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 اتفاقية
حقوق الطفل

A child is 
any person 
under the 
age of 18.

All children have all these rights,  
no matter who they are, where they live, 
what language they speak, what their 
religion is, what they think, what they 
look like, if they are a boy or girl, if they 
have a disability, if they are rich or poor, 

and no matter who their parents or families are or 
what their parents or families believe or do. No child 
should be treated unfairly for any reason.

Governments must do 
all they can to make 
sure that every child 
in their countries can 
enjoy all the rights in 
this Convention.

Governments should let families 
and communities guide their 
children so that, as they grow up, 
they learn to use their rights in the 
best way. The more children grow, 
the less guidance they will need.

Children must be registered when they are 
born and given a name which is officially 
recognized by the government. Children must 
have a nationality (belong to a country). 
Whenever possible, children should know  
their parents and be looked after by them.

Children should not be separated 
from their parents unless they are 
not being properly looked after 
– for example, if a parent hurts 
or does not take care of a child. 
Children whose parents don’t live 

together should stay in contact with both parents 
unless this might harm the child. 

Children have the right to their own identity – an 
official record of who they are which includes their 
name, nationality and family relations. No one 
should take this away from them, but if this happens, 
governments must help children to quickly get their 
identity back.

If a child lives in a 
different country 
than their parents, 
governments must 
let the child and 
parents travel so 

that they can stay in contact and 
be together.

Children can choose their own 
thoughts, opinions and religion,  
but this should not stop other people 
from enjoying their rights. Parents 
can guide children so that as they 
grow up, they learn to properly use 

this right.

Governments must 
protect children from 
violence, abuse and 
being neglected by 
anyone who looks 
after them.

Children have the right to get information 
from the Internet, radio, television, 
newspapers, books and other sources. 
Adults should make sure the information 
they are getting is not harmful. Governments 
should encourage the media to share 

information from lots of different sources, in languages 
that all children can understand. 

Every child who cannot be looked 
after by their own family has the 
right to be looked after properly 
by people who respect the child’s 
religion, culture, language and 
other aspects of their life.

Parents are the main 
people responsible 
for bringing up a child. 
When the child does 
not have any parents, 
another adult will have 

this responsibility and they are called 
a “guardian”. Parents and guardians 
should always consider what is best 
for that child. Governments should 
help them. Where a child has both 
parents, both of them should be 
responsible for bringing up the child.

Children can 
join or set 
up groups or 
organisations, 
and they can 
meet with 

others, as long as this does 
not harm other people.

Every child has the 
right to privacy.  
The law must protect 
children’s privacy, 
family, home, 
communications  

and reputation (or good name) from 
any attack.

Governments must stop 
children being taken out 
of the country when this 
is against the law – for 
example, being kidnapped 
by someone or held 

abroad by a parent when the other 
parent does not agree.

Every child has the 
right to be alive. 
Governments must 
make sure that children 
survive and develop in 
the best possible way.

When adults make decisions, they should 
think about how their decisions will affect 
children. All adults should do what is best 
for children. Governments should make 
sure children are protected and looked 
after by their parents, or by other people 

when this is needed. Governments should make sure 
that people and places responsible for looking after 
children are doing a good job. 

Children have the 
right to give their 
opinions freely 
on issues that 
affect them. Adults 
should listen and 

take children seriously.

Children have the right 
to share freely with 
others what they learn, 
think and feel, by talking, 
drawing, writing or in 
any other way unless it 

harms other people.

When children are adopted, the most important thing is to do what is best 
for them. If a child cannot be properly looked after in their own country – 
for example by living with another family – then they might be adopted in 
another country.

الطفل هو أي 
إنسان لم يتجاوز 

الثامنة عشرة.

الشيء األهم عند تبني األطفال هو مراعاة مصالحهم الفضلى. وإذا تعذر حصول الطفل على 
رعاية مناسبة في بلده – مثاًل بالعيش مع أسرة أخرى – يمكن عندئٍذ تبنيه في بلد آخر.

لكل طفل ال يمكن أن ترعاه أسرته 
الحق في الحصول على رعاية مناسبة 

من أشخاص يحترمون دينه وثقافته ولغته 
والجوانب األخرى من حياته.

يجب أن تحمي 
الحكومات األطفال من 

العنف واإلساءة واإلهمال 
من جانب أي شخص يقوم 

برعايتهم.

