
ورقة معلومات

الِحفاظ على السالمة

ما هي أهمية الِحفاظ على السالمة على االنترنت؟ 
يمكن أن يساعدك ذلك على تجنب الوقوع كضحية للجرائم االلكترونية. 

إّن معرفة بعض األشياء غير اآلمنة التي يمكن أن تحدث، وما يمكننا القيام به حيالها، سوف تساعدنا 
على حماية أنفسنا، واألسرة واألصدقاء.

ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم أكن آمناً على االنترنت؟

ر االلكتروني  التنمُّ
بعض الناس يستخدمون اإلنترنت 

للتسلط على اآلخرين.

ر االلكتروني يؤذي الناس.  التنمُّ

في بعض الحاالت، يمكن أن 
يؤّدي إلى اتهامات جنائية.

كيفية اإلبالغ
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قم بحظر المتنمر وابلغ عنه.

احتفظ بإثبات لواقعة التنمر وابلغ بها خدمة التواصل 
االجتماعي.

إذا لم تتم إزالة المحتوى في غضون 48 ساعة، ابلغ 
 مكتب مفوض السالمة االلكترونية عبر هذا الموقع

www.esafety.gov.au

قد تحتاج إلى إبالغ الشرطة باألمر. 

إذا كنت تعتقد أن الطفل في خطر، اتصل فوراُ على رقم 
الثالثة أصفار )000(.

 يمكن أيضاً إرسال البالغات بالنقر على زر ابلغ عن اساءة 
 “Report Abuse” على الموقع االلكتروني  

www.thinkuknow.org.au

االتصاالت غير المرغوب فيها
ال ُيفِصح كل شخص عن هويته 

الحقيقية على االنترنت.  

من المهم أن تعرف مع َمن يتحدث 
أطفالك عبر االنترنت. 

في بعض األحيان، قد يتظاهر 
البالغون بأنهم أشخاص آخرين 

لكي يحاولوا إنشاء عالقة مع طفل 
عبر اإلنترنت. هذا ما يسمى بـ 

“االستمالة”.
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مشاركة المحتوى الجنسي الشخصي
أحيانا ينشئ الشباب صوراً أو 

مقاطع فيديو عارية أو شبه عارية، 
ويتشاركونها مع اآلخرين. وقد 

تترتب على ذلك عواقب وخيمة على 
المتورطين، بل ويمكن أن تؤدي إلى 

توجيه اتهامات جنائية.

إذا علمت بحدوث هذا السلوك ابلغ به مدرسة/منظمة 
طفلك و/أو الشرطة المحلية.

المحتوى غير الالئق أو غير اآلمن
 قد تكون بعض المحتويات على اإلنترنت 

غير قانونية أو مزعجة أو غير 
مناسبة لبعض الفئات العمرية. وقد 

يتضمن المحتوى غير الالئق أو 
غير اآلمن:

محتويات إباحية	 

عنف	 

سلوك متطرف	 

ض على السلوك اإلجرامي والمعادي 	  مواقع تحرِّ
للمجتمع

محتويات مسيئة مثل النصوص والصور ومقاطع 	 
الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي 

ُغرف الدردشة أو المدونات التي تشجع على 	 
العنصرية أو الكراهية. 

 يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتويات المسيئة وغير 
 القانونية إلى مكتب مفوض السالمة اإللكترونية في 

ي حولها. www.esafety.gov.au للتحرِّ

 يمكن االبالغ عن المواد التي تحث على التطرف عبر هذا الموقع 
 www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au
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 ThinkUKnow أفضل نصائح من 
للحفاظ على السالمة على االنترنت

تحّدث عبر االنترنت مع أشخاص تعرفهم 	 
وتثق فيهم، وال تقابل أي شخص وجهاً لوجه 

لمجّرد أنك “تعّرفت عليه” عبر االنترنت.

ر قبل أن تنشر أي شيء عبر االنترنت عن 	  فكِّ
شخٍص آخر. 

ن عالقات محترمة.  	  كوِّ

تعلم كيف تحظر وتبلغ عن مواقع تستخدمها 	 
أنت وأطفالك. 

قم بإعداد قائمة بخدمات الصحة والرعاية لكي 	 
يستعين بها أطفالك للمزيد من الدعم.  

قم بزيارة www.thinkuknow.org.au للمزيد من 
المعلومات والنصائح!

خط مساعدة األطفال

1800 55 1800

@ThinkUKnow_Aus

facebook.com/ThinkUKnowAustralia

www.thinkuknow.org.au

2671

كيفية اإلبالغ

كيفية اإلبالغ


