جمعية حماية
حماية هي جمعية غير حكومية لبنانية تأسست يف عام  2008ومهمتها تعزيز الحماية الشاملة لألطفال؛
وهي إشكالية ال يمكن العمل عليها إال عن طريق استراتيجية متعددة األبعاد لحماية الطفل على غرار

ككل ،تسعى الجمعية جاهدة للتغيير
استراتيجية الحماية .ومن خالل العمل مع الطفل واألسرة والبيئة
ّ

على المستوى الوطني من أجل ضمان تأثير مستدام على حياة األطفال يف لبنان ،لحمايتهم من جميع

أنواع العنف وال سيما النفسي ،الجسدي ،الجنسي ،اإلهمال واالستغاللُ .تقدم حماية خدمات متكاملة

بما يف ذلك الوقاية والتدخل يف جميع المناطق اللبنانية ،بما يف ذلك بيروت وجبل لبنان والشمال
والجنوب والبقاع ،من خالل برنامجها الوقاية والمرونة.

برنامج التوعية والوقاية:

هو برنامج ميداين يعمل على:

نشر الوعي يف المجتمعات حول العنف ضد األطفال .
تطوير مهارات التربية اإليجابية عند األهل و الراشدين.

تعزيز مهارات الحماية الذاتية عند األطفال من خالل تمكينهم بالمهارات الحياتية ومواضيع
الحماية.

تمكين األطفال المع ّرضين ألي نوع من أنواع العنف من خالل برامج الدعم النفسي االجتماعي.
خلق مساحات آمنة لألطفال داخل مجتمعاتهم  :مشروع المنتزه اآلمن .

متخصصة يف
تعزيز فعاليات المجتمع والفئات الشباب ّية وتدريبها من خالل تنظيم ورش عمل
ّ

مجال حماية الطفل ،بهدف نشر الوعي داخل مجتمعاتهم حول مفهوم ومواضيع حماية الطفل
والمهارات الحياتية.

مالحظة :لتنظيم جلسات ونشاطات توعو يّة لألطفال ومقدمي الرعاية ،ندعوكم لالتّصال ببرنامج الوقاية
على الرقم  79 300 413أو عبر البريد اإللكتروين .prevention@himaya.org

برنامج الحصانة والمرونة:

يتدخّل برنامج الحصانة والمرونة مع الطفل المع ّرض للعنف وذلك عن طريق:
تقييم خطر العنف ،نسبة تأثّر الطفل ،موارد العائلة والفرص المتوافرة يف البيئة المحيطة.
حماية الطفل من التع ّرض للمزيد من العنف يف بيئته.

توفير الدعم االجتماعي ،النفسي ،والقانوين للطفل وعائلته.

لتخطي آثار العنف ،يف جلسات تدخّل فرديّة وجماع ّية وفا ًقا لخطط
تعزيز مرونة الطفل وعائلته
ّ

رعاية فرديّة.
مالحظة :إذا شاهدت أو علمت بتع ّرض طفل للعنف ،خ ّبر عبر االتّصال على الرقم  03 414 9٦4أوعبر
البريد اإللكتروين .resilience@himaya.org

ربوي للبحوث واإلنماء
المركز ال ّت
ّ
أُنشىء المركز التّربويّ للبحوث واإلنماء بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم  235٦تاريخ

 1971/12/10وهو مؤسسة عامة وطنية ذات شخصية معنوية تتمتع باالستقالل المادي واإلداري،

ُتعنى بالتّحديث والتطوير التربويّ من خالل وضع الخطط والسياسات التربو يّة وتوجيه المناهج
التربوية ومستلزماتها لبناء المتعلّم المواطن ،وذلك بالتّعاون مع جميع المعن ّيين بالتربية يف الوطن،
ويرتبط مباشرة بوزير التربية والتعليم العايل الذي يمارس عليه سلطة الوصاية.

جاءت فكرة إنشائه تلبية لحاجة القطاع التربوي يف لبنان إىل مؤسسة تعنى بالجوانب التربوية واإلنمائية
والتقنية المختلفة لهذا القطاع.

وقد تمحورت الغاية حول األمور اآلتية :

إيجاد جهاز رسمي مركزي للعناية بالشؤون التربوية من طريق استقطاب الطاقات العلمية

بشكل يمك ّن الدولة اللبنانية من تحقيق عملية إنمائية تربوية يف إطار مخطط اإلنماء
وتوظيفها
ٍ

الشامل يف لبنان.

