


الحامية من الكراهية والتهديدات عىل اإلنرتنت

إن حرية التعبري هي واحدة من أهم األجزاء يف القوانني األساسية يف السويد. وهي تعني 

أنه يحق للجميع أن يفكروا ويعتربوا ويقولوا ما يريدونه، سواء شفهياً أو خطياً، لطاملا 

أنهم يتبعون القانون. هذا هو أساس الدميقراطية.

وتنطبق نفس القواعد عىل اإلنرتنت كام يف خارجها. ميكن أن تكون الكراهية والتهديدات 

مخالفة للقانون، والرشطة واملدعي العام هام اللذان يقرران إن تم ارتكاب جرمية أم ال.

"نرش الكره ليس مقبوالً أبداً، وال حتى عىل وسائل التواصل 

االجتامعي"

"من املهم أن توجد آراء مختلفة يف املجتمع. يحق يل 

دامئاً أن يكون لدي رأيي الخاص يب"

>>



االفرتاء
يعني االفرتاء نرش معلومات عن شخص إىل أشخاص آخرين من أجل اإلساءة إىل سمعة 

ذلك الشخص.

اإلهانة
تعني اإلهانة السخرية أو االستحقار أو االستهزاء من شخص بهدف انتهاك تقدير الشخص 

لذاته أو كرامته.

إزعاج الغري
يعني إزعاج الغري إزعاج شخص آخر قصداً بصورة متكررة ومتشددة.

التحرّش الجنيس
يعني التحرّش الجنيس القيام بيشء ذي طبيعة جنسية تجاه شخص ضد مشيئة ذلك 

الشخص.

التهديد غري املرشوع
التهديد غري املرشوع هو تهديد شخص بارتكاب جرمية ضده بهدف إخافة الشخص.

التصوير التحقريي
التصوير التحقريي هو تصوير أو أخذ فيلم خلسة لشخص بطريقة غري رشعية يف الداخل، 

عىل سبيل املثال يف الحامم أو يف املرحاض.

انتهاك الخصوصية غري املرشوع
انتهاك الخصوصية غري املرشوع هو نرش صور أو بيانات عن شخص آخر، إذا كان الهدف 

من النرش هو إيذاء الشخص املعني إيذاًء شديداً.

التحريض ضد فئة من الناس
التحريض ضد فئة من الناس هو نرش ترصيحات تهّدد أو تهني مجموعة من األشخاص علناً، 

مع التلميح إىل لون البرشة أو الجنسية أو األصل العرقي أو الديانة أو امليول الجنسية.

املصدر: سلطة االدعاء العام، الرشطة، إدارة قضايا الشباب واملجتمع املدين، القانون الجنايئ.

أمثلة عن جرائم

تتعلق بالكراهية والتهديد عىل اإلنرتنت 



• تحدث عام حدث لشخص تثق به! املدرّسون 

واملوظفون اآلخرون يف املدرسة ملزمون مبساعدتك إذا 

تعرضت إىل ذلك بصفتك طالباً.

• قدم بالغاً إىل الرشطة! وافعل ذلك مبارشة. يف بعض 

الحاالت تحتاج الرشطة إىل الحصول عىل معلومات 

برسعة من مزود خدمة اإلنرتنت الذي ميكنه تخزين 

الصور والتعليقات لفرتة محدودة. ميكنك البالغ عن 

الجرمية من خالل االتصال بالرقم 11414.

• قدم بالغاً إىل املوقع! ميكنك العثور عىل بيانات 

.whois.com االتصال مبالك النطاق عىل

• احتفظ باألدلة! خذ لقطات شاشة عن الصور 

والتعليقات وكل ما يتم نرشه. اطلب من شخص قريب 

أن ينظر إىل األدلة عندما تقوم بحفظها. إذا أدى البالغ 

إىل محاكمة فيمكن لذلك الشخص أن يشهد عىل أنه مل 

يتم تغيري األدلة. اطبع األدلة واحتفظ بها بصورة رقمية 

أيضاً. اطلب من صديق االحتفاظ بها إذا مل تكن تريد 

فعل ذلك بنفسك.

"عندما تعرض زمييل إىل االضطهاد عىل اإلنرتنت قدمنا 

بالغاً عن ذلك"

هل تعرضت بنفسك

إىل كراهية وتهديدات عىل اإلنرتنت؟



• تحدث عام حدث لشخص تثق به! املدرّسون 

واملوظفون اآلخرون يف املدرسة ملزمون بتقديم 

املساعدة إذا تعرض طالب إىل ترصفات من 

هذا النوع.

• ال تنقر بتاتاً عىل "أعجبني" وال تنرش نصوصاً 

أو صوراً تساهم يف الكراهية والتهديدات!

• قدم بالغاً إىل املوقع! ميكنك العثور عىل 

بيانات االتصال مبالك النطاق عىل املوقع 

.whois.com

هل شاهدت آخرين 

يتعرضون إىل الكراهية والتهديدات عىل اإلنرتنت؟



Barnombudsmannen.se
توجد هنا معلومات ومعارف عن الحقوق االنسانية 

 Barnrättsmyndigheten .لألطفال واليافعني

تتحدث مع األطفال والشباب عن حالتهم وآرائهم. بعض 

أجزاء املوقع متوفرة بعدة لغات.

