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الحفاظ على سالمة األطفال على الخط أثناء جائحة فيروس كورونا
 (COVID-19)

مـن دالالت األثـر الـعاملـي لـفيروس كـورونـا (COVID-19) أن الشـباب سـيقضون وقـتاً أطـول فـي املـنزل – ومـزيـداً مـن الـوقـت عـلى الخـط. 
وهـناك الـكثير مـن الـطرائـق الـرائـعة الـتي يـمكن لـألطـفال مـن خـاللـها اسـتخدام األجهـزة املـوصـولـة بـاإلنـترنـت مـن أجـل الـتعلم والـلعب، ولـكن 

األمر ينطوي على مخاطر أيضاً.
وكــآبــاء ومــربــني، أُتــيحت لــكم أفــضل فــرصــة لــدعــم أطــفالــكم وتــوجــيههم مــن أجــل تــجنب املــخاطــر عــلى الخــط، والــتمتع بــتجارب أكــثر أمــانــاً. 

وللحكومات والصناعة أيضاً دور لكفالة أن يكون عالم اإلنترنت مكاناً آمناً.
وفـــي هـــذه األوقـــات الـــعصيبة، قـــد يـــشعر األطـــفال بـــالـــعزلـــة أو الـــضيق، وقـــد يـــالحـــظون انـــزعـــاج أفـــراد األســـرة مـــن آثـــار فـــيروس كـــورونـــا 
(COVID-19). وبــــما أن األطــــفال بــــعيدون عــــن املــــدرســــة، فــــإنــــهم يــــعانــــون مــــن قــــلة الــــتواصــــل مــــع أنــــظمة الــــدعــــم املــــعتادة بــــما فــــي ذلــــك 
األصــدقــاء واملــدرســون ومــقدمــو الــنصح. وإذا كــان ذلــك مــمكناً، قــد يــكون مــن املــفيد الــتواصــل مــع األفــراد الــذيــن يــقدمــون الــدعــم املــنتظم 

ألطفالكم ملعرفة ما إذا كان يمكنهم تقديم الدعم على الخط أو عبر الهاتف.
ويـشمل هـذا الـنصح بـعض مـسائـل السـالمـة الـرئـيسية عـلى الخـط للشـباب، ويـتضمن مجـموعـة مـن اإلرشـادات والـنصائـح الـعملية بـشأن 
مــا يــجب فــعله إذا ســارت األمــور بــشكل خــاطئ. ويــغطي الــنصح مــسائــل الســالمــة الــشائــعة عــلى الخــط مــثل إدارة الــوقــت عــلى الخــط مــن 
خـــالل اســـتخدام أدوات الـــتحكم واإلعـــدادات الـــخاصـــة بـــاآلبـــاء، واالســـتجابـــة ملـــشاكـــل مـــثل التســـلط الـــسيبرانـــي، واملـــحتوى غـــير املـــناســـب، 

وإرسال غرباء ملواد خادشة للحياء وبيانات اتصال.

يـرجـى مـالحـظة مـا يـلي: أُعـّد مـفوض السـالمـة اإللـكترونـية فـي أسـترالـيا هـذه املـواد مـن أجـل االسـتخدام الـدولـي. وعـليه، فـإن املـواد ذات 
طابع عام. وأُتيحت على أساس عدم مشاركة مفوض السالمة اإللكترونية في تقديم املشورة املهنية.
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كيفية مساعدة األطفال على البقاء آمنني على الخط
ال يـمكن مـراقـبة أنشـطة أطـفالـكم عـلى الخـط فـي كـل ثـانـية مـن الـيوم، حـتى وإن كـنتم مـع بـعضكم الـبعض فـي املـنزل. ومـن املـهم التحـدث 

مع أطفالكم بشأن مسائل السالمة على الخط للمساعدة في تطوير تفكيرهم النقدي وقدرتهم على اتخاذ خيارات جيدة.

وإليكم 10 إرشادات مهمة للمساعدة في حماية أطفالكم على الخط:
بـناء عـالقـة ثـقة مـنفتحة بـشأن الـتكنولـوجـيا – حــافــظوا عــلى اتــصال مــنفتح وداعــم حــتى يــعرف أطــفالــكم أنــه يــمكنهم  1

اللجوء إليكم إذا حدث خطأ ما أو أنهم ال يشعرون بالراحة على الخط.
مـشاركـة أطـفالـكم املـشاهـدة والـلعب عـلى الخـط. وسـيساعـدكـم ذلـك عـلى فـهم مـا يـفعلونـه بـشكل أفـضل وسـبب اسـتمتاعـهم   2
بتطبيق ما أو لعبة معينة أو موقع إلكتروني معني، باإلضافة إلى إتاحة فرصة رائعة لبدء محادثات عن السالمة على الخط.
بــناء عــادات جــيدة ومـــساعـــدة أطـــفالـــكم عـــلى تـــطويـــر الـــذكـــاء الـــرقـــمي واملـــهارات االجـــتماعـــية والـــعاطـــفية – مـــثل االحـــترام   3

والتعاطف والتفكير النقدي والسلوك املسؤول والصمود – والتصرف كمواطنني صالحني على الخط.
تـمكني أطـفالـكم – ســاعــدوا أطــفالــكم عــلى اتــخاذ قــرارات حــكيمة فــيما يــخصهم، كــلما أمــكن ذلــك، بــدالً مــن إمــالء مــا يــجب   4
عـليهم الـقيام بـه. وحـاولـوا تـزويـدهـم بـإسـتراتـيجيات لـلتعامـل مـع الـتجارب السـلبية عـلى الخـط بـما يـؤدي إلـى بـناء ثـقتهم وقـدرتـهم 

على الصمود.
اســـتـخـدام األجـهـــزة فــي الـــمـنـاطق الــمـفـتـوحــة مــن الـــمـنـزل – يـــمـكـن أن يــسـاعــدكــم ذلـــك عـــلـى تـحــديــد ومـــعـرفـــة مــع مــن   5
ـــعـاب واألجـهــــزة  ـــزة األلـ ـــزة الـــتـلـفـزيـــون الـــذكـــيـة وأجـهـ يـــتـفـاعـــل طـــفـلـكـم عـــلـى الـخـــط عـــنـد اســــتـخـدام الـــهـواتـــف واألجـهــــزة الـــلـوحـــيـة وأجـهـ

