
بّلغ عن السلوكيات 

غير المرغوب فيها 

في وسائل النقل 

STOPIT العام عبر

إذا سبق أن شعرت باالنزعاج أو التهديد في وسائل النقل 

العام، فأنت لست وحدك.

يمكن ألي شخص أن يتعرّض للتحرش الجنسي أو السلوك

المعادي للمجتمع في األماكن العامة - بما في ذلك القطارات والترام والباصات.

غالبًا ما يترّدد األشخاص في إبالغ شرطة والية فيكتوريا بهذه األشياء، ولكن إذا كان هناك ما يجعلك تشعر 

بعدم األمان بأي شكل من األشكال، فهذا يعني أنه أمر خطير ويجب إيقافه.    

للمساعدة في ذلك، أطلقت شرطة والية فيكتوريا خط STOPIT، وهو خط مخّصص لتلّقي الرسائل النّصية، 

يجعل اإلبالغ بـ 13 لغة سهالً وسريًا تماًما.

من خالل اإلبالغ عن هذه السلوكيات، ستساعد الشرطة في التعرّف عىل الجناة وتحسين الحماية وجعل 

شبكة المواصالت أكثر أمانًا للمجتمع بأكمله.

كيف تعمل خدمة STOPIT؟

STOPIT هي خدمة لإلبالغ عن التحرّش الجنسي والسلوكيات المعادية للمجتمع في وسائل النقل العام عبر 
إرسال رسالة نّصية.

بعد إرسال رسالة نّصية إىل STOPIT عىل الرقم 0499455455، يتلقى الشخص رابًطا لتقديم مزيد من 

 التفاصيل إىل فريق من عناصر شرطة والية فيكتوريا مخصص للتحقيق في هذه الحاالت.

ال تتم مراقبة الرسائل النصية المرسلة إىل خط STOPIT بشكل مباشر، لذا إذا كنت بحاجة إىل مساعدة 

فورية من الشرطة، فيجب عليك االتصال بالرقم )000(.

https://www.police.vic.gov.au/stopit


ما هي األمور التي يمكنك اإلبالغ عنها؟

يمكنك اإلبالغ عن أي شكل من أشكال السلوك الجنسي غير المرغوب فيه والمعادي للمجتمع الذي 

يجعلك تشعر:

باالنزعاج  •
الخوف  •
التهديد  •

يمكن أن تكون هذه السلوكيات جسدية أو لفظية، غير مباشرة أو واضحة. وقد تكون تحصل 

باستمرار أو لمرة واحدة.

فيما يلي أمثلة عىل السلوك الجنسي غير المرغوب فيه: 

المطاردة أو التحديق أو المالحقة  •
المعاكسة والتعليقات أو اإليماءات الجنسية  •

االحتكاك الجسدي أو انتهاك المساحة الشخصية  •
االعتداء الجنسي  •

يمكنك أيًضا اإلبالغ عن سلوكيات أخرى معادية للمجتمع بما في ذلك:

التصرفات المريبة   •
الكالم والسلوكيات الفاحشة أو العنصرية أو المسيئة  •

الحوادث المتعلقة بالمخدرات والكحول   •
األضرار في الممتلكات.  •

ما هي األمور التي ال يمكنك اإلبالغ عنها؟

خدمة STOPIT مخصصة لإلبالغ عن الحوادث غير العاجلة في وسائل النقل العام.

ال تتم مراقبة الرسائل النصية المرسلة إىل خط STOPIT بشكل مباشر، لذا إذا كنت بحاجة إىل مساعدة 

فورية من الشرطة، فيجب عليك االتصال بالرقم )000(.

يختلف بالغ STOPIT عن البالغ الرسمي الذي يتم تقديمه عن جريمة ما والذي يتطلب التحدث إىل أحد 

عناصر الشرطة أو زيارة مركز للشرطة أو االتصال بخدمة Crime Stoppers عىل الرقم 000 333 1800.

https://www.police.vic.gov.au/stopit
https://www.crimestoppersvic.com.au/arabic/


كيفية استخدام STOPIT؟

استخدام STOPIT أمر سريع وبسيط، حيث يمكن اإلبالغ بـ 13 لغة:

أرسل رسالة نّصية إىل STOPIT عىل الرقم 455 455 0499.. 	

سوف يصلك رابًطا إىل استمارة عىل شبكة اإلنترنت حيث يمكنك مشاركة تفاصيل   . 	

الحادث، مثل نوع السلوك ووقت ومكان حدوثه.  

 أكمل االستمارة بالمعلومات التي تريد مشاركتها. لديك أيًضا خيار تحميل صورة . 	

أو مقطع فيديو.  

قّدم االستمارة وانتظر رسالة تأكيد استالمها. . 	

بعد إكمال االستمارة، يقوم فريق STOPIT المخصص بمراجعة البالغ وقد يتصل بك إذا كان بحاجة إىل 

مزيد من المعلومات.

قد ترغب في االحتفاظ برقم هاتف STOPIT في حال احتجت أنت أو أي شخص تعرفه إليه في 

المستقبل. ال يوجد بالغ غير مهم، فنحن نتعامل بجدية مع جميع البالغات. 

هل تتسم عملية اإلبالغ بالخصوصية؟ 

بالغات STOPIT سرية تماًما وتُستخدم حصريًا لمساعدة الشرطة في التعرّف عىل المخالفين في وسائل 

النقل العام وجعل الشبكة أكثر أمانًا للجميع.

خدمات الدعم

يتوفر الدعم لضحايا السلوك الجنسي غير المرغوب فيه في وسائل النقل العام عىل الموقع

police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse

http://police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse

