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نت ن�ت ي البقاء آمناً عل شبكة الإ
حقك �ف

Your Right to Be Safe Online

بتكار. ولكن بعض الناس يستخدمونها  ي التواصل، التعلم، اللعب والإ
نت �ف ن�ت تساعدنا شبكة الإ

عتداء (abuse) عل (أو تأذية( الآخرين.  للإ

نت  ن�ت ي تأذية( أشخاص ع�ب شبكة الإ
عادة، يقوم هؤلء بإستهداف (target) (أي يختارون �ف

ي المجتمع. قد يقومون بالتحرش (harass) (أو 
والذين هم معرّضون لمعاملة غ�ي عادلة �ف

نت بسبب: ن�ت مضايقة( شخص ع�ب شبكة الإ

الجنس، مثالً: •

º لكونك إمرأة أو فتاة

º  أي لديك جنس يختلف عن) (transgender) ًن جنسيا لكونك من المتحول�ي

الجنس الذي ولدت به(

º ي جنسك
تقديم نفسك بطريقة تختلف عن ما يتوقعه المجتمع من الأشخاص �ف

التوجه الجنسي (الشخص الذي تجتذب إليه بطريقة جنسية أو رومانسية( •

عاقة • الإ

العرق •

 الثقافة •

• ) ي
نويت، أو المي�ت ف (الأمم الأوىل، الإ هوية السكان الأصلي�ي

الديانة •

الدخل الماىلي •

حجم أو شكل الجسم •

نت أك�ش من أشخاص آخرين. لكن قد يتعرض  ن�ت يتعرض بعض الأشخاص إىل العنف ع�ب شبكة الإ

لها أي شخص. 

نت. إذا شاهدت شخصاً يقوم بأعمال ضد  ن�ت ي أن نكون بأمان عل شبكة الإ
لدينا جميعاً الحق �ف

ي 
نت وكنت تعرف ما يتوجب عليك فعله، فإنك ستحصل عل أمان أفضل �ف ن�ت ي شبكة الإ

القانون �ف

نت.  ن�ت شبكة الإ

نت. وسنوضح القانون فيما يتعلق بكل  ن�ت يوضح هذا الكتيب أربعة مواقف قد تواجهك عل الإ

ح أيضاً ما يمكنك فعله عندما تمر بموقف كهذا وأين يمكنك  واحدة من هذه المواقف. سن�ش

الحصول عل المساعدة. 
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ي المواقف 
ليس هناك ترصيح بالموافقة �ن

التالية

ي سن يسمح لك بتقديم ترصيح 
إذا لم تكن �ف

ي ذلك الموقف. أنظر الصفحة 3 
بالموافقة �ف

ي يجب أن تصل إليه 
ف السن ال�ت لمشاهدة جدول يب�ي

ي المواقف المختلفة. 
عطاء ترصيح بالموافقة �ف لإ

إذا كنت نائماً أو فاقداً للوعي.

ء إن قلت كال. ء سي ي
إذا كنت تخسش من حدوث سش

ي موقع الثقة بأن تقول نعم 
إذا أقنعك شخص �ف

(مثالً، مدرس، طبيب، أو مدرب(.

إذا كنت صامتاً وثابتاً. هناك ترصيح بالموافقة إذا 

كنت تفعل أو تقول شيئاً بأن تظهر وبوضوح بأنك 

موافق عل ما يحدث. 

عن الترصيح بالموافقة
ABOUT CONSENT

ي التعب�ي بوضوح بأنه يوافق عىل 
الترصيح بالموافقة (consent) يحصل عندما يقوم شخص �ن

 . ي نشاط جنسي
المشاركة �ن

نت.  ن�ت ي حياتنا عل شبكة الإ
ة تؤثر �ف ف كث�ي ي قوان�ي

الترصيح بالموافقة يعت�ب مفهوماً مهماً �ف

ينص القانون عىل أنه يجب أن تعطي ترصيحاً بالموافقة إذا كنت تقوم بأية نشاط جنسي مع 

ي 
ي المشاركة �ف

ي بأنه يجب عليك أن تتأكد من أن الشخص الآخر م�ور �ف
شخص آخر. هذا يع�ف

ف لك ذلك.  عالقة جنسية معك ويب�ي

المالمسة الجنسية دون الحصول عىل الموافقة يعت�ب إعتداءاً جنسياً (sexual assault)، وهي 

ة. جريمة خط�ي

ي أي وقت تشاء فيما إذا 
. يمكنك أن تغ�ي رأيك �ن ي أن تقول ل لأي فعل جنسي

لديك دائماً الحق �ن

 . ي نشاط جنسي
ي المشاركة �ن

كنت ترغب �ن

 (no ي بالموافقة
، ينص القانون بأنه ليس هناك ترصيح قانو�ن ح�ت لو قلت نعم لنشاط جنسي

ي بعض المواقف. 
(legal consent (ليست هناك موافقة( �ف

ي ينص القانون بعدم حصول 
ي اليسار بعض الأمثلة عل المواقف ال�ت

تعطيك القائمة الموجودة �ف

ترصيح بالموافقة. هناك أيضاً مواقف أخرى. 

ي بعض المواقف قد يكون الشخص واقعاً تحت تأث�ي الكحول أو 
ينص القانون أيضاً بأنه �ن

المخدرات لدرجة ل يمكنه إعطاء ترصيح بالموافقة. عندما ل يستطيع الشخص إعطاء ترصيح 

ي إقامة عالقة 
بالموافقة، فإن إقامة أية نشاط جنسي معهم يعت�ب إعتداءاً جنسياً. إذا كنت ترغب �ف

جنسية مع شخص آخر يتعاطي الكحول أو يستخدم المخدرات، يجب أن تكون حذراً جداً للتأكد 

من أن لديهم تفك�ي واضح. يجب أن يكونوا قادرين عل إتخاذ القرار بحرية تامة فيما إذا كانوا 

ي إقامة عالقة جنسية معك وأن يعطوا لك ترصيحاً واضحاً بالموافقة عل ذلك. 
يرغبون �ف

ي يمكنك فيه تقديم ترصيح بالموافقة. يحدد القانون أيضاً مدى إختالف 
يحدد القانون السن ال�ت

قامة عالقة جنسية قانونية بينهما.  ف لإ كاء الجنسي�ي ف ال�ش العمر ب�ي

ي الصفحة 3 سن التأهل القانونية. سن التأهل يشمل جميع الفعاليات 
ف �ف يوضح الجدول المب�ي

الجنسية، من ضمنها إرسال صور أو تسجيالت حميمية (intimate) (جنسية(. تسمى هذه 

ي بعض الأحيان بالجنس ع�ب الرسائل (sexting(. أنظر الصفحة 4.
الفعالية �ف

2



ي 
سن التأهل �ف

16كندا هو
سن التأهل

AGE OF CONSENT

هناك ثالثة إستثناءات لذلك:

12–13

14 –15

18
دون سن الـ 

يمكنك الترصيح بالموافقة مع شخص 
. ن ك بمدة تقل عن سنت�ي يك�ب

يمكنك الترصيح بالموافقة مع شخص 
ك بمدة تقل عن 5 سنوات. يك�ب

ل يعت�ب قانونياً أن يقوم شخص فوق 
ي إقامة عالقة جنسية مع 

سن الـ 18 �ف
شخص دون سن الـ 18 عندما تكون 

هناك علقة سلطة أو ثقة أو إعالة.  
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يمكنك إعطاء ترصيح بالموافقة73 ي بالموافقة
ل يمكن إعطاء ترصيح قانو�ف

يعتمد عل تاريخ ميالدك

الأعمار الحقيقية مهمة لأن القانون يحسب 
ي العمر من تاريخ الولدة إىل تاريخ 

الإختالف �ف
الولدة. مثالً، إذا كنت تحتفل بعيد ميالدك 

عطاء  الـ 13 اليوم، فإنك صغ�ي جداً لإ
ترصيح بالموافقة عل إقامة عالقة جنسية مع 

. ي
ي الأسبوع الما�ف

شخص بلغ سن الـ 15 �ف

دون سن الـ 12 

يعت�ب إنتهاكاً للقانون قيام أي 

شخص بإقامة تواصل جنسي معك، 

ح�ت لو وافقت عل ذلك.

سن الـ 12

يمكنك الموافقة عل إقامة عالقة جنسية 

 . ف ك بمدة تقل عن سنت�ي مع شخص يك�ب

سن ال 13 

يمكنك الموافقة عل إقامة عالقة جنسية 

 . ف ك بمدة تقل عن سنت�ي مع شخص يك�ب

سن ال 14 

يمكنك الموافقة عل إقامة عالقة 

ك بمدة  جنسية مع شخص يك�ب

تقل عن خمس سنوات.

سن الـ 15

يمكنك الموافقة عل إقامة عالقة 

ك بمدة  جنسية مع شخص يك�ب

تقل عن خمس سنوات. 

سن الـ 16

ي بأنه يمكنك 
بلغت سن التأهل. هذا يع�ف

إعطاء ترصيح بالموافقة عل إقامة 

عالقة جنسية مع شخص ح�ت لو كان 

. ليست  الشخص الآخر أك�ب منك سناً بكث�ي

هناك قيود عل فرق العمر بينكما.