الوالدان هما المسؤوالن 
الرئيسيان عن تربية الطفل. 
وفي حالة عدم وجود أي 

منهما، يتحمل هذه المسؤولية 
شخص راشد آخر يسمى 

“الوصي”. وينبغي دائماً أن 
يراعي الوالدان واألوصياء المصالح الفضلى 

لهذا الطفل. وينبغي أن تساعدهم الحكومات 
في ذلك. وفي حالة وجود الوالدين، ينبغي أن 

يكون كالهما مسؤولين عن تربية الطفل.

يتمتع األطفال بالحق في الحصول على المعلومات 
من اإلنترنت والراديو والتلفزيون والجرائد والكتب 

وغيرها من المصادر. وينبغي أن يتأكد الكبار من 
أن المعلومات التي يحصل عليها األطفال ال تضر 

بهم. وينبغي أن تشجع الحكومات وسائط اإلعالم 
على تقاسم المعلومات من عدد كبير من المصادر 

المختلفة، وبلغات يمكن لجميع األطفال فهمها.

لكل طفل الحق في 
الخصوصية. ويجب أن 

يحمي القانون خصوصية 
الطفل وأسرته ومنزله 

 واتصاالته وسمعته 
)أو حسن سيرته( من أي 

هجوم.

يمكن لألطفال 
تكوين جمعيات 

أو منظمات 
أو االنضمام إليها، 

ويمكنهم االجتماع 
باآلخرين، ما لم 

يكن ذلك يضر بأشخاص آخرين.

يمكن لألطفال أن يختاروا أفكارهم 
وآراءهم ودينهم، ولكن ينبغي أالّ يمنع 

ذلك أشخاصاً آخرين من التمتع بحقوقهم. 
ويمكن أن يوجه الوالدان األطفال لكي 
يتعلموا خالل نموهم ممارسة هذا الحق 

على نحو مناسب.

لألطفال الحق في أن 
يتقاسموا بحرية مع اآلخرين 
ما يتعلمونه وما يفكرون فيه 
وما يشعرون به، عن طريق 

الكالم أو الرسم أو الكتابة أو 
بأي وسيلة أخرى، ما لم يكن 

ذلك يضر باآلخرين.

يتمتع األطفال بالحق 
في التعبير عن آرائهم 
بحرية بشأن المسائل 
التي تمسهم. وينبغي 
أن يستمع الكبار إلى 

األطفال ويأخذوا 
آراءهم على محمل الجد.

يجب أن تمنع الحكومات أن 
يؤخذ األطفال خارج البلد 
عندما يكون ذلك مخالفاً 

للقانون – مثاًل، أن يقوم شخص 
ما باختطاف الطفل أو يبقي أحد 
الوالدين الطفل في الخارج دون 

موافقة اآلخر. 

إذا كان الطفل يعيش في 
بلد آخر غير البلد الذي 
يعيش فيه والداه، فيجب 

على الحكومات أن 
تسمح للطفل والوالدين 

بالسفر ليتمكنوا من 
البقاء على اتصال ويكونوا معاً.

ينبغي أال يُفصل األطفال عن والديهم 
إالّ إذا كانوا ال يتلقون منهما رعاية 

مناسبة – مثاًل، إذا أساء أحد الوالدين 
إلى الطفل أو لم يقم برعايته. وينبغي أن 

يظل األطفال الذين ال يعيش والداهم معاً 
على اتصال بكال الوالدين، ما لم يضر 

ذلك بالطفل. 

يتمتع األطفال بالحق في هويتهم الشخصية – سجل رسمي يبين 
من يكونون ويتضمن أسماءهم وجنسيتهم وصالتهم العائلية. 

وينبغي أالّ يحرمهم أحد من هذه الهوية، ولكن إن حدث ذلك، 
فيجب على الحكومات أن تسارع إلى مساعدة األطفال في 

استعادة هويتهم.

يجب تسجيل األطفال بعد والدتهم ومنحهم اسماً 
تعترف به الحكومة رسمياً. ويجب أن يكون لألطفال 
جنسية )انتماء لبلد معين(. وينبغي أن يعرف األطفال 

والديهم ويتلقوا رعايتهما، متى كان ذلك ممكناً.

لكل طفل الحق في 
الحياة. ويجب أن تحرص 

الحكومات على بقاء 
األطفال ونموهم على أفضل 

نحو ممكن.