التفاعل مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والثقايف يف العالم.

إيجاد مرجعية تربوية رسمية للتعاون مع المؤسسات المماثلة يف الدول األخرى.

تحسين نوعية التعليم يف لبنان والعمل على تطوير التربية والنهوض بها.

© جميع الحقوق محفوظة للمركز التربويّ للبحوث واإلنماء وجمعية حماية .طبعة أوىل كانون الثاين .2021
(منسق) ،جيهان بركات ،سيدة األحمر ،لور
تم إعداد هذا الكت ّيب من قبل خبراء من المركز التربويّ (غريس صوان
ّ
ّ

عيسى ،رين الحايك وكارمن شبيب) وخبراء من جمع ّية حماية (فريق برنامج التّوعية والوقاية) ،لألطفال من عمر  9إىل

 12سنة ،وذلك بهدف توعيتهم حول االستخدام اآلمن والمسؤول لإلنترنت.
تصميم رسوم وإخراجِ :سنان ّ
حالق و Diptocolor

ال ّنشاط  :١إلعب هذا النشاط على مرحلتين.

كل صورة باألخضر إذا كانت مرتبطة بالحياة
المرحلة األوىل :ل ّون الدائرة بجانب ّ

الواقع ّية ،وباألزرق إذا كانت مرتبطة بالحياة على اإلنترنت (االفتراضية).

كل صورة نشاط يف عالم اإلنترنت بصورة النّشاط الّذي يقابله يف
المرحلة الثانية :أربط ّ
الواقعي.
العالم
ّ

4
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كل برنامج.
ال ّنشاط  :٢أربط الحقوق بالواجبات المناسبة عند استخدام ّ

من ح ّقي

البحث عن معلومات
على اإلنترنت

اللّعب على اإلنترنت
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من واجبي

رفض التّواصل مع
أي شخص ال أعرفه
عبر اإلنترنت

رفض مشاركة أي
معلومات وصور مع
شخص ال أعرفه

مشاهدة أفالم تناسب عمري

االتفاق مع أهلي
على األلعاب
المناسبة يل

الصور مع
مشاركة ّ
أقربايئ وأصدقايئ

االتفاق مع أهلي
حول األفالم
المسموحة يل أن
أشاهدها

التّواصل مع أصدقايئ

استخدام محرك
بحث آمن لألوالد

والعائلة عبر اإلنترنت

مع أنّه عالم افتراضي هذا ال يعني أنّك
محمي وراء ّ
الشاشة ،إذ يمكن معرفة
كل ما تفعله حتى لو لم تكن مرئ ًّيا!

عالم اإلنترنت هو عالم افتراضيّ،
يمكنني أن اتعلّم وأتسلّى!
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نشر أو ال ُت َ
ال ّنشاط  :١إتبع الطريق أمام كل صورة الكتشاف ما إذا كانت الصورة ُت َ
نشر
عبر اإلنترنت.

مهم
عمل
ّ
أنجزته
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صورة تجمعني
أنا ورفيقي

عنوان

المنزل

مقال يتناول
مهمة
معلومات
ّ
وذات فائدة

رقم

هاتفي

يؤمن لك الحماية عبر اإلنترنت للتمتع بالتجربة
ال ّنشاط  :٢أرسم دائرة حول كل ما ِّ
اآلمنة.

Search
بحث

أدخل كلمة السر Insert Password
XXXXXXXXXXXX

Privacy Settings
إعدادات الخصوصية
Send a Message
مراسلة

تجنّب نشر وتبادل أيّ معلومات

تخصك (االسم الكامل ،عنوان
شخص ّية
ّ
المنزل ،صور شخصية )..واستفد من

أدوات الخصوص ّية ()Privacy Settings

كل ما ينشر على اإلنترنت يصب بمتناول
ّ
الجميع ،وال يمكن استرداده.