دون سن الـ 18

يعت�ب إنتهاكاً للقانون قيام أي شخص يكون 

ي موقع الثقة أو السلطة أن يكون له أي 
�ف

إتصال جنسي معك، ح�ت إذا قلت بأنك 

ي 
موافقة عل ذلك. الأشخاص الذين هو �ف

موقع السلطة عليك هم الأشخاص الذين 

تعتمد عليهم أو تثق بهم. مثال ذلك، 

المدرس، المدرب، أفراد الأرسة أو الطبيب.
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ينص القانون عىل أن الصورة 

 (intimate image) الحميمية

هي صورة أو تسجيل يقوم فيه 

الشخص بإظهار ثديه، أعضائه 

التناسلية، أو منطقة الفتحة 

جية لأغراض جنسية. أو قد  ال�ش

تكون صورة تظهر قيام شخص 

ي أنشطة جنسية. 
بالمشاركة �ن

تتطلب هذه الأعمال العري 

أو عالقة جنسية حميمية.

إلتقاط صور حميمية
TAKING INTIMATE IMAGES

أبلغ الـ 16 من العمر. قمت بإرسال صورة ىلي وأنا عارية إىل شخص 

ء مسموح  ي
أنا عل عالقة معه. هل ينص القانون عل أن هذا السش

به؟

.)sexting إرسال صورة حميمية لنفسك إىل شخص آخر يسمى أحياناً بالجنس ع�ب الرسائل )أو

ماذا ينص عليه القانون
WHAT THE LAW SAYS

ي الصورة الحميمية فوق سن ال 18، تعت�ب الصورة قانونية إذا وافق 
إذا كانت جميع الأطراف �ن

ي الصورة ويرصحون بالموافقة عل إلتقاط الصورة. تعت�ب 
ي تظهر �ف

الجميع عل الفعالية الجنسية ال�ت

جريمة تسجيل شخص آخر وهو عاري أو يقوم بفعالية جنسية دون علمه أو موافقته الرصيحة إذا 

 . كان يعتقد بأن ما يقوم به هو أمر شخصي

ن  ي الصورة الحميمية يبلغ الـ 18 عاماً أو أقل، تنطبق عليها قوان�ي
لو كان أحد الأشخاص �ن

 .(child pornography) باحية ي إنتاج المواد الإ
إستغلل الأطفال �ن

الصور الحميمية للأشخاص الذين هم دون سن الـ 18 يعت�ب مسموحاً وفق 
وط التالية: القانون فقط عند قيام الجميع بإتباع ال�ش

ي الصورة. 
ي تظهر �ف

ي الصورة عل الفعالية الجنسية ال�ت
وافق جميع الأشخاص الموجودين �ف

ي سن يسمح لهم بإعطاء الترصيح بالموافقة. 
ي الصورة �ف

يكون جميع الأشخاص الموجودين �ف

ي يسمح فيها بإعطاء 
ي الصفحة 3 للحصول عل معلومات عن السن ال�ت

ف �ف أنظر إىل الجدول المب�ي

ترصيح بالموافقة عل الفعالية الجنسية.

ي الصورة بأن شخص ما يقوم بإلتقاط صورة حميمية لهم.
يعرف الجميع �ف

ي الصورة عل قيام شخص ما بإلتقاط صورة حميمية لهم.
يوافق جميع الأشخاص �ف

الأشخاص الذين يلتقطون هذه الصورة يجب عليهم الإحتفاظ بها بشكل رسي بينهم. ل يمكن لأي 

شخص أن يتبادل هذه الصورة مع شخص آخر. 
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إذا كنت دون سن الـ 18، ل يهم إذا كنت تقول بأنه أمر مقبول أن يتم إلتقاط صورة حميمية لك أو أن يتم 

ي الصفحة 4.
ي تم ذكرها �ف

وط ال�ت ي حالة توفر جميع ال�ش
تبادلها. فإنها تعت�ب جريمة إل �ف

عتداء  تذّكر بأن مالمسة شخص بصورة جنسية دون موافقته يعت�ب إعتداءاً جنسياً (sexual assault). يعت�ب الإ

ة.  الجنسي جريمة خط�ي

ماذا يمكنك عمله
WHAT YOU CAN DO

إذا قام شخص بإلتقاط صورة لك دون موافقتك، بادر بإخبار شخص بالغ تثق به. قد يكون هذا  •

ي المجتمع المحلي – أي شخص بالغ 
الشخص أحد أفراد أرستك، مستشار المدرسة، موظف الشباب �ف

طة.  ي التحدث معه. يمكنك أن تطلب منه الدعم للحصول عل المساعدة؛ مثالً من ال�ش
تشعر بالراحة �ف

ي تقدم خدمات  •
طة، إتصل بمنظمة المجتمع المحلي ال�ت ي الذهاب إىل ال�ش

إذا لم تكن تشعر بالراحة �ف

الدعم. أنظر الصفحة 10 للحصول عل معلومات التواصل. 