الــموصــولــة األخــرى.
ضــبط الحــدود الــزمــنية الــــتي تــــوازن بــــني الــــوقــــت املســــتغرق أمــــام الــــشاشــــات مــــع األنشــــطة األخــــرى خــــارج الخــــط – وقــــد   6
يـساعـدكـم وضـع خـطة عـائـلية بـشأن الـتكنولـوجـيا عـلى إدارة الـتوقـعات بـشأن أيـن ومـتى يـمكن الـسماح بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا 

– وابحثوا عن نماذج أو أمثلة لذلك على الخط.
مـعرفـة الـتطبيقات واأللـعاب ومـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي الـتي يسـتخدمـها أطـفالـكم، والـتأكـد مـن أنـها مـناسـبة   7
ألعــمارهــم، وتــعلم كــيفية الحــد مــن الــرســائــل أو الــدردشــة عــلى الخــط ووظــائــف تــقاســم املــوقــع داخــل الــتطبيقات أو األلــعاب، إذ 
يــمكنها أن تــعرض أطــفالــكم لــالتــصال بــأشــخاص غــير مــرغــوب فــيهم وتــكشف عــن مــوقــعهم املــادي. ولــلحصول عــلى مــزيــد مــن 

النصائح، يرجى االطالع على:
دلـيل السـالمـة اإللـكترونـية ويـتضمن مـعلومـات ملـساعـدة اآلبـاء واملـربـني عـلى اخـتيار تـطبيقات أكـثر أمـناً واإلبـالغ عـن  •

مصادر االتصاالت غير املرغوب فيها واألنشطة الجنسية وحجبها.
مـوقـع Common Sense Media ويـتيح دلـيالً خـاصـاً بـالـتطبيقات يـساعـد اآلبـاء واملـربـني عـلى اخـتيار تـطبيقات  •
أكـــــثر أمـــــناً. ويـــــقدم أيـــــضاً مـــــوارد محـــــددة عـــــن فـــــيروس كـــــورونـــــا (COVID-19) تـــــتعلق بـــــالـــــتفاعـــــل أثـــــناء الـــــتباعـــــد 

االجتماعي وإغالق املدارس باستخدام وسائط عالية الجودة وفرص التعلم في املنزل.
مـوقـع Net Aware ويـتيح دلـيالً لشـبكات الـتواصـل االجـتماعـي والـتطبيقات واأللـعاب مـن أجـل الـحفاظ عـلى سـالمـة  •

األطفال على الخط.
التحقق مــن إعــدادات الــخصوصــية فــــي األلــــعاب والــــتطبيقات الــــتي يســــتخدمــــها أطــــفالــــكم والــــتأكــــد مــــن تــــشغيل مــــلفات   8
الــتعريــف الــخاصــة بــهم بــاســتخدام إعــدادات الــخصوصــية األكــثر صــرامــة. والحــد مــن دائــرة الــجهات الــتي يــمكنها االتــصال 

بأطفالكم أو أن تطلبوا منهم الرجوع إليكم قبل قبول أصدقاء جدد.
اســتخدام الــتكنولــوجــيات املــتاحــة لــــضبط أدوات الــــتحكم الــــخاصــــة بــــاآلبــــاء عــــلى األجهــــزة الــــتي يــــمكنها فــــرز املــــحتوى   9
الـضار، ومـراقـبة اسـتخدامـات أطـفالـكم، والحـّد مـن الـوقـت الـذي يسـتمر فـيه هـذا املـحتوى عـلى األجهـزة أو الـوظـائـف املـوصـولـة 

أو حجبه تماماً (مثل الكاميرات وعمليات الشراء داخل التطبيق).
10 االنتباه إلى عالمات االستغاثة واإلحاطة بمكان الحصول على مزيد من النصائح والدعم.

] يرجى إدراج روابط الدعم املحلي/القطري والخطوط الساخنة هنا ]
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وسائل اإلعالم واملعلومات الخاطئة واالحتيال
فــــي الــــوقــــت الــــحاضــــر، مــــن الــــصعب زيــــارة مــــوقــــع عــــلى الــــويــــب أو تــــشغيل الــــتلفزيــــون أو االســــتماع إلــــى الــــراديــــو أو فــــتح صــــحيفة دون 
االصــطدام بــموضــوع فــيروس كــورونــا ((COVID-19. وحــتى تــطبيقات وســائــل الــتواصــل االجــتماعــي وضــعت روابــط وومــضات تــوعــويــة 
لــالطــالع عــلى مــعلومــات بــشأن الــفيروس. وعــلى الــرغــم مــن أهــمية الــبقاء عــلى اطــالع، فــإن مــن املــهم أيــضاً االنــتباه إلــى األخــبار املــزيــفة 

واملعلومات الخاطئة التي تُنشر عبر اإلنترنت.

كيف يمكنني حماية طفلي؟
اخــتيار مــصدر أو مــصدريــن مــن مــصادر املــعلومــات املــوثــوقــة وذات الــسمعة الــجيدة لـــلحصول عـــلى األخـــبار،  •
لــتجنب الــتقاريــر الــكاذبــة واالدعــاءات غــير الــعلمية. وتــوفــر الخــدمــات اإلخــباريــة الــرئــيسية نشــرات مــنتظمة عــلى الخــط ونشــرات 

تلفزيونية وإذاعية.
حث طفلكم على التحقق من مدى موثوقية املصادر ومصداقيتها. •

تـعليم طـفلكم مـهارات مــثل االحــترام واملــسؤولــية والــقدرة عــلى الــصمود والــتفكير الــنقدي – ولــيس مــن الــسابــق ألوانــه غــرس  •
العادات الجيدة، وستساعدهم هذه املهارات على فهم املعلومات التي يتداولونها.

ضــبط إعــدادات الســالمــة واألمــن والــخصوصــية فـــي األجهـــزة واأللـــعاب والـــتطبيقات لـــتكون فـــي مســـتوى مـــناســـب مـــع  •
العمر.

الحذر من عمليات االحتيال وتعليم طفلكم كيفية اكتشاف عمليات االحتيال على الخط وتجنبها. •

وضـع حـدود بـشأن اسـتخدام الـحاسـوب الـخاص بـكم وااللـتزام بـها – وقـد يـساعـدكـم ذلـك عـلى الـحفاظ عـلى الـتوازن  •
وتقديم قدوة جيدة لطفلكم.