ينبغي أن تسمح الحكومات لألسر 
والمجتمعات المحلية بتوجيه أطفالها لكي 
يتعلموا، خالل نموهم، ممارسة حقوقهم 

على النحو األفضل. وكلما كبر األطفال، 
كلما قلت حاجتهم إلى التوجيه.

يجب الحكومات أن 
تبذل كل الجهود الممكنة 

للتأكد من إمكانية تمتع 
كل األطفال في بلدانهم 

بجميع الحقوق المنصوص 
عليها في هذه االتفاقية.

عند اتخاذ القرارات، ينبغي أن يفكر الكبار في 
الطريقة التي ستؤثر بها قراراتهم على األطفال. 

وينبغي أن يسعى جميع الكبار إلى تحقيق مصالح 
األطفال الفضلى. وينبغي أن تحرص الحكومات 
على حصول األطفال على الحماية والرعاية من 
الوالدين، أو من أشخاص آخرين عند الحاجة. 

وينبغي أن تتأكد الحكومات من أن الجهات المسؤولة عن رعاية 
األطفال، من أشخاص وأماكن، تقوم بعمل جيد. 

يتمتع األطفال كافًة بجميع هذه الحقوق، بغض 
النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو اللغة التي 

يتكلمون بها أو دينهم أو رأيهم أو مظهرهم أو 
عما إذا كانوا صبياناً أو بنات أو من ذوي اإلعاقة 

أو أغنياء أو فقراء، وبغض النظر عمن يكون 
والديهم أو أفراد أسرهم أو عما تكون معتقداتهم 

أو أنشطتهم. وينبغي أال يعامل أي طفل معاملة 
غير عادلة ألي سبب كان.
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Governments 
should provide 
money or other 
support to help 
children from 
poor families.

Children have the right to 
food, clothing and a safe 
place to live so they can 
develop in the best possible 
way. The government should 
help families and children 

who cannot afford this.

Every child has the right to an education. Primary 
education should be free. Secondary and higher 
education should be available to every child. 
Children should be encouraged to go to school  
to the highest level possible. Discipline in schools 
should respect children’s rights and never use 

violence.

Children have the right to 
use their own language, 
culture and religion - even 
if these are not shared by 
most people in the country 
where they live.

Governments 
must protect 
children from 
taking, making, 
carrying or 
selling harmful 

drugs.

The government should protect children 
from sexual exploitation (being taken 
advantage of) and sexual abuse, 
including by people forcing children to 
have sex for money, or making sexual 
pictures or films of them.

 Governments must 
make sure that children 
are not kidnapped or 
sold, or taken to other 
countries or places 
to be exploited (taken 

advantage of).

Children have 
the right to be 
protected during 
war. No child 
under 15 can join 
the army or take 

part in war.

 Children have the right to be protected 
from all other kinds of exploitation 
(being taken advantage of), even if 
these are not specifically mentioned in 
this Convention.

Children have the right 
to get help if they have 
been hurt, neglected, 
treated badly or affected 
by war, so they can  
get back their health 

and dignity.

Children accused of breaking the 
law have the right to legal help and 
fair treatment. There should be lots 
of solutions to help these children 
become good members of their 
communities. Prison should only be 

the last choice.

If the laws of a 
country protect 
children’s rights 
better than this 
Convention, then 
those laws should  

be used.

These articles explain how 
governments, the United Nations 
– including the Committee on the 
Rights of the Child and UNICEF - 
and other organisations work  
to make sure all children enjoy all 

their rights.

Governments should 
actively tell children 
and adults about this 
Convention so that 
everyone knows about  
children’s rights. 

Children who are accused of breaking the law should not be 
killed, tortured, treated cruelly, put in prison forever, or put in 
prison with adults. Prison should always be the last choice 
and only for the shortest possible time. Children in prison 
should have legal help and be able to stay in contact with 
their family.

Every child has 
the right to rest, 
relax, play and 
to take part in 
cultural and 
creative activities.

Children’s education should help them fully 
develop their personalities, talents and abilities. 
It should teach them to understand their own 
rights, and to respect other people’s rights, 
cultures and differences. It should help them to 
live peacefully and protect the environment.

Children have the right to be 
protected from doing work that 
is dangerous or bad for their 
education, health or development. 
If children work, they have the 
right to be safe and paid fairly.