تبادل صور حميمية
SHARING INTIMATE IMAGES

ي 
ي ن�ش صورة عارية ىلي تم إلتقاطها �ف

ي �ف
ي مدرس�ت

ي أحد الأشخاص �ف
يهدد�ف

؟ ي
حفلة. أنا خائفة جداً. ما هي حقو�ت

ة.  ليس أمراً مقبولً بالمرة تبادل صورة حميمية لشخص آخر دون موافقته. يعت�ب هذا جريمة خط�ي

نتقام منه بسبب قطع  ي ن�ش صور حميمية لشخص آخر كانوا عل عالقة معه لالإ
ي بعض الأحيان �ف

يقوم الناس �ف

ستهزاء منهم.  ي ن�ش صور حميمية لشخص آخر كطريقة للتنمر أو لالإ
ي بعض الأحيان، يقوم الناس �ف

العالقة. �ف

اً  ي حينه، فإن تبادل صور حميمية لشخص آخر دون موافقته يعت�ب أمراً خط�ي
ح�ت لو بدى الأمر مضحكاً �ف

ومؤذياً. ول يعت�ب الأمر أبداً مجرد أضحوكة.

طالق. إذا قام شخص بتبادل صورة حميمية لك دون موافقتك، فإن الخطأ ليس خطأك عىل الإ
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ماذا ينص عليه القانون
WHAT THE LAW SAYS

يعت�ب إنتهاكاً للقانون تبادل صورة حميمية لأي شخص مهما كان عمره دون موافقته إذا ظن بأن الصورة كان  •

شخصية عندما تم إلتقاطها وما زال يعتقد بأنه يجب المحافظة عل رسيتها. 

º  ة، التواصل الإجتماعي أو ة، تطبيقات الرسائل القص�ي يتضمن هذا تبادلها عن طريق الرسائل القص�ي

. ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

º  .ي تبادل صورة حميمية لهم معك، يجب أن تكون حذراً جداً وحافظ عل رسيتها
إذا رغب شخص �ف

ي إنتاج  •
ف إستغلل الأطفال �ن إذا كانت الصورة الحميمية تظهر شخصاً دون سن الـ 18، تنطبق عليها قوان�ي

باحية (child pornography) أنظر الصفحة 4 لمزيد من المعلومات.  المواد الإ

ف أخرى وذلك إعتماداً عل الموقف.  • يمكن أيضاً أن تنطبق عليها قوان�ي

º  تصال بك مرة تلو الأخرى ي الإ
تشمل المضايقة الجنائية (criminal harassment) قيام شخص �ف

ي أن يقوم بذلك، ويؤدي هذا الأمر لأن تشعر بالخوف. يمكن أن تخسش عل سالمتك 
عندما ل ترغب �ف

تصال المتكرر وغ�ي  الشخصية (البدنية أو النفسية( أو سالمة شخص آخر. يمكن أن يكون هذا الإ

يد  ة، التواصل الإجتماعي أو ال�ب ة، تطبيقات الرسائل القص�ي المرغوب فيه عن طريق رسالة قص�ي

. تعت�ب جريمة أن يترصف الشخص بطريقة يعرف من خاللها بأنه يضايقك، وخاصة إذا لم  ي
و�ف لك�ت الإ

يتوقف عندما تطلب منه ذلك. 

º  عندما يقول شخص أو يقوم بعمل (intimidation) ويع يحدث التهديد (uttering threats) و ال�ت

أشياء تسبب لك الخوف. 

º  ك عل أداء ي ن�ش صورة حميمية لك لكي يج�ب
از (extortion) يشمل عل قيام شخص بتهديدك �ف ن ب�ت الإ

عمل ما. 

ماذا يمكنك عمله
WHAT YOU CAN DO

إذا كان ممكناً، تحدث مع شخص بالغ تثق به.  •

طة. لديهم خدمات دعم الضحية لمساعدتك. • إتصل بال�ش

ي تقدم خدمات الدعم.  •
طة، إتصل بمنظمة المجتمع المحلي ال�ت ي الذهاب إىل ال�ش

إذا لم تكن تشعر بالراحة �ف

أنظر الصفحة 10 للحصول عل معلومات التواصل.

ي  •
ي المشاكل ال�ت

ي الفصل �ف
ي �ف

. يتعلق القانون المد�ف ي
قد يمكنك رفع دعوى (claim) (شكوى( وفق القانون المد�ف

ي المحكمة. ليس 
ي رفع الدعوى المدنية �ف

ف الأفراد أو المنظمات. يتوجب عليك أن تقوم بنفسك �ف تحصل ب�ي

عانة  سهالً أن يقوم الشخص بذلك حيث يمكن أن تكون الإجراءات بطيئة ومكلفة. ل يمكنك الحصول عل الإ

. ولكن القيام برفع  ي
ي تتعلق بالقانون المد�ف

القانونية (legal aid) (مساعدة قانونية مجانية( لهذه القضايا ال�ت

تهام أو إدانة الشخص الذي يريد  دعوى مدنية هو احدى الطرق للحصول عل العدالة، إذا لم يتم توجيه الإ

ي يمكنك الذهاب إليها للحصول عل 
يجاد أسماء الأماكن ال�ت أن يؤذيك بإرتكاب جريمة. أنظر الصفحة 12 لإ

المساعدة القانونية. 

