄŕƈƗ§ƓžÃ¾ƊƄŬÁŕƄƈƓž¾Ɣƅ¥¨±ƁƗ§ōŠƆƈƅ§ÁŕƄƈŗ¹Ɯ·§ƑƆŷÁƄ
Á£¾ƔƆŷ¨ŠƔÁ§±Ɣ·ƅ§±§°Ɗ¥½Ɯ·Ɗ§¯ƊŷÃ±ŕƎƊƅ§¡ŕƊŝ£ŕƎƔž¯Š§ÃśśƓśƅ§
±Ŧ¢ÁŕƄƈƑƅ¥ƌŠÃśřœ±ŕ·ƅ§ªƛŕţƅ§ƓžÃŒŠƜƈƅ§¯ţ£Ƒƅ¥ƌ
ŠÃśś
Ì
Ì
 ŕƊŕŗƆƔƊÃś
Ì ½ŕſƊƗ§±ŕ·Ɓř·ţƈÃ£½ſƊÃ£ÃŗƁ¿ŝƈƓƈţƈ

±Ãſƅ§ƑƆŷ¾śƔŗƑƅ¥¿Ŧ¯śÁ£¾ƔƆŷ¨ŠƔ©±ŕŮƙ§Ƌ°ƍŶƈŬśŕƈ¯Ɗŷ
 Í̄ ŸśŬ§(Sveriges Radio P4) 4Ɠŗ¯ƔÃŬƅ§ÃƔ¯§±ř·ţƈƑƅ¥ŶƈśŬśÃ
³ŗƜƈ¾Ÿƈ¡ŕƔŮƗ§Àƍ£¨ŕţ·Ű§Ã¾ƊƄŬƈ©±¯ŕżƈƑƆŷ§±¯ŕƁÁÃƄśƅ
Æ
¾²±žÀś§°�ÃřƔŰŦŮƅ§řƔÃƎƅ§½œŕŝÃÃ¨§±Ůƅ§ÃÀŕŸ·ƅ§¶ŸŗÃřœž§¯
ǔ
¨ŕƍ°ƅŕŗªżÌƆŗśÅ°ƅ§ÁŕƄƈƅ§Ƒƅ¥§±Ãž¨ƍ°śÁ£¾ƔƆŷ¨ŠƔž¨±ţƅ§Ɠž
Æ
ƌƔƅ¥
±Ãſƅ§ƑƆŷÁƈ¢ÁŕƄƈÁŷ«ţŗśÁ£¾ƔƆŷ¨ŠƔƌƊ£ƓƊŸƔÁ§±Ɣ·ƅ§±§°Ɗ¥
ƌƔž¯Š§ÃśśÅ°ƅ§ƑƊŗƈƅ§ƓžÃŗƁÃ£ōŠƆƈ¿ŝƈ
.قد تكون هناك وسائل أخرى لتحذير السكان
«¯ţ£ƑƆŷ¿Űţ§
ŶƁÃƈƅ§ÁƈªŕƈÃƆŸƈƅ§

dinsäkerhet.se
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َّ
!تعل ْم

مالحظات هامة

Ã£ōŠƆƈ¨±Ɓ£ÁŕƄƈÃřƈŕƎƅ§ÁƔÃŕƊŸƅ§Ã¼ś§ÃƎƅ§ÀŕƁ±£¨śƄ§
Í
.Ɠƈţƈ±Ŧ¢ÁŕƄƈ¨±Ɓ£

ÁƔ±Ŧƕ§©ŕƔţ¾śž±Ÿƈ°ƂƊś¯ƂžřƔƅÃƗ§ªŕžŕŸŬƙ§À Ì̄ Ƃś¼ƔƄÀÍ ÌƆŸś
±Ɣ·Ŧ±Ŧ¢«¯ţÅ£Ã£«¯ŕţƅ§ÁŕƄƈƑƅ¥¿ŰƔµŦŮ¿Ã£ªƊƄ§°¥
ÀƁ±ƅŕŗ¿ŕŰśƛ§ÁƄƈƔÃ.(SOS Alarm )112¦±§Ã·ƅ§©¯ŠƊÀƁ±ŗ¿Űśŕž
§ Ǣ Ã²ƈÁƄƔÀƅÃ£¿§ÃŠƅ§¾ſśŕƍƓž¯ƔŰ±¾Ɣ¯ƅÁƄƔÀƅÁ
�ÃƑśţ
112
ǔ
Ì
¦±§Ã·ƅ§©¯ŠƊ¾¯Ã²śÁ£ÁƄƈƔÃ
(SIM-kort)¼śŕƎƅ§řƁŕ·ŗŗ
Ì
«¯ŕţƅ§ÁŕƄƈƓž¼±Űśƅ§řƔſƔƄ¿Ãţª§¯ŕŮ±Őŗ
(SOS Alarm)
Ì

!شا ِر ْك
±ÃƈōŗÀÃƂśƓśƅ§řƔƊƔ¯ƅ§ªŕŸƈŠśƅ§ÃřƔŷÃ·ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Áƈ±ƔŝƄƅ§¯ŠÃƔ
řƔŷŕž¯ƅ§ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ä¯ƅÃŕŸƈŕƊ¯§¯ŸśŬ§ÃřƄ±śŮƈƅ§ŕƊśƈƜŬ¿Š£Áƈřƈŕƍ
Æ
ª§±Ã¯ŕƎƔ¯ƅ±žÃśśÃ¿ƈŕŮƅ§¹ŕž¯ƅ§ÁƈŲřŰŕŦªŕƈƎƈřƔŷÃ·śƅ§
Ì
©¯Ɣ¯ŷ±Ãƈ£Ɠž©¯ŷŕŬƈƅ§ÁÃƈ Ì̄ ƂƔÀƍÃřƄ±ŕŮƈƅ§¯Ɣ±ƔÁƈƅªŕŬ§±¯Ã
ÁƔŗřƈŕƎƅ§ªŕƈÃƆŸƈƅ§±ŮƊŕƎƊƈÃ¨ƍōśƅ§ÄÃśŬƈŶž±Ãªŕƈ²Ɨ§¡ŕƊŝ£
Ì
ÁŕƄŬƅ§
¿ŷŕž±Ã¯¾Ɣ¯ƅÁÃƄƔŬÃřŗÃƆ·ƈ¾¯ÃƎŠ

ŶƁÃƈƅ§Ɠž¯Ɣ²ƈƅ§£±Ɓ§
dinsäkerhet.se

يهدف هذا الكت ّيب إلى مساعدتنا في االستعداد على
سواء عند وقوع حوادث
،نحو أفضل في كل حاالت الطوارئ
ً
خطيرة وكوارث مناخية وهجمات إلكترونية أو عند نشوب
تتحدث عن محتوى هذا الكت ّيب مع
 ح ّبذا لو.نزاعات عسكرية
ّ
.األشخاص الموجودين في محيطك
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