االتــسام بــالــصراحــة مـــن خـــالل االعـــتراف بـــالســـلوك السيئ والـــتأكـــد مـــن أن املـــحتوى الـــذي تـــعرضـــونـــه عـــلى الخـــط مـــحتوى  •
محترم وأمني.

الـتأكـد مـن أن أطـفالـكم يـعرفـون األشـخاص الـذيـن يـمكنهم الـلجوء إلـيهم لـطلب املـساعـدة – يـمكنكم إجـراء املـزيـد  •
مـــن املـــحادثـــات بـــشأن الســـالمـــة عـــلى الخـــط فـــي املـــنزل، أو إخـــبارهـــم عـــن خـــطوط املـــساعـــدة أو شـــبكات الـــدعـــم، أو تـــزويـــدهـــم 

باإلرشادات الواردة في هذه النصائح.

ماذا أفعل إذا كان طفلي يشعر بالخوف أو القلق؟
إيـقاف الـتبليغات واسـتخدام الـتطبيقات أو املـيزات املـدمـجة ملـراقـبة الـوقـت الـذي تـقضونـه أنـتم وأطـفالـكم عـلى الخـط أو الحـد  •

منه.
تجربة أنشطة أخرى مثل قراءة شيء ما تستمتعون به أو ممارسة األلعاب. •

الـبحث عـن قـصص إيـجابـية عـن األشـخاص الــذيــن يــعملون للحــد مــن آثــار فــيروس كــورونــا (COVID-19)، أو رعــايــة  •
املرضى، أو القيام بأعمال طيبة أو املساهمة في الجهود التي يبذلها املجتمع املحلي.

الـتواصـل مـع األشـخاص املـوجـوديـن فـي شـبكة دعـم طـفلكم ملـعرفـة مـا إذا كـان بـإمـكانـهم تـقديـم الـدعـم عـلى الخـط أو  •
عبر الهاتف.

التحقق بـانـتظام ملـعرفـة مـا إذا كـان طـفلكم عـلى مـا يـرام. ودعـه يـعرف أنـكم مـوجـودون مـعه وأنـه يـمكنه التحـدث إلـيكم فـي أي  •
وقت. وبعد ذلك، قوموا بشيء ممتع معهم!

] يرجى إدراج روابط الدعم املحلي/القطري والخطوط الساخنة هنا ]

P:\ARA\ITU-D\BDT\IEE\DIV\470397A.docx   (470397)

https://www.esafety.gov.au/key-issues/staying-safe/online-scams-identity-theft


�4

الوقت املُستغرق على الخط
إذا كــــان طــــفلكم يســــتخدم مــــنصات أو بــــرامــــج عــــلى الخــــط لــــلقيام بــــالــــعمل املــــدرســــي، فــــمن األهــــمية بــــمكان ضــــمان الــــتوازن الســــليم بــــني 

األنشطة املنفذة على الخط وغير املرتبطة باألعمال املدرسية والوقت املستغرق خارج الخط.

وإليكم بعض اإلرشادات املفيدة:
خالل الساعات املخصصة لغير املدرسة في املنزل، ضعوا حدوداً زمنية لتوقيت بقاء طفلكم على الخط ومدة البقاء. •

اســتخدام الــتكنولــوجــيات املــتاحــة – تــسمح لــكم أدوات الــتحكم الــخاصــة بــاآلبــاء وأدوات مــراقــبة الــوقــت املُســتغرق عــلى الخــط  •
بــقياس الحــدود الــزمــنية وضــبطها فــيما يــتعلق بــاســتخدام الــجهاز أو الــنفاذ إلــى اإلنــترنــت. وكــونــوا صــادقــني وصــرحــاء بــشأن 

سبب رغبتكم في استخدام هذه التكنولوجيات.
إيقاف التبليغات املتعلقة بتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي من أجل املساعدة على الحّد من حاالت الشرود. •

بــــناًء عــــلى عــــمر طــــفلكم، يــــمكنكم وضــــع اتــــفاق عــــائــــلي بــــشأن الــــتكنولــــوجــــيا يــــوازن بــــني الــــوقــــت الــــذي يــــقضيه أمــــام الــــشاشــــات  •
واألنشطة التي يؤديها خارج الخط. ويمكنكم العثور على النماذج من خالل البحث على الخط.

تـــــضمني أنشـــــطة "خـــــارج الخـــــط" فـــــي بـــــرنـــــامـــــجكم املـــــعتاد فـــــي املـــــنزل – ويـــــمكن أن يـــــشمل ذلـــــك مـــــمارســـــة تـــــماريـــــن عـــــائـــــلية  •
أو تخصيص وقت للقراءة أو ألعاب الطاولة.

الحد من الوقت الذي تقضونه على الخط لتقديم قدوة! •

وقد يكون لزيادة التوصيلية آثار صحية سلبية. وتتضمن العالمات التي يجب مراقبتها:
تعب، اضطراب النوم، صداع، إجهاد العني •

تغيرات في أنماط األكل •

نظافة شخصية منخفضة •

التحدث باستمرار عن برامج معينة على الخط، مثل موقع إلكتروني لأللعاب •

غضب شديد عند طلب أخذ استراحة من النشاط على الخط •

ظهور قلق أو انفعال عند االبتعاد عن الحاسوب/الجهاز •

ظهور عالمات االنسحاب من األصدقاء والعائلة. •

وإذا الحـظتم أن طـفلكم يـعانـي مـن هـذه املـشاكـل، فـقد تـحتاجـون إلـى اتـخاذ املـزيـد مـن الخـطوات لـلمساعـدة فـي تـعزيـز الـتوازن. وضـعوا 
في اعتباركم االتصال بمستشارين على الخط أو عبر الهاتف أو االتصال بطبيبكم املحلي للحصول على املشورة.
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استخدم أدوات التحكم الخاصة باآلباء وخيارات البحث اآلمن
أدوات الـتحكم الـخاصـة بـاآلبـاء هـي بـرمـجيات تـسمح لـكم بـمراقـبة مـا يـراه طـفلكم ومـا يـفعله عـلى الخـط والحـد مـنه. ويـمكن اسـتخدام هـذه 
األدوات لـفرز املـحتوى الـضار، مـثل "املـواد املـوجـهة لـلبالـغني" أو املـواد الـجنسية، وملـراقـبة اسـتخدام طـفلكم لـألجهـزة والـوظـائـف املـوصـولـة 

مثل الكاميرات، والحد من مدة هذا االستخدام أو منعه.
وعــلى الــرغــم مــن أن أدوات الــتحكم الــخاصــة بــاآلبــاء يــمكن أن تــكون أدوات فــعالــة لــلمساعــدة فــي الــتحكم فــيما يــفعله طــفلكم عــلى الخــط 
والحــد مــنه، إال أنــها غــير مــضمونــة. وال يــوجــد بــديــل عــن املــساهــمة األبــويــة النشــطة واإلشــراف عــلى أنشــطة الــطفل عــلى الخــط. ومــساعــدة 

طفلكم على بناء عادات سالمة جيدة على الخط ال تقل أهمية عن ذلك.