إذا قام شخص بتبادل صورة 

حميمية لك دون موافقتك، الخطأ 

ي طلب 
ليس خطأك. لديك الحق �ف

الحصول عل المساعدة. لديك 

طة  ي الذهاب إىل ال�ش
أيضاً الحق �ف

دون أن تخسش من أن يلومك 

شخص بسبب ما حدث لك. 
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ي
و�ف لك�ت التحرش الإ
CYBERSTALKING

ي وحدي. حاولت حجب إسمه 
ك�ف نت مع شخص وهو الآن ل ي�ت ن�ت قمت بالدردشة ع�ب الإ

ي هذا الشخص 
ي ذلك الأمر. يجد�ف

من وسائل التواصل الإجتماعي ولكن لم يساعد�ف

ي وسائل التواصل الإجتماعي. وهو يتصل 
ي �ف

ا�ت نت ويكتب تعليقات عل ن�ش ن�ت عل الإ

ي ويحاول معرفة مكان تواجدي. 
بأصدقا�أ

 عندما يقوم شخص بتتبعك شخصياً ول ترغب منهم أن يقوموا بذلك، نحن نقول بأن هذا الشخص يتحرش 

.(cyberstalking) ي
و�ن لك�ت نت، نسميها التحرش الإ ن�ت (stalking) بك. عندما يحصل هذا الأمر ع�ب شبكة الإ

ماذا ينص عليه القانون  
WHAT THE LAW SAYS

تصال  • ينص القانون عل أنه يعت�ب تحرشاً جنائياً (criminal harassment) عندما يقوم شخص بمالحقتك أو الإ

ة أو رسائل تطبيقات  بك مرة تلو الأخرى، ويجعلك تشعر بالخوف. يتضمن ذلك عندما تصلك رسائل قص�ي

ي أو رسائل الدردشة أو أي تواصل آخر بصورة متكررة وبشكل غ�ي مرغوب 
و�ف لك�ت يد الإ التواصل الإجتماعي أو ال�ب

فيه.  

قد يعت�ب الأمر تحرشاً جنائياً عندما يعرف شخص ما بأنه يتحرش بك ول يتوقف عندما تطلب منه ذلك.  •

ماذا يمكنك عمله
WHAT YOU CAN DO

، إتصل عل الرقم 911. • ي
إذا كنت تتعرض للخطر الآ�ف

ي القيام بذلك. •
أطلب من الشخص الذي يتحرش بك أن يتوقف عن مضايقتك إذا كنت تشعر بالأمان �ف

º  أطلب منه أن يتوقف. من الأفضل عدم الرد عل النصوص أو رسائل ، إذا كنت تعتقد بأنه غ�ي خط�ي

ي المرتبطة بالتحرش بعد أن طلبت منه التوقف عنها. 
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

º  ي بعض الأحيان، عندما تواجه الشخص الذي يتحرش بك، قد يكون
كل موقف يختلف عن الآخر. �ف

. ثق بغريزتك: إذا كنت تعتقد بأنه ليس آمناً أن تواجه  رد فعله عنيفاً. أو قد يقوم بالتحرش بك أك�ش

الشخص الذي يتحرش بك، ل تفعل ذلك.

تحدث مع شخص بالغ تثق به. •

طة. • إتصل بال�ش

º  .طة إذا كانت المضايقة تجعلك تخسش عل سالمتك البدنية أو النفسية أو العاطفية، بادر بإبالغ ال�ش
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º  ي يتصل بك أو يتحرش بك هذا الشخص. قم
قم بتسجيل تفاصيل جميع المرات ال�ت

، وماذا حدث.  ف بتدوين التاريخ، الوقت، المكان، الأشخاص المتورط�ي

º  ات ، الرسائل الصوتية، رسائل الدردشة ون�ش ي
و�ف لك�ت يد الإ إحتفظ بالرسائل، رسائل ال�ب

طة. وسائل التواصل الإجتماعي. إعطها إىل ال�ش

º  قرار من المحكمة) (peace bond) طة الحصول عل سند ضمان أطلب من ال�ش

لحمايتك من أي شخص(. ينص سند الضمان عل أنه يجب عل الشخص الذي تخاف منه 

لك أو مدرستك(.  ف تصال بك، أو البقاء بعيداً عن م�ف وط معينة (مثالً، عدم الإ فم ب�ش أن يل�ت

يمكن أن يساعدك موظف خدمة الضحايا عل الحصول عل سند الضمان. أنظر الصفحة 

10 للحصول عل معلومات التواصل. 

ي المدرسة، بادر بإبالغ المستشار، المدرس، مدير المدرسة أو معاون  •
إذا كان التحرش يحدث �ف

المدير. 

