


مالحظات مدّونـة

احتفظي بمفكرة عن كل حادثة مخالفة �سواء اأكنت قد بّلغت عنها 

اإلى ال�سرطة اأم ل. اأمثلة على ذلك: 

n  الأوقات/التواريخ

n  الموقع

فات النا�س المعنيين
ّ
n  ت�سر

n  المحادثات

n  التهديدات 

n  ال�سيارات التي كانوا يقودونها/ي�ستعملونها، اأرقام 

ت�سجيلها

n  العتداءات والإ�سابات

رة تدّونين فيها الن�ساطات والحركات الم�سبوهة 
ّ
احتفظي بمفكـ

في المنزل اأو العمل، مثًل: ملحقات، مطاردة، �سيارات، اأو اأرقام 

وردت اإلى الهاتف الجوال.

احتفظي باأي تنبيه تحذيري اأو ر�سائل تهديد ول تلم�سيها كثيراً، 

بل �سعيها بانتباه في كي�س بل�ستيك اأو في ظرف دون لم�س 

الأوراق اإل من اأطرافها الخارجية، و�سّلميها اإلى ال�سرطة.

البريد الإلكتروني

احتفظي بالبريد الإلكتروني: قومي بت�سوير ال�سا�سة اأو طباعة 

الر�سائل الإلكترونية اإذا لم يكن باإمكانك المحافظة عليها، مثًل اإذا 

كنت ت�ستعملين جهاز كمبيوتر تابع للعمل اأو لأحد الأ�سدقاء.

اأرقام الهواتف

احتفظي بكل الر�صائل الق�صيرة على الموبايل، فبا�ستطاعة ال�سرطي 

روؤيتها اأو ت�سوير ال�سا�سة للح�سول على الأدلة.

ل تمحي اأية ر�سائل باقية في بنك الر�سائل الهاتفية اأو اأي خدمة 

ت�سجيل م�سابهة.

احتفظي بن�سخ عن فواتير الطرف الآخر المتعلقة بهاتف الموبايل 

التي ما زالت ت�سل اإلى عنوانك.

اطلبي من �سخ�س اأن ي�سغي اإلى المكالمات الهاتفية ليكون �ساهداً 

معك.

دّوني اأي تهديدات �صفهية، بدقة قدر الإمكان، ودّوني وقت وتاريخ 

التهديد وكيف كان اأثره فيك.

�سجلي المحادثات التي تدور وجهًا لوجه بينك بوا�سطة الموبايل 

�سك للخطر.
ّ
اإذا �سعرت باإن ذلك لن يعر

يمكن ت�سجيل المكالمات الهاتفية فقط اإذا كنت اأحد المتحدثين، 

لأن و�سل اأداة ت�سجيل بالهاتف هو غير قانوني. يمكنك حمل 

م�سجلة قرب جهاز الهاتف ولكن ل يمكن اإل�ساقها به.

قومي بت�سوير الطرف الآخر اأو ت�سجيل فيديو عنه اأثناء ارتكاب 

المخالفة بوا�سطة الموبايل اإذا �سعرت باإنك لن تتعر�سي للخطر في 

حينها.

�صالمتك اأهـّم �صيء

ل تقومي بالتقاط الأدلة كال�صور اأو 

الفيديو اإذا كان ذلك �صيعّر�صك اأنت اأو 

اأفراد عائلتك للخطر.

فتجنـّب الأذى واتخاذ الحيطة والحذر 

دائماً اأف�صل من جمع الأدلة.

اأبقي الأبواب والنوافذ مغلقـة ومقفلـة. 

وفكري بتحديث الأمن في منزلك، مثاًل: 

ركبي اأنوارًا ت�صوي تلقائياً بوا�صطة 

ال�صت�صعار، اأجهزة اإنذار، اإلخ. 
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