كيف أستخدم أدوات التحكم الخاصة باآلباء؟
wi- الـخاص بـكم يـتضمن بـرمـجية تـسمح لـكم بـضبط أدوات الـتحكم الـخاصـة بـاآلبـاء لشـبكة wi-fi الـتحقق مـا إذا كـان املـسيّر •

fi الخاصة بجميع أفراد العائلة.
الـــبحث عـــلى الخـــط عـــن مـــنتجات wi-fi مـــالئـــمة لـــألطـــفال وذات ســـمعة طـــيبة بـــاســـتخدام مـــصطلحات مـــثل "مـــسيّرات مـــالئـــمة  •

لألطفال" و"wi-fi مالئم لألطفال" و"مسيّرات مالئمة للعائلة" و"wi-fi آمن لألطفال".
الـــتحقق مـــن أدوات الـــتحكم الـــخاصـــة بـــاآلبـــاء املـــتاحـــة عـــلى مـــعظم األجهـــزة الـــلوحـــية والـــهواتـــف الـــذكـــية والـــحواســـيب وأجهـــزة  •
الـتلفزيـون وأجهـزة األلـعاب. ويـرجـى الـنظر إلـى: Windows وMac OS وApple (مـن iOS12)، وAndroid بـاسـتخدام 

.Google Family Link أو Google Play
اسـتخدام مـيزة الـقفل بـالـشفرة PIN عـلى أجهـزة الـتلفزيـون الـذكـية أو فـصل الـتلفزيـون عـن اإلنـترنـت إذا كـنتم ال تسـتخدمـون  •

امليزات "الذكية".
استخدام أدوات التحكم الخاصة باآلباء للحد من استخدام بيانات الهاتف الخلوي/املحمول الخاص بطفلكم. •

اسـتخدام تـدابـير الـتحكم الـخاصـة بـاآلبـاء عـلى خـدمـات الـبث وأجهـزة األلـعاب لـلمساعـدة فـي إدارة الـنشاط املـتعلق بـاأللـعاب.  •
ويرجى البحث عن خدمة البث أو اسم جهاز األلعاب و"أدوات التحكم الخاصة باآلباء" لالطالع على خياراتكم.

تــنزيــل أو شــراء أدوات تــحكم أو فــرز لــضمان ســالمــة الــعائــلة. ولــلعثور عــلى أداة فــرز مــناســبة لــكم، يــرجــى الــبحث عــلى الخــط  •
باستخدام مصطلحات مثل "مرشحات اإلنترنت" أو "مرشحات العائلة" واالطالع على التقييمات الخاصة بها.

ضـبط محـركـات بـحث مـالئـمة لـألطـفال أو اخـتيار إعـدادات لـلبحث اآلمـن عـلى األجهـزة الـرقـمية لـلمساعـدة عـلى مـنع طـفلكم مـن  •
االنزالق في مواقع ومحتويات غير مناسبة.

نصائح للتصفح اآلمن
تـشجيع األطـفال األصـغر سـناً عـلى الـرجـوع دائـماً إلـى شـخص بـالـغ قـبل الـنقر عـلى زر "قـبول" أو "الـسماح" أو "مـوافـق" فـي  •

موقع ويب، إذ يمكن أن تعرض مواقع رسائل أو إخالء مسؤولية أخرى تتطلب رداً.
ضبط عالمات االسترشاد في متصفح طفلكم بالنسبة للمواقع التي ترغبون في أن يستخدمها. •

الــتعرف عــلى كــيفية تــكييف إعــدادات أداة الــفرز لــلتعبير عــن عــمر كــل مســتخدم ومــهاراتــه إذا كــان الــعديــد مــن أفــراد عــائــلتكم  •
يتقاسمون استخدام جهاز أو برنامج.

االنــتباه إلــى أن الــعديــد مــن محــركــات الــبحث تــتضمن أيــضاً إعــالنــات وأن هــناك دومــاً خــطراً يــتمثل فــي إمــكانــية انــفالت مــواد  •
غير مالئمة عبر هذه اإلعالنات.
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االتصال غير املرغوب فيه واالستدراج
خــالل هــذا الــوقــت، مــن املــرجــح أن يــتعلم األطــفال ويــلعبوا ويــتواصــلوا عــلى الخــط – وقــد تــكون تــلك هــي الــطريــقًة الــرائــعًة لــبناء صــداقــات 
والــبقاء مــوصــولــني. ومــع زيــادة مــشاركــة األشــخاص عــلى الخــط، مــن املــهم الــتأكــد مــن أن جــميع املــحادثــات الــتي يجــرونــها آمــنة وصــحية 

ومطلوبة. ويحتاج اآلباء واملربون إلى مراقبة االتصال غير املرغوب فيه ومعرفة كيفية الرد.
واالتـصال غـير املـرغـوب فـيه هـو أي اتـصال عـلى الخـط يـجعل طـفلكم يـشعر بـعدم االرتـياح أو بـعدم األمـان، حـتى لـو رحـب بـجهة االتـصال 
فــي الــبدايــة. ويــمكن أن يــأتــي االتــصال مــن شــخص غــريــب، أو مــن "صــديــق" عــلى الخــط أو حــتى مــن شــخص يــعرفــه بــالــفعل. وفــي أســوأ 

الحاالت، يمكن أن ينطوي االتصال على "االستدراج" – أي بناء عالقة مع الطفل من أجل إساءة استغالله جنسياً.

