
حث الطفل على عدم الرد 
على الرسائل المجهـولة. 

حث الطفل على إ�بات 
أفعال الُمطارد بالدليل 

القاطع (مثل أخذ لقطات 
الشــــــاشــــة). 

حث الطفل على اإلبالغ  
عن الُمطاِرد لدى المنصة 
والسلطات إذا لزم األمر. 

حث الطفل على حظر 
الُمطاِرد على جميـــع 

المنصات اإللكت�ونيــــة. 
حث الطفل على الحفاظ 
على خصوصّية حسابا�هم 

الشــــخصّيــــــة. 

حث الطفل على إرسال 
تحذ�ر إلى جميع جهات 

االتصال واإلبالغ عن 
المحــتــــــال. 

حّث الطفل على تبد�ل 
كلمة الم�ور الخاصة به 

بأخرى يصعب اخت�اقها إذا 
كان ال ي�ال �إمكـــانــــه 

الدخول إلى الحساب. 
الطلب من األصدقاء 

والعائلة إبالغ المنصة بأن 
الحساب قد ُأختــ�ق. 
االحتفاظ بأدلة عـــن 
أنشطة المحتـــــــال. 

المطاردة اإللكت�ونية 
هو عندما يستخدم الُمطارد 

اإللكت�وني اإل�ترنت بط��قة متك�رة 
وثابتة وتطفلية للسيطرة على 

األطفال أو تره�بهم أو تعقبهـم. 

ا�تحال الشخصية
هو عندما يس�ق المحتال هوية 

الطفل دون موافقته وينشئ حساًبا 
جديًدا باسمه بقصد نشر معلومات 

وهميــة وضـــارة.

الــتـــنــمـــــــــــــر
هو عندما يتم تبادل التعليقات أو 

اإلهانات الجارحة في إطار ما 
يسّمى بـ "االستف�ا�ات"، �ين 

المستخدمين عند االختالف الحاّد 
في اآل�اء حول مسألة معّينة.

خطاب الك�اهية
هو عندما �هاجم شخص ما هوية 

الطفل أو عرقه أو دينه أو شئ 
يخص صحته وشكل جسده.

نشر المعلومات 
الشخصية

وهو عندما يتم نشر المعلومات 
الخاصة بالطفل كاسمه الحقيقي، 

وعنوان من�له، وها�فه، ومعلومات 
شخصية أخرى عنه عبر اإل�ترنت 

دون موافقته بهدف إلحاق
األذى بـــه.

حث الطفل على عدم الرد 
على هذه التعليقات أو 

المنشـــــو�ات. 
كتم الصوت أو حذف 

المنشور الذي أ�ار 
االستفـــــ�ا�ات. 

الطلب منه تقديم اعتذار 
وشـ�ح نوايــاه بأدب. 

تذكيره بض�ورة االلت�ام 
بالهدوء دائًما والتعامل 

بشكــل حضــــاري. 

مساعدته في إبالغ 
المنصة االجتماعية بأي 

منشو�ات أو أشخاص 
ينش�ون الك�اهيــة. 
ش�ح معنى خطاب 

الك�اهية وسبب لجوء 
النــــاس إليـــــه.

تذكيره بدعمك الدائم له.

االحتفاظ بلقطات 
الشـــاشــــة واألدلــة.

إبالغ المنّصة االجتماعية 
بالـمشــكــلــــــة.

حذف المنشو�ات وكذلك 
المعلومات الشخصية 

الخاصــة بـــــه.
مساعدة الطفل على 

وضع كلمة م�ور قوية 
لحماية الملفات التي 

يحفظ  فيها المعلومات 
الشخصيـــــة عنــــه.

أنـواع اإلســـاءة 
عبــر اإل�تـرنــت

التدا�يــر الواجــب 
اّ�خـــــاذهــا
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