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بفضل  –للتأمین Skandiaللطاقة وشركة  E.ONھي مؤسسة تكونت بین شركة  Nattvandring.nuمؤسسة 
 .Janne Lundholmو Vera Dordevicالمبادرة التي قام بھا 

المحلیة على  وتبادر المؤسسة بعقد اتفاقیات دعم الشبكات مع المجموعات والروابط التي تسعى لدعم الدوریات اللیلیة
 مستوى السوید.

لتحقیق ھدفھا المنشود، وھو إنشاء مجموعات دوریة لیلیة جدیدة، تقدم  nattvandring.nuوفي إطار سعي مؤسسة 
المؤسسة سترات وتأمینات ومحاضرات ودعًما مادیًا وتدریبًا، وما إلى ذلك من الخدمات، للمجموعات المحلیة والمدارس 

 س اآلباء و / أو المجالس المدرسیة. واألندیة الریاضیة ومجال
وھدفنا في النھایة ھو تواجد أشخاص بالغین في جمیع أنحاء السوید یشاركون في الدوریات اللیلیة في جمیع المدن 

 والضواحي في شتى أنحاء البالد.

 نبذة

، 2008عام  ، وفي فبرایر منnattvandring.nu، بدأ العمل على تطویر تصور لما ستكون علیھ 2006في عام 
 االقتصادیة المزمع تأسیسھا. nattvandring.nuالتعاون معنا في رابطة  E.ONقررت شركة 

، التي كانت تتولى تأمین Skandiaونظًرا ألھمیة المسألة المتعلقة بالتأمین، كان من الطبیعي أن نطلب التعاون مع شركة 
موقفًا إیجابیًا للغایة بشأن ذلك االتجاه الجدید، كما قررت  Skandia. وقد اتخذت شركة 1993الدوریات اللیلیة منذ عام 

 أن تكون أحد شركائنا في المنظمة. 

مؤسسة من شأنھا العمل على وضع األفكار والعالمة  E.ONو Skandiaوبعدئٍذ، اتفق الشركاء على أن تكون شركتا 
 التجاریة وعملیات التشغیل.

 تطلعات المؤسسة

لقة بالوصول إلى عمل أساسي بسیط وثابت. وخالل فترة زمنیة وجیزة، تطورت فكرة مشاركة لقد ثبت نجاح الرؤیة المتع
أولیاء األمور في الدوریات اللیلیة حتى أصبحت حركة منتشرة على صعید البالد بالكامل ابتداًء من مدینة ھاباراندا شماالً 

 وصوالً إلى مدینة یستاد جنوبًا.

  



 ما الدوریات اللیلیة؟

وریات اللیلیة مدى اھتمامك بمن حولك. عادةً ما یكون الشباب الذین یقضون أمسیات عطالت نھایة األسبوع توضح الد
خارج المنزل والذین یبقون بالخارج لیالً بحاجة لوجود أشخاص بالغین بالقرب منھم. لذا، فإننا ننتشر في جمیع األماكن التي 

ومیادین المدینة. ونعمل على بث الشعور بالثقة واألمان من خالل قد یتواجد بھا ھؤالء الشباب على مستوى الشوارع 
التواجد بالقرب من الشباب الذین یحتاجون للمساعدة. قد یستعین بنا اآلخرون لالستماع إلیھم أو التوسط إلصالح ذات بینھم 

 أو تقدیم مساعدات أولیة أو لمجرد إقراضھم ھاتفًا محموالً فحسب.

یتمكن أفراد الدوریات اللیلیة من بناء عالقات ناضجة ذات تأثیر مع الشباب في مختلف المواقف. حتى ھؤالء األشخاص 
ممن یعیشون عادةً حیاة ھادئة ومریحة داخل منازلھم، قد یتعرضون لمواقف یحتاجون فیھا لدعمك في بعض األحیان. 

 ن بالثقة في حیاتھم.وربما یفتقر البعض اآلخر لوجود أشخاص بالغین جدیری

ومن ثّم، یساعد تزاید وجود أشخاص بالغین في حمایة الصغار وخفض معدل حاالت العنف وتخریب الممتلكات العامة 
 والخاصة وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولیة.

د أشخاص بالغین نتمتع ال یتبع أفراد الدوریات اللیلیة الشرطة وال حراس األمن وال الخدمات االجتماعیة. وإنما نحن مجر
 بالشجاعة الكافیة لنتصرف كبالغین قادرین على رعایة اآلخرین وتحمل المسؤولیة.

عاًما، وتھتم برعایة الشباب وتود أن تكون قدوة صالحة لغیرك، فبإمكانك أن تكون أحد أفراد  18إذا كان سنك یتجاوز 
ا إلى الدوریات اللیلیة. ولكن سیصحبھم دائًما أفراد دوریات لیلیة عامً  18الدوریات اللیلیة. وأحیانًا ما ینضم أفراد دون سن 

 بالغون وذوو خبرة.

ومن الضروري كي تكون أحد أفراد الدوریات اللیلیة، أن تتمتع بشخصیة اجتماعیة مرنة؛ فلكل شاب شخصیتھ المتمیزة 
 ولكل لیلة ظروفھا الخاصة.