كيف يمكنني الحد من املخاطر التي يتعرض لها طفلي؟
جـعل حـسابـاتـهم خـاصـة – اقــتراح أن يــجعل طــفلكم حــسابــاتــه املــتعلقة بــوســائــل الــتواصــل االجــتماعــي حــسابــات خــاصــة  •

أو مراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بها بانتظام.
حـذف جـهات االتـصال الــتي ال يتحــدث إلــيها األطــفال – اطــلب مــنهم الــتأكــد مــن جــميع األشــخاص الــذيــن يــتابــعونــهم، أو  •

الذين يكونون أصدقاء معهم على وسائل التواصل االجتماعي والتحقق من أنهم يعرفونهم بالفعل.
اإلبـالغ والـحجب – إذا تــلقى طــفلكم أي اتــصال غــير مــرغــوب فــيه مــن شــخص يــعرفــه أو ال يــعرفــه، شــجعه عــلى اإلبــالغ عــن  •

هذا الشخص وحجبه.
حذف الطلبات الواردة من غرباء – شجع طفلكم على حذف طلبات الصداقة أو املتابعة لألشخاص الذين ال يعرفهم. •

ما الذي يمكنني فعله أيضاً لحماية طفلي؟
الـبقاء عـلى اطـالع عـلى الـعالـم الـرقـمي الـخاص بـطفلكم – الــبقاء عــلى اطــالع دائــم عــلى مــواقــع الــويــب والــتطبيقات  •

وخدمات الدردشة على الخط التي يستخدمها، واستكشفوها معهم.
بـناء عاـلقـة ثـقة مـنفتحة – املـحافـظة عـلى تـواصـل مـنفتح وهـادئ حـتى يـعرف طـفلكم أنـه يـمكنه الـلجوء إلـيكم إذا طـلب مـنهم  •

شخص ما القيام بأمر ال يبدو صائباً.
مـساعـدة طـفلكم عـلى حـمايـة خـصوصـيته – تــشجيع طــفلكم عــلى اســتخدام إعــدادات الــخصوصــية الــخاصــة بــه عــلى  •

مواقع التواصل االجتماعي لحصر عرض معلوماته على الخط على األصدقاء املعروفني فقط.
تـعليم طـفلكم أن يـكون مـتيقظاً لـعالمـات جـهة االتـصال غـير املـناسـبة – سـاعـده عـلى الـتعرف عـلى الـعالمـات الـتي  •

تشير إلى أن "صديقاً" على الخط قد يحاول تطوير عالقة غير مناسبة، مثل طرح ما يلي:
الكثير من األسئلة عن املعلومات الشخصية مباشرةً بعد اللقاء على الخط ο

إذا كانوا يرغبون في اللقاء شخصياً ο

الغرفة التي يوجد فيها الحاسوب ο

تقديم خدمات والقيام بأشياء في املقابل (غالباً ما يستخدم املستغلون الوعود والهدايا لكسب الثقة). ο

وضـع مـبادئ تـوجـيهية للسـالمـة مـن أجـل لـقاء "األصـدقـاء" عـلى الخـط – شـرح أنـه مـن األسـلم إبـقاء "األصـدقـاء"  •
عـــلى الخـــط حـــصراً عـــلى الخـــط. وإذا كـــان أطـــفالـــكم يـــريـــدون لـــقاء شـــخص مـــا مـــباشـــرةً بمجـــرد إزالـــة الـــقيود الـــصحية، فـــيجب 

عليهم مناقشة ذلك معكم أوالً. وأخبرهم أنهم يجب أن يكونوا برفقتكم أو برفقة شخص بالغ آخر محّل ثقة.
مــاذا تــفعل إذا ســار أمــر مــا عــلى غــير مــا يــرام – تحـــدثـــوا مـــعهم دون حـــكم مســـبق أو غـــضب، واجـــعلوهـــم يـــشعرون أنـــه  •
يـمكنهم الـلجوء إلـيكم لـيُخبروكـم بـأي شـيء، دون خـوف مـن الـعقاب أو الـنقد. واكـتشفوا مـا حـدث وتـصرفـوا مـن مـنطلق حـمايـة 

طفلكم.
االتـصال بـالشـرطـة إذا كـنتم تـعتقدون أن طـفلكم مـعرض لخـطر االسـتدراج أو أن سـالمـته الـبدنـية مـعرضـة للخـطر. فـيمكنكم  •
إبــالغ الشــرطــة الــتي غــالــباً مــا يــكون لــديــها خــطوط ســاخــنة بــشأن إســاءة املــعامــلة أو االســتدراج عــلى الخــط – وابــحثوا عــلى 

الخط عن هذه الخدمات في منطقتكم.
الحصول على املساعدة والدعم لصالح طفلكم من خدمة االستشارة والدعم على الخط أو الهاتف. •

 ] يرجى إدراج روابط الدعم املحلي/القطري والخطوط الساخنة هنا ]
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مواد إباحية على الخط
يـقضي األطـفال وقـتاً أطـول عـلى الخـط أثـناء وجـودهـم فـي املـنزل، وهـناك فـرص مـتزايـدة أن يـكتشف طـفلكم مـواد إبـاحـية عـلى الخـط دون 

قصد أو قد يبحث عنها.

كيف يمكنني حماية طفلي؟
تحـديـد بـعض "الـقواعـد فـي املـنزل" – إجـراء مـناقـشة مـناسـبة لـلعمر مـع أطـفالـكم بـشأن املـسألـة، والتحـدث عـن أيـن ومـتى  •

يمكن استخدام الحواسيب واألجهزة.
استمرار االهتمام – التحدث بانتظام وصراحة مع طفلكم بشأن ما يفعله على الخط – ويساعد ذلك على بناء الثقة. •

اسـتخدم الـتكنولـوجـيا املـتاحـة – االسـتفادة مـن أدوات الـتحكم الـخاصـة بـاآلبـاء املـتاحـة عـلى األجهـزة والـتأكـد مـن تـشغيل  •
وضع "البحث اآلمن" على املتصفحات.

بـناء الـقدرة عـلى الـصمود – التحــدث عــن املــحتوى الــجنسي إذ يــمكن أن يــساعــد ذلــك الشــباب عــلى مــعالــجة مــا يــالقــونــه  •
على الخط وتعزيز أهمية مبدأ املوافقة والعالقات املحترمة.