Every child with a 
disability should enjoy 
the best possible life in 
society. Governments 
should remove all 
obstacles for children with 

disabilities to become independent and 
to participate actively in the community.

Children have the right 
to the best health care 
possible, clean water to 
drink, healthy food and a 
clean and safe environment 
to live in. All adults and 

children should have information about 
how to stay safe and healthy.

Every child who has been placed 
somewhere away from home - for 
their care, protection or health – 
should have their situation 
checked regularly to see if 
everything is going well and if this 

is still the best place for the child to be.

Children who move 
from their home country 
to another country as 
refugees (because it was 
not safe for them to stay 
there) should get help and 

protection and have the same rights as 
children born in that country.

ينبغي أن يحصل األطفال الذين 
ينتقلون من بلدهم األصلي إلى 
بلد آخر كالجئين )ألن البقاء 
في بلدهم لم يعد آمناً( على 

المساعدة والحماية، وأن يتمتعوا 
بنفس الحقوق التي يتمتع بها 

األطفال المولودون في ذاك البلد.

تشرح هذه المواد كيف تعمل الحكومات 
واألمم المتحدة – بما فيها لجنة حقوق 

الطفل واليونيسف – والمنظمات األخرى 
للتأكد من أن األطفال كافة يتمتعون بجميع 

حقوقهم.

ينبغي أن تنشط الحكومات 
في إحاطة األطفال والكبار 

علماً بهذه االتفاقية لكي 
يعرف الجميع حقوق 

األطفال.  

إذا كانت قوانين بلد ما 
توفر لحقوق الطفل حماية 

أفضل من هذه االتفاقية، 
فينبغي عندئذ استخدام تلك 

القوانين.

لألطفال المتهمين بخرق القانون الحق في 
المساعدة القانونية والمعاملة العادلة. وينبغي 

إتاحة العديد من الحلول لمساعدة هؤالء 
األطفال في أن يصبحوا أفراداً صالحين في 

مجتمعاتهم. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن 
إال كخيار أخير.

يتمتع األطفال بالحق في 
الحصول على المساعدة إذا 

تعرضوا لألذى أو اإلهمال 
أو المعاملة السيئة أو تأثروا 

بالحرب، ليتمكنوا من 
استعادة صحتهم وكرامتهم.

لألطفال الحق في 
حمايتهم في وقت 

الحرب. وال يمكن 
ألي طفل دون 

الخامسة عشرة أن 
ينضم إلى الجيش 

أو يشارك في الحرب. 

ينبغي أال يتعرض األطفال المتهمون بخرق القانون للقتل أو التعذيب أو 
المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو يودعوا في السجن مع الكبار. 

وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إال كخيار أخير وألقصر وقت ممكن. 
وينبغي أن يحصل األطفال المسجونون على مساعدة قانونية ويظلوا على 

اتصال بُأسرهم.

يتمتع األطفال بالحق في حمايتهم من جميع 
أشكال االستغالل )االستفادة بغير حق(، حتى إن 
لم تكن هذه األشكال مذكورة على نحو محدد 

في هذه االتفاقية.

يجب أن تحرص الحكومات 
على أال يتعرض األطفال 

لالختطاف أو البيع 
أو يؤخذوا إلى بلدان 

أو أماكن أخرى بغرض 
استغاللهم )االستفادة منهم 

بغير حق(.

ينبغي أن تحمي الحكومات األطفال من االستغالل 
الجنسي )االستفادة بغير حق( واالعتداء الجنسي، 
بما في ذلك من جانب األشخاص الذين ُيجبرون 

األطفال على ممارسة الجنس مقابل المال، 
أو ينتجون بهم صوراً أو أفالماً جنسية.

يجب أن تحمي 
الحكومات األطفال 
من تعاطي العقاقير 
الضارة أو صناعتها 
أو حملها أو بيعها.

يتمتع األطفال بالحق في حمايتهم من 
القيام بأي عمل خطير أو ضار بتعليمهم 

أو صحتهم أو نموهم. وإذا كان األطفال 
يعملون، فلهم الحق في السالمة وتقاضي 

أجر عادل على هذا العمل. 

لكل طفل الحق في 
الراحة واالسترخاء 
واللعب والمشاركة 
في األنشطة الثقافية 

واإلبداعية.