• . ي مكان عملك، بادر بإبالغ مسؤولك المبارسش
إذا كان التحرش يحدث �ف

نت أو الهاتف. • ن�ت كة المزودة لخدمة الإ بالغ عن التحرش إىل ال�ش بادر بالإ

º  .كات سياسات خاصة تتعلق بإستخدام خدماتها للتحرش بالآخرين لدى معظم ال�ش

فم بهذه السياسات.  اك الزبون إذا لم يل�ت يمكنهم إلغاء إش�ت

ستغالل الجنسي الإ
SEXUAL EXPLOITATION

ي 
ي الدردشة والتحدث ع�ب السكايب مع شخص إلتقيت به �ف

بدأت �ف

ي إحدى المرات 
نت. هذا الشخص عمره 24 سنة وأنا عمري 16 سنة. �ف ن�ت الإ

حاولنا أن نتحدث ع�ب السكايب ونحن عراة. ولكن الآن، هذا الشخص 

ي وأن أقوم بأداء عرض عل  ّ أن أخلع ثيا�ب . إنه يقول بأنه يجب علي ي
يهدد�ف

ي 
السكايب. إذا لم أفعل ذلك، فإنه سيقوم بن�ش لقطة الشاشة لصور�ت

نت. ل أعرف ماذا أفعل.  ن�ت العارية عل الإ

ستفادة منك( لأغراض جنسية. ي إستغللك (exploit) (الإ
نت يرغب �ف ن�ت الشخص الذي إلتقيت به ع�ب الإ

4:23 عرصاً عادل 

تك سابقاً، سوف لن أعرضه عل أي  أخ�ب

شخص آخر.

4:24 عرصاً ليىل 

قهقهة. ل أعرف لحد الآن إذا كنت الشخص 

الذي تقول أنك هو.

4:25 عرصاً عادل 

ي المحفوفة بالمخاطر 
ي أرسلت لك صور�ت

ولك�ف

):

4:25 عرصاً ليىل 

حسناً، أرسلت ىلي صورة جذابة بالفعل. ولكن 

ي المدرسة 
ي �ف

لماذا لم يعرف احد من أصدقا�أ

من انت؟ 

4:26 عرصاً عادل 

أنا خجول إل معك >3

4:29 عرصاً عادل 

. شيئاً لكي  ء مث�ي ي
ء. سش ي

فقط قومي بإرسال سش

أحلم به.

4:31 عرصاً عادل 

مرحباً؟

4:33 عرصاً ليىل 

أنا سعيدة بالدردشة معك. ولكن كال، سوف 

ي عارية الصدر!
لن أرسل إليك صورة تظهر�ف
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ي تنطبق عليها
ن ال�ت ما هي القوان�ي

WHAT LAWS APPLY?

ستغلل الجنسي للشباب (sexual exploitation of youth). تحدث هذه الجريمة عندما يقوم شخص  • الإ

ي موقع السلطة أو الثقة عل شخص دون سن الـ 81 بإستغالل سلطته لأغراض جنسية. يقوم 
بالغ يكون �ف

الشخص البالغ بمالمسة الشاب جنسياً أو يدعو الشاب إىل مالمسة شخص آخر جنسياً.

نت (Internet luring). تحدث هذه الجريمة عندما يقوم شخص بالغ بإستخدام شبكة  • ن�ت غراء ع�ب شبكة الإ الإ

ي محاولة إرتكاب جريمة جنسية ضد شخص دون سن الـ 81.
نت أو وسيلة تواصل تكنولوجية أخرى �ف ن�ت الإ

از بالتهديد(. يعت�ب إنتهاكاً للقانون أن يقوم شخص بتهديد  • ف ب�ت از (extortion). تُعرف هذه الجريمة بـ (الإ ن ب�ت الإ

ي أدائه. 
ء ل يرغب �ف ي

شخص آخر لكي يقوم بسش

ي (criminal harassment). يعت�ب خرقاً للقانون القيام بإتصالت متكررة وغ�ي مرغوبة فيها مع  •
التحرش الجنا�أ

شخص وبطريقة تجعله يشعر بالخوف. 

التهيؤ والقانون
GROOMING AND THE LAW

ن (predators) الذين هم أشخاص يستغلون الآخرين.  س�ي مساك بالمف�ت ستغالل الجنسي هو الإ الغرض من قانون الإ

ي 
ي إستغاللك �ف

نهم يرغبون �ف يجادك والتواصل معك لإ نت لإ ن�ت نت بإستخدام شبكة الإ ن�ت ي شبكة الإ
سون �ف يقوم المف�ت

نشاطات جنسية. 

ي بأنهم سوف لن يكشفوا عن 
نت. وهذا يع�ف ن�ت سون مجهولو الهوية (anonymous) عل الإ يمكن أن يكون المف�ت

هوياتهم. يمكنهم أن يعطوك إسماً مزوراً.

ي بادئ 
نت. وتسمى هذه بالتهيؤ (grooming). قد ل تكون جنسية �ف ن�ت ي الإ

قد يحاولوا إكتساب ثقتك ع�ب الدردشة �ف

الأمر. 

