التسجيل غري القانوين ومشاركة مقاطع الفيديو ذات املحتوى العنيف.

تعترب املشاركة غري القانونية للصور* الخاصة واملهينة والتسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو مشكلة متنامية بني
األطفال والشباب يف الرنويج .مبجرد مشاركة يشء ما عرب اإلنرتنت ،يكون من الصعب ج ًدا حذفه.
ميكن ملشاركة مقاطع الفيديو ذات املحتوى العنيف عرب وسائل التواصل االجتامعي أن تتحول إىل حوادث أكرث عنفًا،
والحاجة إىل االهتامم ميكن أن تجعل العنف أكرث خطورة .مع وسائل التواصل االجتامعي ،ال يوجد حد فعل ًيا ملدى
انتشار هكذا صور.

هل فكرت يف أي لحظة يف...

حقيقة أن مشاركة مقطع فيديو العتداء ما ،يعني أنك تؤذي الضحية مرة أخرى؟
حقيقة أن معرفة أن الصور الخاصة واملهينة يتم مشاركتها عرب اإلنرتنت ،ميكن أن تفاقم
شعور الضحية باالنتهاك؟

ينطبق القانون ،حتى عىل هاتفك املحمول

العديد من األطفال والشباب ال يعرفون القانون .بالرغم من أن معظم الناس يعرفون أن تسجيل
مقاطع الفيديو العنيفة ومشاركتها ليس أمرا ً مقبوالً ،فقد ال يعرف البعض أنها جرمية أيضً ا.

هل حدث هذا لك؟
•
•
•
•
•
•

احصل عىل املساعدة .تح ّدث إىل شخص بالغ تثق به.
ص ّور لقطات من الشاشة واحصل عىل دليل ملا حدث.
إذا تلقيت مقطع فيديو عنيفًا ،فال تشاركه .احذف الفيديو ،ما مل تكن هناك حاجة إليه كدليل.
بلّغ عن األمر لدى التطبيق أو خدمة موقع الصفحة.
إذا كنت بحاجة إىل مشورة ،فاتصل بدورية الرشطة عرب اإلنرتنت أو الرشطة العادية عىل الهاتف رقم .02800
ميكنك العثور عىل مزيد من النصائح يف مواقع  slettmeg.noو ( ung.noباللغة الرنويجية فقط).

ماذا ميكن للوالدين القيام به؟

إذا كانوا قلقني بشأن يشء حدث عرب اإلنرتنت ،يجب أن يعرف األطفال والشباب أنه ميكنهم التحدث إىل والديهم أو غريهم من البالغني الذين يثقون بهم .تح ّدث
إىل أطفالك وأظهر تفهمك واطرح األسئلة وأخربهم عن عواقب العنف ومشاركة مقاطع الفيديو العنيفة .قد ميكّن هذا طفلك من اتخاذ الخيارات الصحيحة.
politiet.no/deleerlikdelta

شخصا يتعرض للعنف أو التهديد أو اإلذالل أو صو ًرا ذات طبيعة جنسية.
*قد تتضمن الصور الخاصة واملهينة صو ًرا تظهر ً