يتمتع األطفال بالحق في ممارسة 
لغتهم وثقافتهم ودينهم – وإن 

لم يكن ذلك متقاسماً مع معظم 
األشخاص في البلد الذي 

يعيشون فيه.

ينبغي أن يساعد التعليم األطفال على تنمية شخصيتهم 
ومواهبهم وقدراتهم على أكمل وجه. وينبغي أن يمّكنهم من 

فهم حقوقهم واحترام حقوق اآلخرين وثقافاتهم واختالفاتهم. 
وينبغي أن يساعدهم على العيش بسالم وحماية البيئة. 

لكل طفل الحق في التعليم. وينبغي أن يكون التعليم االبتدائي 
مجانيًا. وينبغي أن يكون التعليم الثانوي واألعلى متاحاً لكل 
طفل. وينبغي تشجيع األطفال على بلوغ أعلى المستويات 

الدراسية الممكنة. وينبغي أن تراعي القواعد التأديبية في 
المدارس حقوق األطفال وأال تستخدم العنف على اإلطالق.

يتمتع األطفال بالحق في األغذية 
والكساء ومكان آمن للعيش 

لتمكين نموهم على النحو األفضل. 
وينبغي أن تساعد الحكومات األسر 

واألطفال الذين ال يتاح لهم ذلك.

ينبغي أن تقدم 
الحكومات المال 
أو أشكااًل أخرى 

من الدعم لمساعدة 
األطفال من األسر 

الفقيرة. 

ينبغي المواظبة على تفقد حالة كل طفل 
يودع في مكان ما بعيداً عن منزله – 
ألسباب تتعلق بالرعاية أو الحماية أو 
الصحة – للتأكد من أن األمور تسير 

على ما يرام وأن المكان ال يزال الخيار 
األفضل للطفل. 

يتمتع األطفال بالحق في الحصول 
على أفضل مستوى ممكن من 
الرعاية الصحية، ومياه الشرب 
النقية، واألغذية الصحية، وفي 

العيش في بيئة نظيفة وآمنة. وينبغي 
أن يحصل الكبار واألطفال جميعاً 

على المعلومات المتعلقة بكيفية الحفاظ على 
السالمة والصحة.

ينبغي أن يتمتع كل طفل ذو 
إعاقة بأفضل مستوى معيشي 

ممكن في المجتمع. وينبغي أن 
تزيل الحكومات كل الحواجز 

لكي يصبح األطفال ذوي اإلعاقة 
مستقلين ويشاركوا بنشاط في 

مجتمعاتهم.

 اتفاقية
حقوق الطفل
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المترين 2

الثالثة األهم
ما هي احلقوق الثالثة األهم اليت حتتاجها 

عندما تكون على اخلط؟

الحق 1

الحق 2

الحق 3

اطلع عىل مزيد من املعلومات بشأن 

حقوق الطفل يف املوقع اإللكرتوين 

 

https://www.unicef.org/

media/56661/file
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اسمك

  
 األصدقاء

 شركات التكنولوجيا 

 أفراد األسرة 

 األشخاص الغرباء

 احلكومة 

 املؤسسات التجارية

آخرون:  
 .................

لماذا؟:  
 .................
 .................

  
 األصدقاء

 شركات التكنولوجيا 

 أفراد األسرة 

 األشخاص الغرباء

 احلكومة 

 املؤسسات التجارية

آخرون:  
 .................

لماذا؟:  
 .................
 .................

  
 األصدقاء

 شركات التكنولوجيا 

 أفراد األسرة 

 األشخاص الغرباء

 احلكومة 

 املؤسسات التجارية

آخرون:  
 .................

لماذا؟:  
 .................
 .................

  
 األصدقاء

 شركات التكنولوجيا 

 أفراد األسرة  

 األشخاص الغرباء

 احلكومة 

 املؤسسات التجارية

آخرون:  
 .................

لماذا؟:  
 .................
 .................

01  
 منشورايت عىل مواقع 

التواصل االجمتاعي

 02 
معلومايت الشخصية 
)مثل العنوان واالمس(

 03 
مكان وجودي 

 04 
سجل البحث 

الخاص يب

المترين 3

التقامس 
ضع دائرة حول األشخاص الذين 

تعتقد أن بإمكاهنم االطالع على ما 
تقوله وتقوم به وتنشره على اخلط.

9



اسمك

...