Bris.se
منظمة تساند وتساعد األطفال واليافعني الذين يتعرضون 

إىل أنواع مختلفة من حاالت االستضعاف. ميكنك هنا 

الحديث بدون ذكر اسمك مع مرشد اجتامعي عن طريق 

الهاتف أو الدردشة أو بالربيد االلكرتوين. املوقع لديه 

معلومات بلغات أخرى عن طريق

  .Google translate

Brottsoffermyndigheten.se
منظمة تعمل من أجل تحسني األمور لألطفال واليافعني 

الذين شاهدوا أو عايشوا جرمية. يف

jagvillveta.se/sprakversioner توجد معلومات 
بعدة لغات عام هو الترصف اإلجرامي وعن مكان 

حصولك عىل مساعدة. يف tystnainte.se توجد 

معلومات ونصائح ألشخاص تعرضوا إىل كراهية 

وتهديدات ألنهم عربوا عن آرائهم بحرية، كالصحفيني 

واملؤثرين والسياسيني مثالً. Tystna inte متوفر باللغة 

السويدية.

Juridikinstitutet.se
منظمة قانونية تساعد األشخاص الذين يتعرضون إىل 

الكراهية والتهديدات عىل اإلنرتنت. ميكنك هنا طرح 

أسئلة عن الكراهية والتهديدات والجرائم والعقوبات. 

بعض أجزاء املوقع متوفرة باإلنكليزية.

Mucf.se
مصلحة تنرش املعرفة عن اليافعني وحالتهم. املوقع متوفر 

باللغة السويدية واالنكليزية.

Rfslungdom.se
جمعية الشباب لحقوق املثليني وازدواجيي امليول 
الجنسية واملتحولني جنسياً وأحرار الجنس. يوجد 

هنا دعم ونصائح لليافعني hbtq )السحاقية، املثلية، 
ازدواجية امليول الجنسية والتحول الجنيس(. املوقع متوفر 

باللغة السويدية.

Raddabarnen.se
منظمة تعمل من أجل حق جميع األطفال يف البقاء عىل 

قيد الحياة والتطور والنمّو يف أمان. من األمور التي توجد 
هنا معارف ونصائح لليافعني والوالدين أو للذين يعملون 

مع األطفال أو من أجلهم. املوقع متوفر باللغة السويدية.

Skolverket.se
مصلحة مسؤولة عن إدارة ودعم رياض األطفال واملدارس 
وتعليم الكبار يف السويد. توجد هنا معلومات كاملة عن 

الكراهية والتهديدات عىل اإلنرتنت. بعض أجزاء املوقع 

متوفرة بعدة لغات.

Statensmedierad.se
مصلحة تعمل من أجل تقوية األطفال واليافعني عىل 

اإلنرتنت. تدير املصلحة حملة
No Hate Speech Movement للوقاية من 

خطابات الكراهية والتهديدات عىل اإلنرتنت بني األطفال 
واليافعني. بعض أجزاء املوقع متوفرة بعدة لغات.

ميكنك هنا الحصول 

عىل معلومات ودعم ونصائح:



Tänk till
حكايات شباب باللغة السويدية عن مواضيع مختلفة 

كمثال الجامل األعىل واآلراء املسبقة والهلع.
يوجد Tänk till يف وسائل التواصل االجتامعي وينتجه 

UR الذي هو جزء من الخدمة العمومية لإلذاعة 
والتلفزيون. املوقع متوفر باللغة السويدية.

Ungdomar.se
موقع ميكنك الحديث فيه مع شباب آخرين وقراءة 
مقاالت وطرح أسئلة عىل محرتفني بالغني بدون ذكر 

اسمك. املوقع متوفر باللغة السويدية.

Youmo.se
موقع مخصص للذين ترتاوح أعامرهم ما بني

13 و 20 سنة. من األمور التي توجد هنا معلومات 
عن العنف والظلم والحالة النفسانية والجسم والجنس. 

املوقع متوفر باللغة السويدية واالنكليزية والعربية 

والداري والصومالية والتغرينية.

>>

هنا ميكنك البالغ 

عن الكراهية والتهديدات والحصول عىل معلومات:

اجعل اإلنرتنت أكرث لطفاً

Polisen.se
مصلحة تعمل بهدف الحد من الجرائم ووقاية الناس من 
الجرائم، كام أن وقاية األطفال واليافعني عىل اإلنرتنت هو 

جزء من عملها. املوقع متوفر بعدة لغات.

Beo.skolinspektionen.se
Barn- och elevombudet (BEO) يعمل من أجل 
حامية حقوق األطفال والطالب. يقوم BEO بالتحقيق 

عن البالغات التي تتعلق باإلهانات ضد األطفال والطالب 
وميكنه متثيل األطفال والطالب أمام املحكمة. املوقع 

متوفر بعدة لغات.

Do.se
Diskrimineringsombudsmannen مصلحة

تعمل من أجل مجتمع خاٍل من التمييز )عندما تتم 
معاملة شخص بصورة أسوأ من اآلخرين(. إذا خرق 

شخص ما قانون مكافحة التمييز فيمكنك تقديم بالغ إىل 

DO. املوقع متوفر بعدة لغات.