  



 ماذا یفعل أفراد الدوریات اللیلیة؟

اد الدوریات اللیلیة عبر شوارع ومیادین المدینة حیث یلتقون بالشباب ویوفرون لھم األمان. كما نكن بالغ االحترام ینطلق أفر
للشباب، ودائًما ما نقدم لھم نموذًجا إیجابیًا یحتذى بھ ولدینا الوقت لإلنصات لھم وتبادل الحوار معھم ومناقشتھم والتوسط 

 ھم.إلصالح ذات بینھم وإسداء النصائح ل

فضالً عن ذلك، نتعاون مع رجال الشرطة وغیرھم من السلطات دون التدخل في مسار عملھم والغرض من تواجدنا ھو 
زیادة مشاركة البالغین في حمایة اآلخرین فحسب. ویتمتع أفراد الدوریات اللیلیة بالشجاعة الكافیة للتصرف كبالغین ووضع 

 م بھ.الحدود الصارمة دون تجاوز الحد المسموح لھ

وتبدأ عملھا  -تفضل المجموعات المكونة من ثالثة رجال  -تتكون الدوریة من مجموعات مكونة من شخصین على األقل 
لیالً حین یتواجد الكثیر من الشباب خارج المنزل. وفي الحقیقة، ال تستمر الدوریات طوال اللیل وإنما نعمل عدًدا غیر معین 

بتنا فحسب. تتیح الدوریات اللیلیة الفرصة لممارسة التمارین والسیر في الھواء من الساعات على قدر استطاعتنا ورغ
الطلق، كما تتیح فرصة بناء عالقات وتوسیع شبكة العالقات االجتماعیة مع البالغین، ومقابلة العدید من الشباب اإلیجابیین 

 والسعداء وإظھار رعایتك لھم. 

  



 راد الدوریات اللیلیةبعض القواعد البسیطة التي یلتزم بھا أف

یحظر على أفراد الدوریات اللیلیة التصرف مثلھم مثل األوصیاء بأمر المحكمة والحراس وأعضاء ھیئة األمن األھلیة وما 
 إلى ذلك.

یحظر علینا تماًما انتھاك الممتلكات الشخصیة أو إجراء عملیات بحث (ال یتم االمتثال بذلك في حاالت الطورائ، "الطوارئ 
 على القانون").تعلو 

 یحظر تماًما على أفراد الدوریات اللیلیة ادعاء العمل كممثلین للسلطات أو العمل نیابة عنھم.

وإنما یمكن االلتزام بذلك لدوافع أخالقیة.  -لیست ھناك قوانین رسمیة تحتم على أفراد الدوریات اللیلیة الحفاظ على السریة 
ومن ثّم، یتمتع كل فرد من أفراد الدوریات اللیلیة / مجموعات الدوریات اللیلیة بمطلق الحریة لتحدید ما یودون اإلبالغ عنھ 

 ولمن. حسن تقدیر الثقة المتبادلة بین الشباب وبینك كأحد أفراد الدوریات اللیلیة.

یرھا من المخدرات من أي شخص آخر مطلقًا. إذ تتمتع ال یجوز ألفراد الدوریات اللیلیة مصادرة المشروبات الكحولیة أو غ
 الشرطة وحدھا بحق القیام بذلك بموجب القانون السویدي.

 وینطبق ذلك على جمیع أفراد الدوریات اللیلیة بغض النظر عن عمر الفرد.

تعة الشخصیة في نفس قد یعتبر اصطحاب الكلب أثناء الدوریة اللیلیة أحد أشكال المزج بین القیام بعمل خیري وبین الم
الوقت. بالرغم من ذلك، فإننا نھیب بشدة عدم اصطحاب الكالب أثناء الدوریات اللیلیة. إذ یمكن أن یتسبب ذلك في إثارة 
الذعر لدى البعض، ھذا إلى جانب ضرورة وضع األشخاص الذین یعانون من حساسیة ضد الكالب في االعتبار وكیف 

 الطوارئ. سیكون التصرف مع الكلب في حالة

  



 كیفیة االنضمام

ھل تود االتصال بأقرب مجموعة دوریات لیلیة محلیة لدیك؟ ھل تفكر في إنشاء مجموعتك الخاصة وتود معرفة المزید 
 فحسب؟

والبحث تحت عالمة  www.nattvandring.nuللعثور على مجموعة الدوریات اللیلیة المحلیة لدیك، تفضل بزیارة 
 " (البحث عن مجموعتك).hitta din gruppتبویب "

للحصول على المزید من المعلومات  info@nattvandring.nuیمكنك أیًضا إرسال رسالة برید إلكتروني إلى: 
 التفصیلیة.

عبر البرید  nattvandring.nuموعة دوریات لیلیة محلیة، فیرجى االتصال بمؤسسة إذا كنت مھتًما ببدء مج
 + للحصول على نصیحة.46 8 50 66 55 80أو االتصال على رقم  info@nattvandring.nuاإللكتروني: 

 

 متى ستبدأ في الخروج معنا؟
 من أجلك معنا! دائًما ما نحتفظ بسترة

 

 

 