“طلب مني أحد أصدقائي على الخط 
لم أقابله في العالم الحقيقي إن كنت 
أرغب في مقابلته شخصياً. ال أظن 

أنني سأذهب ...”

...

“جميع إعدادات الخصوصية واألمن 
فعالة على جهازي، ولذلك ال أشعر 

بقلق حقيقي بشأن بياناتي”

...

“أشعر حقاً بالقلق بشأن القراصنة 
الذين يستطيعون اختراق أنظمة تخزين 

البيانات واستخدام بياناتي”

المترين 4

املشورة
اقرأ ما قاله شباب آخرون عن 

سالمتهم وخصوصيتهم على اخلط. 
هل تتفق مع هذه اإلفادات؟ ملاذا 
تتفق/ال تتفق؟ اكتب أجوبتك يف 

اإلطارات أدناه.

ظلل النجمات إلبراز مدى 

اتفاقك مع الجملة

10
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المترين 5

الثقة
انظر إىل لقطات الشاشة على 

الورقة وفكر فيما إذا كنت تثق 
باملعلومات الواردة يف هذه 

املواقع اإللكرتونية. 

11

UNICEF
ما نوع هذا املوقع اإللكرتوين؟ هل تعتقد أن هذا املوقع اإللكرتوين جدير ابلثقة؟ ملاذا/مل ال؟



اسمك

المترين 5

الثقة
انظر إىل لقطات الشاشة على 

الورقة وفكر فيما إذا كنت تثق 
باملعلومات الواردة يف هذه 

املواقع اإللكرتونية. 

12

 Wikipedia
ما نوع هذا املوقع اإللكرتوين؟ هل تعتقد أن هذا املوقع اإللكرتوين جدير ابلثقة؟ ملاذا/مل ال؟

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/


the betoota advocateاسمك
ما نوع هذا املوقع اإللكرتوين؟ هل تعتقد أن هذا املوقع اإللكرتوين جدير ابلثقة؟ ملاذا/مل ال؟ المترين 5

الثقة
انظر إىل لقطات الشاشة على 

الورقة وفكر فيما إذا كنت تثق 
باملعلومات الواردة يف هذه 

املواقع اإللكرتونية. 

13
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المترين 5

الثقة
انظر إىل لقطات الشاشة على 

الورقة وفكر فيما إذا كنت تثق 
باملعلومات الواردة يف هذه 

املواقع اإللكرتونية. 

14

 Web md
ما نوع هذا املوقع اإللكرتوين؟ هل تعتقد أن هذا املوقع اإللكرتوين جدير ابلثقة؟ ملاذا/مل ال؟

https://www.webmd.com/


اسمك

المترين 6

الرسائل
اكتب رسالة نصية لصديق تنصحه فيها 
بالطرق اليت ينبغي أن يعامل هبا الشباب 
بعضهم البعض عندما يكونون عل اخلط.

األشياء اليت ينبغي أال يفعلوها أبدًا

الطرق اليت ينبغي أن يتصرفوا هبا

الطرق اليت ينبغي أن يتصرفوا هبا

األشياء اليت ينبغي أال يفعلوها أبدًا

15
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المترين 7

الحجب
هل سبق لك أن حجبت شخصاً ما 

على اخلط؟ ما الذي فعله هذا 
الشخص جلعلك حتجبه؟ اقرأ 

القصص وقرر ما إذا كنت 
ستحجب هذا الشخص.

...

أحد زمالئك في الفصل ببعث إليك 
يومياً طوال األسابيع الثالثة األخيرة 

رسائل نصية مسيئة إليك.

ملاذا/مل ال؟

...

أعز أصدقائك يبدي بشأنك تعليقاً فظاً 
في دردشة جماعية. وهو في العادة 

لطيف معك على الخط.

ملاذا/مل ال؟

Circle the lock padlock to indicate if you would block the person or not

...

شخص غريب يرسل إليك طلباً إلدراجه 
في قائمة أصدقائك على فيسبوك. 

ولم تتعرف عليه في الصورة

ملاذا/مل ال؟

ضع دائرة حول القفل املغلق إلظهار ما إذا 

كنت ترغب يف حجب الشخص أم ال

16
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...

أحد زمالئك في الفصل ببعث إليك 
يومياً طوال األسابيع الثالثة األخيرة 

رسائل نصية مسيئة إليك.

ملاذا/مل ال؟

...