الـنظر فـي إثـارة مـوضـوع املـواد اإلبـاحـية بـنفسكم – يـوصـي خـبراء الـتربـية بـبدء املـحادثـة مـبكراً (عـندمـا يـبلغ األطـفال  •
تــسع ســنوات تــقريــباً) لــلمساعــدة فــي حــمايــتهم مــن اآلثــار املــحتملة لــالطــالع عــلى هــذه املــواد عــن طــريــق الخــطأ. ويــختلف كــل 

طفل عن اآلخر، لذال حددوا الوقت املناسب إلثارة املوضوع مع طفلكم.
اعـتماد وجـهة نـظر طـويـلة األمـد – تـأكـيد األمـر املـتمثل فـي أنـه فـي حـال رأى طـفلكم شـيئاً ال يـفهمه، فـيمكنه الـلجوء إلـيكم  •

وسؤالكم عن ذلك.

ماذا أفعل إذا وجد طفلي مواد إباحية على الخط؟
املـحافـظة عـلى الهـدوء – الــتوجــه لــهم بــالــشكر عــلى تحــليهم بــما يــكفي مــن الــشجاعــة إلعــالمــكم وطــمأنــتهم أنــكم ســتجدون  •

حالً لألمر معاً.
االسـتماع، الـتقييم، الـوقـف – طــرح الــسؤال عــلى طــفلكم بــشأن كــيفية عــثوره عــلى املــواد اإلبــاحــية، وأيــن حــدث ذلــك، ومــن  •

الجهة (إن وجدت) التي أطلعته عليها وكيف شعر عندما شاهدها. وقاوموا الرغبة امللحة في إعطاء الطفل درساً.
طـمأنـة طـفلكم أنـه لـيس واقـعاً فـي مـشكلة- عـدم مـحاولـة حـرمـان طـفلكم مـن الـجهاز أو مـن الـنفاذ عـلى الخـط تـمامـاً، ألنـه  •

سيراه كعقاب.
اإلحـساس بـحساسـية مـا يـشعرون بـه – مــن املــهم أن تتحــدثــوا مــع طــفلكم عــما يــشعر بــه بــعد االطــالع عــلى املــحتوى.  •

وينبغي تشجيعهم على التحدث معكم بشأن أي أسئلة تُخالجهم.
التحــدث عــن أهــمية مــبدأ املــوافــقة واالحــترام فــي الــعالقــات – تحـــدثـــوا عـــن أهـــمية الـــحصول دومـــاً عـــلى إذن لـــلمس  •

شخص آخر أو معانقته أو تقبيله.

] يرجى إدراج روابط الدعم املحلي/القطري والخطوط الساخنة هنا ]
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إرسال مواد خادشة للحياء ورسائل إباحية قصيرة
قـد يـكون الـتباعـد والـعزل االجـتماعـي أمـراً صـعباً لجـميع الـعالقـات. وهـذا يـنطبق عـلى الـحب بـني الشـباب أيـضاً. وفـي حـني أن طـفلكم قـد 
يــعتقد أن إرســال مــواد خــادشــة لــلحياء ورســائــل جــنسية قــصيرة طــريــقة لــلمغازلــة أو للحــميمية أثــناء الــتواجــد فــي املــنزل، خــاصــة إذا كــان 

على عالقة، فمن املهم التحدث عن التبعات املحتملة إلرسال صور خادشة للحياء أو عرضها.

وتتضمن هذه املخاطر:
فقدان السيطرة على الصورة وعرض صورهم الحميمة خارج نطاق الجمهور املستهدف، حتى في العالقات املوثوقة. •

فرض ضغوط على األقران وعدم احترامهم إذا أُجبروا أو تم الضغط عليهم إلرسال صور أو مقاطع فيديو صريحة. •

األضرار النفسية والعاطفية، بما في ذلك اإلذالل أو التسلط أو املضايقة أو التحرش أو إلحاق الضرر بسمعتهم. •

اتــهامــات أو عــقوبــات جــنائــية فـــي بـــعض الـــحاالت – عـــلى وجـــه الـــخصوص، عـــرض صـــور حـــميمة بـــدون الـــحصول عـــلى  •
املوافقة.

كيف يمكنني تدنية املخاطر التي يتعرض لها طفلي؟
التحدث إلى طفلكم عن كيفية البقاء على اتصال مع األصدقاء واألحباء بطرق آمنة ومناسبة للعمر. •

التحـدث عـن املـخاطـر – مــا يــمكن أن يــقع فــي حــال حــدوث مــشكل والــقضايــا الــقانــونــية. وذكّــــروا طــفلكم أنــه بمجــرد عــرض  •
الصورة، فإنه يكاد يكون من املستحيل استعادتها أو التحكم في كيفية تزايد انتشارها.

تـعزيـز الـثقة بـالـنفس وأنـه ال مـشكلة فـي أن تـقول "ال" – دعـوا أطـفالـكم يـعرفـون أنـه لـيس عـليهم االسـتسالم لـضغوط  •
األقران إلرسال صور أو رسائل حميمة ملجرد قيام اآلخرين بذلك، أو ألن صديقهم أو صديقتهم قد طلبت منهم ذلك.

تـعليم طـفلكم بـشأن مـبدأ املـوافـقة والـعالقـات املـحترمـة – املــساعــدة عــلى فــهم تــأثــير عــرض صــور أو رســائــل حــميمة  •
لشخص آخر، وأن العرض بدون الحصول على املوافقة يعني كسر الثقة املبنية مع ذلك الشخص.

ماذا أفعل إذا ُعرضت صورة حميمة لطفلي على الخط؟
املحافظة على الهدوء واالنفتاح – طمأنته أنكم ستعملون على حل ذلك معاً. •

االسـتماع والـتصرف بسـرعـة – قــد تــكون هــناك قــضايــا قــانــونــية عــند عــرض صــور حــميمة ألطــفال. وعــليه، اعــملوا بســرعــة  •
عـلى إزالـة املـحتوى مـن عـلى الخـط مـن خـالل إبـالغ املـوقـع أو الخـدمـة الـتي نُشـرت عـليها الـصورة. وقـد يـكون هـناك خـط سـاخـن 

أو خدمة في بلدكم لتقديم الدعم من أجل إزالة الصور.
الـحصول عـلى املـساعـدة والـدعـم – االعــتناء بــرفــاه طــفلكم وتــشجيعه عــلى التحــدث مــع خــدمــة االســتشارة والــدعــم عــلى  •

الخط أو الهاتف.