لية، إهتماماتك، أو مواضيع أخرى تبدوا غ�ي مؤذية. إنهم  ف ستفسار عن حياتك الم�ف قد تبدأ الدردشة من خالل الإ

ودودون ويحاولون أن يجعلوك تشعر بالراحة. 

ي أنشطة جنسية. قد تحدث الفعالية الجنسية 
ي أن يجعلوك تشارك �ف

سون �ف حالما يتمكنوا من كسب ثقتك، يحاول المف�ت

نت أو شخصياً. التهيؤ هو جريمة عندما تؤدي إىل حدوث مخالفة جنسية.  ن�ت ع�ب الإ

ماذا يمكنك عمله
WHAT YOU CAN DO

ي أن  •
ه بما يحدث. أطلب منهم المساعدة. قد ترغب �ف إذا كان ممكناً، تحدث مع شخص بالغ تثق به وأخ�ب

طة. أنظر الصفحة 10 لمعرفة من  يصطحبك شخص بالغ تثق به عند الذهاب إىل موظف دعم الضحية أو ال�ش

يمكنه تقديم المساعدة. 

طة ستحتاج إليها  • ة، النصوص والفيديوهات ح�ت لو كانت تجعلك تشعر بالحرج. لأن ال�ش حفظ الرسائل القص�ي

ي الموضوع. تذكر، أن الخطأ ليس خطأك إذا حاول شخص ما إستغاللك.
عند إجراء تحقيق �ف

ي العثور عل الشخص  •
ي تتذكرها. سيساعدهم هذا �ف

هم بجميع التفاصيل ال�ت طة، أخ�ب إذا قمت بمراجعة ال�ش

الذي يؤذيك.

إتصل بجمعية لديها خدمات دعم الضحية. أنظر الصفحة 10. •

ي موقف مثل 
إذا كنت �ف

هذا، يمكنك الحصول عل 
المساعدة. ح�ت لو كنت 
تشعر بأنك إرتكبت خطأ 

أو قمت بعمل أشياء تندم 
عليها، فليس الوقت متأخراً 

أبداً للحصول عل المساعدة. 
يجاد قائمة  أنظر الصفحة 10 لإ

بأسماء خدمات الدعم. 
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أين يمكنك الحصول عل المساعدة
WHERE TO GET HELP

إتصل عىل الرقم 911 إذا كانت حياتك معرضة للخطر.

نت.  ن�ت ي الإ
بلغ عن حالت التحرش والعنف �ن إتصل أيضاً عىل الرقم 911 للإ

خدمات الدعم
SUPPORT SERVICES

ي بريتش كولومبيا
خط هاتف الضحية �ن

VictimLinkBC

victimlinkbc.ca
ي كافة الأيام(

ي اليوم و�ن
 0808-563-800-1 )عىل مدار 24 ساعة �ن

6381-836-604 )رسالة نصية(

ي كافة أنحاء بريتش كولومبيا وبلغات عديدة من موظفي خدمة الضحية. حيث 
ي �ف

يمكنك الحصول عل دعم رسي ومجا�ف

 . يمكنهم مساعدة ضحايا العنف الأرسي والجنسي

BC211

bc211.ca
ي كافة الأيام(

ي اليوم و�ن
211 )عىل مدار 24 ساعة �ن

و فانكوفر،  ي مناطق م�ت
ي والمتوفر بلغات عديدة �ف

إتصل هاتفياً أو إبعث رسالة نصية إىل خط هاتف المساعدة المجا�ف

قليمية. ، إسكوامش- ليلوويت، ومناطق صن شاين كوست الإ فريزر فاىلي

ي بريتش كولومبيا
مركز الأزمات �ن

Crisis Centre BC

crisiscentre.bc.ca
ي كافة الأيام(

ي اليوم و�ن
SUICIDE (1-800-784-2433)-800-1 )24 ساعة �ن

نتحار  ي الإ
ورة أن تفكر �ف ي وبلغات عديدة. ليست بالرصف

يمكنك الحصول عل دعم عاطفي غ�ي إنتقادي رسي ومجا�ف

ستخدام هذه الخدمة.   لإ

غتصاب مركز WAVAW لأزمة الإ

WAVAW Rape Crisis Centre

wavaw.ca
ي كافة الأيام(

ي اليوم و�ن
7583-392-877-1 )عىل مدار 24 ساعة �ن

تصال للحصول عل الدعم والمعلومات للنساء من سن 14 فما فوق (ومن ضمنهم النساء المتحولت  يمكنك الإ

نت. ن�ت ساءة عل الإ . يتضمن العنف الجنسي الإ ي تعرضن للعنف الجنسي
جنسياً( واللوا�ت
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خط هاتف مساعدة الأطفال )سن 20 أو أقل(