أعز أصدقائك يبدي بشأنك تعليقاً فظاً 
في دردشة جماعية. وهو في العادة 

لطيف معك على الخط.

ملاذا/مل ال؟

Circle the lock padlock to indicate if you would block the person or not

...

شخص غريب يرسل إليك طلباً إلدراجه 
في قائمة أصدقائك على فيسبوك. 

ولم تتعرف عليه في الصورة

ملاذا/مل ال؟

المترين 7

الحجب
هل سبق لك أن حجبت شخصاً ما 

على اخلط؟ ما الذي فعله هذا 
الشخص جلعلك حتجبه؟ اقرأ 

القصص وقرر ما إذا كنت 
ستحجب هذا الشخص.
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المترين 8

التصدي
إذا تعرض شخص ما للتسلط على 

اخلط، فإنه يتعني علينا القيام بشيء يف 
هذا اخلصوص. ما الذي تعتقد أنه 

ينبغي لكل واحد من هؤالء األشخاص 
أن يفعله لوضع حد للتسلط السيرباين 

أو مساعدة الشخص املتسلَّط عليه؟

الشخص املتسلَّط عليه

األصدقاء )أصدقاء املتسلِّط أو أصدقاء املتسلَّط عليه(

األشخاص األخرون احلاضرون
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المترين 9

الدعم
هل تعرف املوارد املتاحة يف بلدك ملساعدة الشباب 

يف حالة ما حدث على اخلط شيء حيزنك أو 
جيعلك تشعر بالقلق؟ مثاًل، هل هناك جهة تعرفها، 
سواء كانت شخصاً أو موقعاً إلكرتونياً أو منظمة، 

ميكنك أن تقصدها لطلب املساعدة؟ وكيف 
علمت هبا؟

ال أبس إن مل يخطر عىل 

البال أحد! حاول القيام 

ببحث رسيع عىل اإلنرتنت 

وأخربان ابملعلومات اليت 

تجدها!

ملساعدتك؟ميكن أن يفعله هؤالء األشخاص يشء يسء عىل الخط؟ وما الذي لطلب املساعدة يف حالة حدوث األشخاص الذين تعرفهم، من ستقصد، من بني 

ما هي املواقع 

اإللكرتونية أو املنظمات 

اليت ميكننك قصدها 

لطلب املساعدة؟
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قّطع الجمل وألصقها عىل 

الخطوط الواردة يف الصفحة 

التالية

 تقاسم معلومات شخصية
)مثل عنوان املنزل( 1

مقابلة شخص حتدثت معه على اخلط 2

الدردشة مع شخص غريب 3

إرسال صورة خاصة إىل صديق 4

قبول طلب لالنضمام إىل قائمة 
األصدقاء مقدم من شخص ال تعرفه 5

استخدام google إلجراء حبث يتعلق 
بالعمل املدرسي 6

المترين 10

التنبيه
ميكن أن تصادف على اإلنرتنت عدداً كبرياً 
من األنواع املختلفة من الناس أو األنشطة 
أو التجارب. وقد ترى بعض هذه األشياء 

أقل أو أكثر أمناً من غريها. كيف تقيِّم بعض 
هذه األنشطة )مثاًل، أن تقابل وجهاً لوجه 

شخصاً حتدثت معه على اخلط(؟

20
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يرمز اللون األخرض إىل “آمن متامًا” 

واللون األحرم إىل “غري آمن عىل اإلطالق”.

إذا كان هناك يشء انقص يف القامئة، 

فأضفه!

المترين 10

التنبيه

مًا
متا

ن 
م

آ

ق
ال

ط
إل

ىل ا
ع

ن 
م

ري آ
غ
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المترين 11

الحماية 

جميلة تلميذة يف الصف 
الثامن. تلقت طوال الهشر 

املايض رسائل مجهولة الهوية 
تتمضن عبارات مسيئة بشأن 

مالبهسا وترسيحة شعرها.
ويف أحد األيام، أخربها أحد أصدقائها 

بأن حساباً مزيفاً على إنستغرام قد أنشئ 
بامسها وأنه يرسل إىل الناس صوراً 

مسيئة. 
مجيلة خائفة من الذهاب إىل املدرسة 

والتعرض للمضايقة بشأن هذا املوضوع.