 ] يرجى إدراج روابط الدعم املحلي/القطري والخطوط الساخنة هنا ]
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التسلط السيبراني
يــمكن لــألطــفال الــذيــن يــشعرون بــاملــلل جــراء الــبقاء لــفترات طــويــلة فــي املــنزل أن يــختار بــعضهم الــبعض، ويحــدث ذلــك أيــضاً عــلى الخــط. 

وعليه، من املهم االنتباه إلى التسلط السيبراني.
ويــمكن أن يــشمل ســلوك التســلط الــسيبرانــي عــرض مــنشورات وتــعليقات ورســائــل دنــيئة بــشأن طــفل، أو تــركــه عــن قــصد خــارج أنشــطة 
فـريـق مـا عـلى الخـط. ويـمكن أن يـجعل التسـلط الـسيبرانـي الـعزلـة االجـتماعـية أسـوأ، وكـلما طـالـت مـدتـها كـلما زادت الـضغوط عـلى الـطفل 

ما يؤثر على رفاهه العاطفي والجسدي.

وإليكم بعض اإلرشادات املفيدة:
اســـتحضار أنـــه عـــندمـــا يـــكون األطـــفال بـــعيديـــن عـــن املـــدرســـة، يـــكون وصـــولـــهم أقـــل إلـــى أنـــظمة الـــدعـــم املـــعتادة بـــما فـــي ذلـــك  •

األصدقاء واملدرسون واملوجهون.
التحــــدث إلــــى طــــفلكم عــــن التســــلط الــــسيبرانــــي قــــبل حــــدوثــــه. ويــــمكنكم مــــعاً وضــــع اســــتراتــــيجيات ملــــعالــــجة الــــقضايــــا املــــحتملة  •

وطمأنتهم بأنكم ستكونون موجودين لتقديم الدعم له.
االنـــتباه إلـــى الـــعالمـــات مـــثل ظـــهور الـــغضب والـــقلق عـــلى طـــفلكم أو طـــفلكم املـــراهـــق بـــعد اســـتخدام هـــاتـــفه املحـــمول أو جـــهازه  •

اللوحي أو الحاسوب الخاص به، أو كونه أصبح كتوماً بشكل غير معتاد بشأن أنشطته على الخط أو أنه أصبح منطوياً.

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كان طفلي يتعرض للتسلط السيبراني؟
 wi-fi بــــصفتكم أبــــاء، قــــد تــــكون غــــريــــزتــــكم األولــــى حــــظر طــــفلكم مــــن اســــتخدام وســــائــــل الــــتواصــــل االجــــتماعــــي، أو تــــعطيل الــــتكنولــــوجــــيا
أو تـــعطيل الـــنفاذ إلـــى الـــبيانـــات. ولـــكن ذلـــك يـــمكن أن يـــجعل املـــشكلة أســـوأ، مـــا يـــؤدي إلـــى جـــعل طـــفلكم يـــشعر وكـــأنـــه يـــعاقـــب ويـــزيـــد مـــن 

إحساسه باالستبعاد االجتماعي.

وهناك خمس خطوات بسيطة يمكن أن تساعد في تدنية الضرر:
االســتماع، الــتفكير، املــحافــظة عــلى الهــدوء – التحــدث عــما وقــع، ومــحاولــة الــبقاء مــنفتحني ودون إطــالق حــكم مســبق،  1

واسألوا طفلكم عما يشعر به وتأكدوا من أنه يشعر بأن هناك من يسمعهم.
جـمع أدلـة بــشأن مــواد التســلط الــسيبرانــي – مــن املســتحسن جــمع أدلــة، مــثل لــقطات شــاشــات، بــشأن ســلوك التســلط، فــي  2

حالة الحاجة إلى اإلبالغ عنها الحقاً.
اإلبـالغ عـن التسـلط الـسيبرانـي واملـكان الـذي وقـع فـيه إلـى خـدمـة وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي – وتـسمح لـكم الـعديـد مـن   3

خدمات وسائل التواصل االجتماعي واأللعاب والتطبيقات واملواقع اإللكترونية باإلبالغ عن محتوى مسيء وطلب إزالته.
حـجب املسـتخدم املـخالـف – تــقديــم الــنصح إلــى طــفلكم واألطــفال اآلخــريــن بــعدم الــرد عــلى رســائــل التســلط ألن ذلــك قــد   4

يؤجج الوضع. وساعدوا طفلكم على حجب الشخص الذي يرسل الرسائل أو عدم مصادقته.
الــحصول عــلى املــساعــدة والــدعــم – الـــتحقق مـــع طـــفلكم بـــانـــتظام حـــول مـــا يـــشعر بـــه. وإذا الحـــظتم أي تـــغييرات مـــقلقة،   5

اطلبوا املساعدة من خالل خدمة االستشارة والدعم على الخط أو الهاتف.
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األلعاب عبر اإلنترنت
يـمكن أن تـكون األلـعاب عـبر اإلنـترنـت مـمتعة جـداً ووسـيلة جـيدة ملـساعـدة األطـفال عـلى الـبقاء مـوصـولـني بـأصـدقـائـهم أثـناء وجـودهـم فـي 
املــــنزل. ويــــمكن لــــأللــــعاب أيــــضاً تحســــني مــــهارات الــــتنسيق وحــــل املــــشكالت وتــــعدد املــــهام، ومــــساعــــدة األطــــفال كــــذلــــك عــــلى بــــناء مــــهارات 

اجتماعية من خالل التفاعل على الخط مع العبني آخرين.
ومـن أجـل الـحصول عـلى تـوازن صـحي، شـجعوا األلـعاب واألنشـطة عـلى الخـط وخـارجـه، مـثل الـتماريـن املـنزلـية ومـمارسـة ألـعاب الـطاولـة 

والرسم وقراءة الكتب.
وإذا كان طفلكم يلعب عبر اإلنترنت، فمن املهم أن تكون على دراية باملخاطر، بما في ذلك:

أن قـضاء الـكثير مـن الـوقـت فـي الـلعب قـد يـكون لـه آثـار سـلبية عـلى صـحة طـفلكم، وقـدرتـه عـلى الـدراسـة، ورفـاهـه االجـتماعـي  •
والعاطفي

التسلط السيبراني واالستدراج من خالل الدردشة على الخط أو داخل اللعبة •

أن ألعاباً تتضمن عناصر شبيهة بالعناصر املوجودة في املقامرة يمكن أن تعود الشباب على املقامرة •

