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يهدف هذا الكتاب إىل تعليم األطفال حقوقهم وسالمتهم على اخلط.
وحيتوي على ستة سيناريوهات كثرياً ما يواجهها األطفال فيما يتعلق بالبيئة الرقمية: 

الحق يف اللعب عىل الخط  .1

إدارة وقت املشاهدة  .2

التعرض ملحتوى غري الئق  .3

الحق يف استخدام الوسائط الرقمية للتعلم  .4

الخصوصية  .5

دور البالغني كقدوة يف استخدام الوسائط الرقمية بشكل إيجايب  .6

يوجه كل سيناريو لطفلك سؤااًل وإجابتني حمتملتني. وتتيح قراءة الكتاب مع طفلك فرصة للتحدث معه حول 
االتصال على اخلط. وميكنك العثور على اإلجابة الصحيحة لكل سيناريو يف اجلزء اخللفي من هذا الكتاب.

وأثناء قراءة الكتاب، ُنشجعك على التحدث بصراحة مع طفلك حول ما يراه ويفعله على اخلط. وُنشجعك 
أيضاً على طمأنة طفلك أنه ميكن أن يتحدث إليك يف أي وقت حول األشياء اليت حتدث على اخلط، وأنه 

لن يواجه أي مشاكل بغض النظر عما يقوله.
وأثناء قراءة الكتاب، ُنشجعك على التحدث بصراحة مع طفلك حول ما يراه ويفعله على اخلط. وُنشجعك 
أيضاً على طمأنة طفلك أنه ميكن أن يتحدث إليك يف أي وقت حول األشياء اليت حتدث على اخلط، وأنه 

لن يواجه أي مشاكل بغض النظر عما يقوله.
وقد جرى تصميم هذا الكتاب لألطفال دون سن التاسعة من العمر. وميتلك االحتاد أيضاً موارد بشأن 

www.itu.int/cop :احلقوق والسالمة على اخلط لألطفال األكرب سناً ولألطفال املستعدين لتعلم املزيد
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مرحبًا، أنا سانغو، هاتف نينجا!
وأنا أعيش في اليابان مع أسرتي.

ووظيفتي مساعدة األطفال على أن 
يكونوا آمنين على الخط ويستمتعون به. 

وأريد مساعدتك أيضًا! فإذا استمعت 
بعناية لما يقوله سانغو في هذا الكتاب، 

فإنه سيساعدك في العثور على 
اإلجابات الصحيحة!

هوغو



قـاِبـل

هوغو



هوغو يلعب على حاسوبه. 
ولكن شقيقته الصغيرة 

تريد أن تلعب أيضًا.



a

b

ما الذي يجب أن 
يفعله هوغو؟ 

يدع أخته الصغيرة 
تلعب أيضًا، فاللعب 

ممتع للجميع

يقول ألخته 
الصغيرة 

“مستحيل”



متى يجب أن تسمح ألختك 
الصغيرة أو أخوك الصغير 

بممارسة األلعاب على 
الخط أيضًا؟

يحتاج جميع 
األطفال للعب 

واالستمتاع!

يقول سانغو ...

أمل



قـاِبـل

أمل



أمل شاهدت الرسوم المتحركة 
طوال فترة بعد الظهر. وتعاني 

اآلن من آالم في عينيها.



 تطفئ
 الرسوم 

المتحركة وتلعب 
مع شقيقها

 تذهب
 إلى المتجر 

وتشتري عينين 
جديدتين

b

ما الذي يجب أن 
تفعله أمل؟

a



@

ما هي اللعبة التي تفضل 
لعبها مع اآلخرين؟

هناك الكثير من 
األلعاب الممتعة للعب 

بدون التلفزيونات 
 والهواتف

 والحواسيب!

يقول سانغو ...

تـوم



ااااااا

قـاِبـل

تـوم



توم يشاهد قناة يوتيوب لألطفال 
)Youtube Kids(. ولكن يظهر شيئًا 
ما على الشاشة يجعله يشعر بعدم 

اليقين وغرابة بداخله.



مـا الـذي ينبغي 
أن يفعله توم؟

يوقف تشغيل
الحاسوب 

اللوحي ويخبر 
شخصًا بالغًا

 يرمي 
 الحاسوب اللوحي

  في سلة
 المهمالت

b

a



@@

 طلب مساعدة
 أحد البالغين الذين 
يمكن أن يجعلوك 

تشعر بتحسن!

يقول سانغو ...

َمن هم البالغون الذين يمكن 
أن تطلب مساعدتهم؟

زوال



قـاِبـل

زوال



زوال تحب الديناصورات وتريد 
معرفة المزيد عنها.