صديقصديقصديقصديق ماذا حيدث هلا؟

من هو الشخص الذي ميكنها أن تطلب منه 
املساعدة وتتحدث معه بشأن هذه املشكلة؟

أنت
أنت

أنت

 وسائل التواصل
االجمتاعي

هل تشعر أنك جاهز للتصدي 
هلذا اخلطر؟

ماذا ميكنك أن تفعل حلماية 
نفسك؟

أنت

أنت

أنت
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المترين 11

الحماية 

جينو يف الخامسة عرشة من 
العرم. وهو يحب األلعاب عىل الخط 

وغالبًا ما يسمتر يف اللعب إىل 
وقت متأخر من الليل.

ويقضي يومياً 10 ساعات على األقل يف 
اللعب على احلاسوب. وكان ذلك يف 
البداية للتسلية فقط، ولكن جينو بدأ 

يتغيب عن املدرسة بسبب األلعاب ومل 
يعد يريد املشاركة يف أي أنشطة مع 

أصدقائه أو أسرته.
لقد أصبح أكثر عزلة اجتماعياً، وأفراد 

أسرته قلقون بشأن صحته العقلية.

صديقصديقصديقصديق

 وسائل التواصل
االجمتاعي

ماذا حيدث له؟

من هو الشخص الذي ميكنه أن يطلب منه 
املساعدة وتتحدث معه بشأن هذه املشكلة؟

أنت
أنت

أنت

هل تشعر أنك جاهز للتصدي 
هلذا اخلطر؟

أنت

ماذا ميكنك أن تفعل حلماية 
نفسك؟

أنت

23



اسمك

المترين 11

الحماية 
صديقصديقصديقصديق

ماذا حيدث هلا؟

من هو الشخص الذي ميكنها أن تطلب منه 
املساعدة وتتحدث معه بشأن هذه املشكلة؟

أنت
أنت

أنت

 وسائل التواصل
هل تشعر أنك جاهز للتصدي االجمتاعي

هلذا اخلطر؟

أنت

ماذا ميكنك أن تفعل حلماية 
نفسك؟

زهرة قبلت طلبًا جديدًا لالنمضام 
إىل قامئة أصدقاهئا عىل فيسبوك 
مقدمًا من رجل ال تعرفه ويكربها 

سنًا. وبدأت تدردش معه 
واكتشفت أن لدهيما الكثري من 

القوامس املشرتكة.

تشعر زهرة أهنا ال تستطيع التحدث مع 
والديها عن بعض جتارهبا يف املدرسة 

ولكن صديقها اجلديد يبدو متفهماً وهي 
تشعر بالراحة يف تأمينه على أسرارها.

ويف أحد األيام، سأهلا إن كانت ترغب 
يف مقابلته وجهاً لوجه. زهرة غري 

متأكدة مما إذا كانت ستذهب وتقابل 
صديقها اجلديد.

أنت
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المترين 11

الحماية 

ماكس يف السادسة عرشة من 
العرم. نرشت والدته عىل حساهبا 

يف مواقع التواصل االجمتاعي 
صورة له عندما كان يف الثالثة، 

دون طلب إذنه.
يف الصورة، ماكس يلعب عارياً 

على الشاطئ مع بعض األصدقاء. 
والدته حتب تلك الصورة وأرادت 
تقامسها مع أصدقائها وأفراد األسرة 
الذين تتواصل معهم على فيسبوك، 

ولكن وجود الصورة على اخلط جتعل 
ماكس ال يشعر بالراحة.

FriendFriendFriendFriend ماذا حيدث له؟

من هو الشخص الذي ميكنه أن يطلب منه 
املساعدة وتتحدث معه بشأن هذه املشكلة؟

أنت
أنت

أنت

 وسائل التواصل
االجمتاعي

أنت

هل تشعر أنك جاهز للتصدي 
هلذا اخلطر؟

ماذا ميكنك أن تفعل حلماية 
نفسك؟

أنت
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اسمك

المترين 12

الواقيات
ميكن أن تلحق الفريوسات والربجميات الضارة أضراراً حباسوبك 

– ميكنها أن تبطئ حاسوبك أو تتلفه، كما ميكنها أن حتذف 
ملفات بل وتعرض خصوصيتك أو أمنك للخطر. هل تفعل شيئاً 

للحفاظ على سالمة حاسوبك من الفريوسات؟

اكتب بعض األشياء اليت تستخدمها 
لحماية حاسوبك.   
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