
إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية التنمر االلكرتوين أو متت مشاركة
إحدى صورك احلميمة من دون موافقتك، اتصل بوحدة التحقيق 

6990-424-902    ضمن  اإللكرتوين                  على الرقم: 
اجملاين 1-855-702-8324. أو الرقم  اإلقليمية  هاليفاكس  بلدية 

رة موقع يرجى ز
للتعّرف على كيفية التقّدم بطلب للحصول على أمر قضائي أو املزيد 

من املعلومات حول وسائل الدعم اإلضافية املتاحة. 

سوف تساعدك وحدة التحقيق اإللكرتوين                 أو احملكمة
على اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد للتنمر اإللكرتوين ويف بعض 

احلاالت احلصول على أمر يقضي بدفع تعويض لك.

 حنن هنا
ملساعدتك

Cyberscan

cyberscan.novascotia.ca

Cyberscan

اإلجراءات
اإللكرتوين التحقيق  وحدة  مساعدة  التماس  الضحا  تستطيع 

               يف املقاطعة أو احلصول على قرار قضائي من احملكمة
سكوشا. نوفا  يف  العليا 

 ميكن للمحكمة إصدار قرار قضائي لوضع حّد هلذا السلوك.
ميكن هلذه القرارات أن تشمل:

منع شخص من مشاركة صورة محيمة 
 منع شخص من نشر مراسالت تصّنف يف نطاق 

اإللكرتوين التنمر 
يف املستقبل  لضحية  االتصال  شخص من  منع 
 إلزام شخص حبذف أو إبطال إمكانية الوصول إىل 

صورة محيمة أو مراسلة
ا صورة محيمة أو املراسلة   تصنيف الصورة على أ

إلكرتوين تنمر  ا  أ  على 
تعويض   دفع 
النزاعات  تسوية  خدمات  إىل  القضية  إحالة 

مر التعويض هو عبارة عن مبلغ من املال يدفعه أحد األشخاص 
بشخص آخر.  من احملكمة إلحلاقه ضرراً 

اجلديد مبوجب القانون
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س: ما هو التنمر اإللكرتوين؟
مراسلة شخص  يستخدم  عندما  اإللكرتوين  التنمر  حيدث   ج: 

 إلكرتونية  -  مثل الربيد اإللكرتوين، الرسائل النصية، وسائل التواصل
 االجتماعي  -  ملمارسة التنمر اإللكرتوين ضد شخص آخر. حيث أن
 الشخص املسؤول عن املراسلة أحلق أو قصد أن يلحق بصورة خبيثة
األذى بصحة أو رفاه شخص آخر، أو قام بذلك بدون أن يفكر أو

به بعواقب أفعاله. 

االلكرتوين التنمر  عن  أمثلة 
 • الكشف عن وقائع شخصية حساسة أو معلومات سرية 
ديد أو ترهيب شخص آخر   • 
للغاية  بذيئة  أو  مشينة  مهينة،  بطريقة  • التواصل 
 • التحرش بشخص آخر 
امات كاذبة  ا  • تلفيق 
 • انتحال هوية شخص آخر على االنرتنت 
 • تشجيع شخص آخر على االنتحار 

ب العنصرية احملظورة • انتقاد أو احتقار شخص آخر من 
ي من األفعال املذكورة آنفًا  • تشجيع شخص آخر على القيام 

وأجوبة أسئلة 
س: ما هي الصورة احلميمة؟

 ج: الصورة احلميمة هي عبارة عن تسجيل بصري لشخص معني.
يشمل ذلك الصور، األفالم، أو الفيديوهات حيث يظهر الشخص يف

الصورة: 
 ً • عار
الشرج  منطقة  أو  التناسلية  أعضائه  عن  • كاشفًا 
ثدييها  عن  • كاشفة 
• ميارس نشاطًا جنسيًا 

 كان صاحب الصورة يتوقع على حنو معقول احرتام حقه يف اخلصوصية
لدى تسجيل الصورة أو توزيعها، ما يعين أنه كان يتوقع أن يتم
االطالع أو مشاركة الصورة مع أشخاص من اختياره فحسب. 

 س: ما املقصود بعبارة مشاركة صورة محيمة من
موافقة؟ دون 

 ج: إن املقصود مبشاركة صورة من دون موافقة هو نشرها أو مشاركتها
 بدون موافقة صاحب الصورة أو التصرف بتهور قبل معرفة ما إذا كان

صاحب الصورة قد أعطى موافقته على مشاركتها مع اآلخرين.

 التهور هو عدم تفكري الشخص أو قلة مباالته بعواقب أفعاله.
 والتصرف املتهور قبل التأكد من موافقة صاحب الصورة يعين أن

الشخص مل يكّلف نفسه العناء ملعرفة ما إذا كان صاحب الصورة قد
موافقته.  منح 

 س: كيف أتصرف إذا وقعُت ضحية التنمر
 اإللكرتوين أو شارك أحدهم صورة محيمة يل بدون

موافقيت؟
اإللكرتوين التنمر  ضحا  مساعدة  مهمته  متخصص  فريق  يتوفر   ج: 

يطلق موافقتهم.  بدون  احلميمة  صورهم  مشاركة  متت  الذين   واألشخاص 
على هذا الفريق اسم

إذا شعرت أنك تعرضت أو تعرض شخص تعرفه للتنمر اإللكرتوين،
اتصل بفريق                على الرقم: 6990-424-902 ضمن
اجملاين 1-855-702-8324. أو الرقم  اإلقليمية  هاليفاكس  بلدية 

 س: من يستطيع االتصال بوحدة التحقيق اإللكرتوين
CyberScan؟

ج: أّي شخص يستطيع االتصال بوحدة التحقيق اإللكرتوين
م يتعرضون  CyberScan. يشمل ذلك الشباب الذين يشعرون أ
للتنمر اإللكرتوين أو أن صورهم احلميمة قد متت مشاركتها بدون

موافقتهم، أو أولياء األمور أو املدّرسني، مديري املدارس، الشرطة أو 
أي عضو من أعضاء اجملتمع. 

 س: ما الذي حيدث للشخص املسؤول عن هذا
السلوك؟

 ج: سوف حياول فريق                 وضع حد لتصرفات هذا
 الشخص من خالل التحدث مع مجيع األطراف الضالعة يف املسألة.

 غالبًا ما ال يدرك الشخص املسؤول مدى خطورة تصرفاته. كما يسعى
 فريق                إىل حل املسألة حيث أمكن بصورة غري رمسية

كذلك، املعتمدة.  املناهج  من  وسواها  التصاحلية  املمارسات  ستخدام   
 يساعد فريق                الضحا على التعامل مع نظام العدالة إذا

حلماية ما قرروا تقدمي طلب للحصول على أمر قضائي 
اإللكرتونية. 
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