التعليم الثانوي
االتجار بالبشر

صحيفة معلومات المحافظة عىل السالمة عىل ر
اإلنتنت
كيف تستجيب للطلبات والعروض غير المناسبة على اإلنترنت:
يبحث المتّجرون باألشخاص بشكل متزايد عن ضحاياهم على اإلنترنت .الغرض من هذه الصحيفة هو مساعدة الشباب في
تصفح اإلنترنت بأمان.
عند دخول الشباب إلى شبكة اإلنترنت ،هناك بعض المخاطر التي ينبغي أن يكونوا هم وأهلهم واألوصياء عليهم وراشدون
موثوقون آخرون مطلعين عليها .تتصل هذه المخاطر بثالثة مجاالت نشاط ه  :المحتوى ،االتصال والسلوك.
كما يعتبر إطار خطر المحتوى – االتصال – السلوك أداة مفيدة للتفكير حول أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها الشباب
واألذى الذي قد يلحق بهم.
يعرض المت ّ ِجرون الشباب لمحتوى غير الئق وغير مقبول وقد يحاولون الحصول على المال أو
 .1المحتوى .قد ّ
التعاون.
ما الذي يمكنكم فعله؟ حجب أي شخص يحاول الحصول على معلومات أو صور منكم أو يحاول دفعكم إلى مشاهدة
محتوى ما .يمكنكم حجب أو إلغاء صداقة أو إلغاء متابعة أي متّجر يحاول التواصل معكم كما وأصدقائه ومتابعيه على
وسائل التواصل االجتماعي.
كما يمكنكم استخدام مهارات التفكير النقدي لتقييم الرسائل على اإلنترنت .مثالً ،اسألوا أنفسكم" :من أرسل هذه الرسالة؟"،
"هل المصدر موثوق؟"" ،هل تبدو الرسائل أروع من أن تكون صحيحة؟" ،و "هل معلومات أو مزاعم الرسالة
صحيحة؟".
 .2االتصال :التواصل عبر اإلنترنت قد يش ّكل مشكلة كبيرة .قد ال يكون الشاب الذين تدردشون معه على الشبكة من
التقرب منكم أو يدعي أنه صديق ليحضّركم التصال أو مطلب غير
تعتقدونه .إذ قد يكون شخصا ً راشدا ً يحاول
ّ
الئق.
يستخدم ال ُمت َِجرون خاصية إخفاء الهوية على اإلنترنت إلخفاء نواياهم ودوافعهم .يسمح لهم ذلك بالعمل بشكل غير مرئي.
هل تعرفون فعليا ً الشخص الذي تتواصلون معه؟ انتبهوا إلى من تتحدثون معهم على اإلنترنت.
ما الذي يمكنكم فِعله؟ ال تكشفوا عن برنامجكم ،أو أنشطتكم اليومية أو أي تفاصيل عن أصدقائكم أو أسرتكم أو أي
معلومات شخصية أخرى قد تسمح لهم بالذهاب إلى مدرستكم أو منزلكم أو أي مكان آخر ترتادونه .فعّلوا إعدادات
الخصوصية الخاصة بكم وع ّ
طلوا أي إعدادات تعقّب مثل النظام العالمي لتحديد الموقع الذي يمكنه تعقب تحركاتكم وتحديد
موقعها .ال تقبلوا أي دعوات للقاء خارج الشبكة .في حال حدوث أي لقاء ،اصطحبوا أحد والديكم أو شخص راشد آخر
معكم.
تصرفكم على اإلنترنت قد يجعلكم أكثر عرضة لل ُمت َّ ِجرين.
 .3السلوك:
ّ
ما الذي يمكنكم فِعله؟ فكروا بما تنشرونها على اإلنترنت .قد يزيد نشر خطاب الكراهية أو صور جنسية فاضحة تشجع
السلوك الخطر ،من خطر أن يالحظكم ُمت َّ ِجر .كما ّ
المتطرفة قد
أن زيارة غرف الدردشة التي يتم فيها تبادل اإليديولوجية
ّ
للتطرف.
تجعلكم عُرضة
ّ
للتطرف أو المضايقة أو التن ّمر ،احفظوا نسخا ً من التواصل والمحتوى وأوقفوا التواصل .ثم أخبروا أحد
إن استُهدِفتم
ّ
والديكم أو شخص راشد أو صديق تثقون به.
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