تسأل شخصًا بالغًا 
مساعدتها في 
البحث عن أشياء 

ممتعة عن 
الديناصورات على 

حاسوبها

b

aتعثر 
 على ديناصور 
حي حقيقي 
للتحدث معه

ما الذي يجب 
أن تفعله زوال؟



ما هو الموقع 
اإللكتروني المفضل 
لديك لألطفال فقط؟

كـايال هناك مواقع 
إلكترونية رائعة 
لألطفال فقط!

يقول سانغو ...



قـاِبـل

كـايال



كايال تلعب لعبة. ويطلب منها 
العب آخر أن ترسل صورة ذاتية 

)سيلفي(.



Can you send me a selfie?  

ترسل صورة 
لكلبها بداًل من 

صورتها

a

تتحقق من 
المسألة مع أحد 

البالغين

b

ما الذي يجب 
أن تفعله كايال؟



َمن هم البالغون الذين 
يمكن أن تسألهم عن 
إرسال الصور الذاتية؟

يمكن أن يكون 
إرسال الصورة الذاتية 

محفوفًا بالمخاطر، 
فمن األفضل التحقق 
من المسألة مع أحد 

البالغين!

يقول سانغو ...

لوكاس



قـاِبـل

لوكاس



لوكاس يقوم ببناء برج ضخم. 
ويريد أن يقوم والده بمساعدته، 

ولكن والده يلعب على هاتفه.



ينزعج ويرمي 
المكعبات في 

كل مكان

يطلب من والده 
باحترام بناء البرج 

معًا

ما الذي ينبغي أن 
aيفعله لوكـاس؟

b



القيام باألشياء معًا 
كأسرة يمكن أن يكون 

ممتعًا!

يقول سانغو ...





السيناريو 1: الحق يف اللعب عىل الخط 
B :اجلواب الصحيح هو

لكل األطفال احلق يف اللعب. وميكن أن يشمل ذلك ممارسة األلعاب ومشاهدة الفيديوهات والتواصل مع 
األصدقاء واألسرة على اخلط، مبا يتناسب مع أعمارهم. 

السيناريو 2: إدارة وقت املشاهدة 
 B :اجلواب الصحيح هو

من املهم لصحة الطفل ورفاهيته أن يكون وقت املشاهدة متوازناً مع األنشطة غري املتصلة باخلط. وميكن أن 
تشتمل األنشطة املمتعة املتاحة بدون االتصال باخلط على اللعب التخيلي يف األماكن الداخلية أو اخلارجية وقراءة 

الكتب وممارسة الفنون وممارسة الرياضة. 

السيناريو 3: التعرض ملحتوى غري الئق
  A :اجلواب الصحيح هو

يف بعض األحيان، يتعرض األطفال عن طريق اخلطأ لشيء ما على اخلط خميف أو مزعج أو غري مهذب. ومن 
املهم أن يعرف األطفال أنه ميكنهم دائماً التحدث إىل شخص بالغ موثوق به بشأن ما رأوه وكيف يؤثر عليهم 

وما الذي ميكن أن يفعلوه عندما حتدث هذه األشياء.  



السيناريو 4: الحق يف استخدام الوسائط 
الرقمية للتعلم 

  B :اجلواب الصحيح هو
جلميع األطفال احلق يف الوصول إىل املعلومات والتعلم وتنمية مهارات جديدة.

وميكن أن تدعم الوسائط الرقمية هذه األشياء. فعلى سبيل املثال، هناك العديد من املواقع اإللكرتونية التعليمية 
املصممة لألطفال فقط.

السيناريو 5: الخصوصية 
  B :اجلواب الصحيح هو

لألطفال احلق يف اخلصوصية. واحلفاظ على خصوصية املعلومات الشخصية، مبا يف ذلك الصور، يساعد على 
احلفاظ على أمان األطفال على اخلط. وحتتوي العديد من املواقع اإللكرتونية والتطبيقات على إعدادات 

اخلصوصية اليت ميكنك استخدامها للمساعدة يف احلفاظ على خصوصية معلومات طفلك. 

السيناريو 6: دور البالغني كقدوة يف استخدام 
الوسائط الرقمية بشكل إيجايب

  A :اجلواب الصحيح هو
يتعلم األطفال من خالل القدوة، ولذلك يشجع االحتاد اآلباء والبالغني على أن يكونوا قدوة جيدة عند استخدام 
الوسائط الرقمية. وإذا كنت ترغب يف احلصول على مزيد من املعلومات، فإن لدى االحتاد مبادئ توجيهية لآلباء 
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