Kids Help Phone (age 20 and under) 

kidshelpphone.ca
ي كافة الأيام(

ي اليوم و�ن
6868-668-800-1 )عىل مدار 24 ساعة �ن

تصال للحصول عل إستشارة غ�ي إنتقادية ورسية ومجهولة الهوية ومجانية.  يمكنك الإ

NeedHelpNow.ca

needhelpnow.ca
ي للحصول عل المعلومات والدعم إذا كنت أنت أو شخص آخر قد تعرض 

و�ف لك�ت يمكنك إستخدام هذا الموقع الإ

 لالأذى من خالل تبادل صور حميمية. موقع NeedHelpNow.ca هو برنامج تابع للمركز الكندي لحماية الطفل 

 .)Canadian Centre for Child Protection)

ي بريتش كولومبيا
بلغ عن التنمر �ن الإ

Report Bullying BC

reportbullyingbc.ca
ي بريتش كولومبيا لتقديم تقارير رسية ومجهولة الهوية ع�ب شبكة 

بية �ف يمكنك إستخدام هذه الأداة التابعة لوزارة ال�ت

ي مدرستك. 
نت عن التنمر �ف ن�ت الإ

ي بريتش كولومبيا
الشباب �ن

Youth in BC

youthinbc.com
نت )من 12 ظهراً إىل 1  صباح كل يوم(  ن�ت  دردشة ع�ب شبكة الإ

ي كافة الأيام(
ي اليوم و�ن

خطوط هواتف الأزمات )عىل مدار 24 ساعة �ن

ى(  3311-872-604 )فانكوفر الك�ب
 3311-661-866-1 )هاو ساوند، صن شاين كوست(
TTY 0113-872-866-1 )للصم وضعاف السمع( 

نت أو الهاتف للحصول عل الدعم والمعلومات للشباب. ن�ت يمكنك التواصل ع�ب شبكة الإ
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المساعدة القانونية
LEGAL HELP

ي بريتش كولومبيا
جمعية الستشارات المجانية �ن

Access Pro Bono Society of British Columbia

accessprobono.ca
ى(  7400-878-604 )فانكوفر الك�ب

ى( ي خارج منطقة فانكوفر الك�ب
6664-762-877-1 )رقم مجا�ن

ي كافة 
ة �ف ي العيادات القانونية المنت�ش

محامون متطوعون يقدمون مشورة قانونية مجانية موجزة �ف

أنحاء بريتش كولومبيا. 

حالة اىل المحامي خدمة الإ

Lawyer Referral Service

cbabc.org/for-the-public/lawyer-referral-service
ى(  3221-687-604 )فانكوفر الك�ب

ى( ي خارج منطقة فانكوفر الك�ب
1919-663-800-1 )رقم مجا�ن

يمكنك عمل موعد لالإجتماع مع محام لمدة 30 دقيقة إذا كانت لديك قضية. أجرة هذه الخدمة 

ائب. 25 دولر زائد الرصف

ي جامعة بريتش كولومبيا
برنامج المشورة القانونية المقدمة من طلب كلية القانون �ن

UBC Law Students’ Legal Advice Program

lslap.bc.ca
5791-822-604 )فانكوفر العظمى(

ي 
ي جامعة بريتش كولومبيا يقدمون المشورة القانونية المجانية الموجزة �ف

طلبة كلية القانون �ف

ي كافة أنحاء منطقة لوير مينالند. 
ة �ف عيادات منت�ش
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كيف يمكن الحصول عىل نسخ مجانية من كتيب 
؟ ي

هل هذا قانو�ن
HOW TO GET FREE COPIES OF IS THAT LEGAL?

القراءة:

westcoastleaf.org

 (تحت فقرة Publications (مطبوعات(، أنقر عل 

Educational Resources (الموارد التعليمية((

legal.aid.bc.ca/read

عمل طلبية: 

crownpub.bc.ca

 BC روابط رسيعة(، أنقر عل) Quick Links تحت فقرة)

Public Legal Education & Information (التعليم 

ي بريتش كولومبيا((
ي العام والمعلومات �ف

القانو�ف

هل لديك أسئلة حول كيفية عمل طلبية؟
QUESTIONS ABOUT ORDERING?

إتصل بـ:

جمعية الخدمات القانونية

Legal Services Society

604-601-6000 

distribution@lss.bc.ca

http://westcoastleaf.org
http://mylawbc.com/pubs/
https://www.crownpub.bc.ca
https://www.crownpub.bc.ca
mailto:distribution%40lss.bc.ca?subject=Is%20that%20Legal?


555 – 409 Granville Street

Vancouver, BC V6C 1T2

604-684-8772

   ) ي
 7716-737-866-1 (رقم مجا�ف

info@westcoastleaf.org

westcoastleaf.org

400 – 510 Burrard Street

Vancouver, BC V6C 3A8

604-601-6000

publications@lss.bc.ca

legalaid.bc.ca

West Coast Leaf @WestCoast_LEAF

Legal Aid BC @legalaidbc

@legalaidbc

mailto:info%40westcoastleaf.org?subject=Is%20that%20Legal?
http://www.westcoastleaf.org
mailto:publications%40lss.bc.ca?subject=
http://legalaid.bc.ca
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