
سلسلة مكافحة اجلرائم من تنظيم قوات الشرطة في نيو ساوث ويلز
ب
أمان املراك

دة للحياة.للحاالت غير الطارئة.لتقدمي معلومات عن اجلرائم. ميكن أن يكون ذلك بدون إعطاء اسمك. للحاالت الطارئة أو املهدّ

نحن محظوظون جداً لوجود بعض من أفضل املمرات املائية في العالم على مقربة منا في نيو ساوث ويلز. 

سواء كنت تقوم بنزهة بحرية في امليناء أو على قارب شراعي في البحيرة أو تصطاد السمك قبالة الشاطئ، 
فمن الضروري أن يعمل مركبك على أكمل وجه.

باتخاذك بعض اإلجراءات الوقائية اإلضافية عند رسو مركبك في املرسى أو عند صفه في مدخل املبنى اخلاص 
بك أو في الشارع أو حتى في مرآبك، ميكنك احلد بشكل كبير من فرص استهداف اللصوص له.

يجب أن تأخذ مسألة تأمني مركبك بنفس اجلدية التي تأخذ بها تأمني منزلك أو سيارتك أو دراجتك. لذلك فإّن من 
 شأن وضع املفاتيح مبكان آمن وتثبيت أقفال وسالسل رفيعة اجلودة وإخفاء األشياء الثمينة التي ميكن نقلها أن 

يساعد على منع تعرّض مركبك لألضرار أو السرقة.

إليك بعض اخلطوات البسيطة التي يجب اتخاذها حلماية مركبك بشكل أفضل:

حماية مركبك أثناء رسوه في املرسى
■ ال تقم أبداً بترك املفاتيح أو بحفظها داخل مركبك	

■ قم دائماً بإخفاء املعدات اخلاصة مبركبك بشكل آمن وبعيداً عن األنظار عندما ال تكون قيد االستخدام 	

■ فّكر في تهيئة مركبك بأقفال رفيعة اجلودة ونظام إنذار وسّجل السمات التحديدية )األرقام التسلسلية 	
وصور فوتوغرافية لها(

حماية املركب في املنزل
■ استخدم دائماً األقفال أو السالسل رفيعة اجلودة عند تأمني املقطورات	

■ ال تقم أبداً بترك األشياء الثمينة مثل مسبار األعماق وسترات النجاة على مرأى النظر، حتى عند ركن املركب في املنزل	

■ حاول دائماً أن تركن املركب في منطقة مضاءة جيداً أو مأهولة بالسكان	

احمِ نفسك عند شراء مركب أو عند بيعه 
■ ال تقم أبداً باإلعالن عن مكانك احملدد عند بيع مركبك 	

■ قم دائماً باالطالع على هوية أي بائع محتمل وبتدوين تفاصيلها	

■ ال تسمح أبداً لشخص ما بأخذ مركبك لتجربة قيادته دون رقابة	

■ 	www.ppsr.gov.au/buying-boat حتقق دائماً من الوضع القانوني للمركب قبل شرائه عبر االطالع على

 ملزيد من املعلومات حول أمان وسالمة املراكب، يرجى االطالع على الصفحة اخلاصة باملعلومات 
 البحرية على الرابط www.police.nsw.gov.au أو على صفحة خدمات الطرق واخلدمات 

www.rms.nsw.gov.au على الرابط )Roads and Maritime Services( البحرية

ملزيد من املعلومات حول مكافحة اجلرائم، يرجى االطالع على املوقع اإللكتروني 
www.police.nsw.gov.au safety and prevention

حماية مركبك 
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