تكاليف اإلنفاق داخل اللعبة. •

ماذا يمكنني أن أفعل؟
االســتعداد – وضـــع الـــحاســـوب أو الـــجهاز أو محـــطة األلـــعاب فـــي مـــنطقة مـــفتوحـــة فـــي مـــنزلـــكم، واســـتخدام أدوات الـــتحكم  •

الخاصة باآلباء وميزات السالمة املتوفرة لألجهزة واملتصفحات والتطبيقات.
االسـتمرار فـي املـشاركـة – التحـدث بـانـتظام مـع طـفلكم بـشأن اهـتمامـاتـه فـي مـجال األلـعاب ومـع مـن يـلعبون عـلى الخـط.  •
وإذا كـنتم تـقضون أيـضاً وقـتاً فـي املـنزل، فـقد يـكون ذلـك الـوقـت مـناسـباً لـلعب جـنباً إلـى جـنب مـع طـفلكم مـن أجـل الـحصول 
عـلى فـهم أفـضل لـكيفية تـعامـله مـع مـعلومـاتـه الـشخصية واألشـخاص الـذيـن يـتواصـل مـعهم. ويـمكن أن يـكون الـلعب مـع طـفلكم 

أمراً ممتعاً أيضاً!
اإلملــام بــاأللــعاب الــتي يــلعبونــها – تــــختلف األلــــعاب مــــن حــــيث املــــحتوى الــــعنيف أو الــــجنسي، وقــــد تــــتضمن مــــواضــــيع  •

وعبارات وصور غير مناسبة لطفلكم.
بـناء عـادات جـيدة – مــساعــدة طــفلكم عــلى حــمايــة مــعلومــاتــه الــشخصية بــاســتخدام اســم شــاشــة مــناســب ال يــكشف عــن  •
اسـمه الـحقيقي. وعـّلموهـم عـدم الـنقر عـلى الـروابـط الـتي يـقدمـها الـغربـاء أو اسـتخدام بـرامـج "الـغش" لـلمساعـدة فـي األلـعاب، 

والتي يمكن أن تتضمن فيروسات أو برامج ضارة.
تـمكني طـفلكم – سـاعـدوا طـفلكم عـلى اتـخاذ قـرارات حـكيمة خـاصـة بـه، كـلما أمـكن ذلـك، بـدالً مـن أن تـملي عـليه مـاذا يـفعل.  •

وحاولوا تزويد طفلكم بإستراتيجيات للتعامل مع التجارب السلبية على الخط تُمكنه من بناء الثقة والقدرة على الصمود.
االتـفاق عـلى اسـتراتـيجيات ملـساعـدة أطـفالـكم عـلى الـتوقـف – عــلى ســبيل املــثال، جــهاز لــضبط الــوقــت يــشير إلــى  •

انتهاء وقت اللعب تقريباً، مع تبعات في حال عدم التوقف.
تعلم كيفية تقديم املساعدة في حال كان طفلكم قد عاش تجربة التسلط أو االتصال غير املرغوب فيه أثناء اللعب. •
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طلب املساعدة والرعاية الذاتية
نــــعيش جــــميعاً أوقــــاتــــاً اســــتثنائــــيًة، ونــــتعامــــل مــــع الــــتغييرات فــــي طــــريــــقة تــــفاعــــلنا وعــــيشنا. وحــــتى إذا لــــم تــــؤثــــر جــــائــــحة فــــيروس كــــورونــــا 
(COVID-19) عــلى صــحتكم مــباشــرةً، فــقد تــجعل الــقيود املــاديــة والــضغوط الــعاطــفية واملــالــية عــملية الــتأقــلم عــمليًة صــعبًة – وبــالنســبة 

إلى العديد من األشخاص، يزيد إبقاء األطفال في املنزل من التوتر.

ماذا أفعل ألعتني بنفسي؟
طلب نصيحة مخصصة لآلباء واملربني من أجل دعمكم خالل أوقات العزلة والحجر الصحي. •

إدارة تــوقــعاتــكم: قــد ال تــكون إنــتاجــيتكم بــنفس الــقدر إذا كــنتم تــعملون مــن املــنزل دون مــعداتــكم وروتــينكم االعــتيادي، أو إذا  •
كان أفراد العائلة يقاطعونكم.

مـنح وقـت إضـافـي لـكل شـيء: مـع وجـود عـدد ضـئيل مـن األشـخاص الـذيـن يـقدمـون خـدمـة الـعمالء وتـزايـد الـتسوق عـلى الخـط  •
لشـــراء مـــواد الـــبقالـــة واألدويـــة، وتســـليم املـــواد الـــغذائـــية، فـــمن املـــحتمل أن يـــكون هـــناك تـــأخـــيرات وإلـــغاءات. ويـــنبغي التخـــطيط 

والتفكير مسبقاً في بعض البدائل في حالة عدم توفر ما تريدونه.
إن الـبقاء لـفترات طـويـلة فـي املـنزل مـع أفـراد الـعائـلة (أو الشـركـاء فـي الـسكن) يـمكن أن يُجهـد الـعالقـات حـتى أفـضلها ويـجعل  •
الــعالقــات الســلبية تــزداد ســوءاً. وإذا كــنتم بــحاجــة إلــى املــساعــدة، يــرجــى االتــصال بخــدمــة االســتشارة والــدعــم عــلى الخــط أو 

الهاتف.
يـــمكن أن يـــكون االتـــصال االجـــتماعـــي عـــلى الخـــط شـــريـــان حـــياة. ومـــع ذلـــك، إذا كـــنتم تـــعانـــون مـــن عـــنف مـــنزلـــي أو عـــائـــلي،  •
فـتذكـروا أنـه يـمكن اسـتخدام األجهـزة والـتكنولـوجـيا الـرقـمية إلسـاءة املـعامـلة بـاسـتعمال الـتكنولـوجـيا. وبـالـتالـي، مـن املـهم اتـخاذ 

خطوات لتعزيز سالمتكم الشخصية عندما يكون املناخ آمناً للقيام بذلك.
 

وإذا كــنتم تــعتقدون أن صــديــقاً أو أحــد أفــراد الــعائــلة يــواجــه وقــتاً صــعباً فــي املــنزل خــالل هــذه الــفترة الــعصيبة، فــحاولــوا مــساعــدتــه مــع 
حماية أنفسكم – وكبداية، يمكنكم عرض املعلومات الواردة في هذا القسم عليهم.
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