Comment
تعليق
Report
إبال

Like
أعجبني

Block
حظر

شخص راش ٍد
ٍ
إ ًذا يجب استشارة

أثق به ،قبل نشر أ يّة معلومات،
الس ّر يجب أن تكون
وكلمة ّ

محصنة ،وقويّة.
ّ
السر؟!
ه ّيا ننظر ..كيف أختار كلمة ّ
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الس ّريّ التابع لها.
ال ّنشاط  :٣أربط ّ
كل جملة بالرمز ّ

I love you dad

2oummi-y@-m@l@k1
GHT2CD@1$

أمي يا مالكي
ّ

IL0veud@d

j’ai acheté deux CD à 1 dollar

محصنة مستعينًا بلوحة المفاتيح
ال ّنشاط  :٤ح ّول الجمل اآلتية إىل رموز س ّريّة
ّ
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يف سلّتي خوخ وحامض

J’aime les fraises

I like potatoes
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أنظر يا رامي! لقد تع ّرفت إىل

صديق من عمري وهو العب

ماهر ،لقد أعجبه لعبي!!! إنّه
ً
ولطيفا!!
وسيما
يبدو
ً

أتعرفين أنّه من ّ
السهل أن يدّعي أيّ
شخص بأنّه شخص آخر على اإلنترنت!
ما رأيكم يا أصدقاء أن نساعد ريما يف

ا كتشاف هويّة رفيقها الجديد؟ أمسكوا

وتأملوا وجه هذا
الصفحة بالمقلوب
ّ

الصديق وساعدوين يف تقديم نصيحة

لريما يف هذا المستطيل.
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ال ّنشاط  :٥ألصق المحادثة المناسبة مستعينًا بالرسوم يف الصفحة األخيرة.

مرحبا ،اسمي

عماد وعمري 11

شكرا عماد ،إسمي
رنا وعمري ً 11
أيضا

صورتك ويبدو
جع
أنّنا نش ّ

لقد لعبت بشكل

سنة ،أعجبتني

الفريق نفسه!

لقد رأى صديقي،

وهو مص ّور

إعالنات ،صورتك
وأعجبته جدًّا!

ما رأيك بأن

تتعارفا من أجل

جيد ولوالك لما

ربحت مجموعتنا..

نصيحة 1

ال تصدّق مديح الغرباء

ووعودهم ،وال تنج ّر وراء

إغراءاتهم! قد تكون
نواياهم س ّيئة!

تصوير إعالن؟

نصيحة 2

كل محتوى تتشاركه مع
ّ

اآلخرين يبقى موجودًا يف

ذا كرة اإلنترنت والكمبيوتر

أرين
ي كيف تبدو عليك
ثيا
ب السباحة الجديدة
التي اشتريتها!

والهواتف ،وال يمكن

استرداده .إنما يمكن أن

ينشر من دون علمك! لذا

فكّر ج ّيدًا قبل أن ترسل أيّ
صورة أو رسالة ألي شخص
كان حتّى لو كنت تثق به!
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تأت بعد ساعة فسوف أنشر
إذا لم ِ
الصورة الّتي أرسلتها يل!
ّ
نصيحة 3

ال تسمح ألحد بتهديدك
على اإلنترنت ،استشر

لقد مضى وقت
طويل منذ أن

إن
شخصا راشدًا تثق به! ّ
ً
تهديده لك جريمة عقابها

السجن!
ّ

أصبحنا أصدقاء

على اإلنترنت؟ ما

رأيك أن نلتقي اليوم

خلف المدرسة؟

ال ريب

ممكن أن يكون خط ًرا
كم هو أمر رائع أن نتواصل مع

العائلة واألصدقاء عبر اإلنترنت!

نصيحة 4

السهل انتحال
بما أن ّه من ّ
شخص ّية مزيّفة بصورة

وعمر مزيّفين ،ال يجب لقاء

أي شخص تع ّرفت إليه
على اإلنترنت ّ
إال بموافقة
األهل ووجودهم.

كل غريب!
ولكن احذري من ّ

فالمعارف ليس ضروريًّا أن يكونوا

جميعا!
أصدقاءك
ً
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ال ّنشاط :٦

ل ِّون الدوائر حيث األجوبة الصحيحة.

من الشخص الذي ال يض ّر ين إذا قبلت صداقته على اإلنترنت؟

صديقي يف الحياة الحقيق ّية

شخص أراه يف المدرسة

قريبي

الص ّف
زميلي يف ّ

أيّ شخص من عمري

أيّ صديق ألحد أقربايئ

أشخاص أتع ّرف إليهم عبر
ألعاب اإلنترنت

14

الحي
أو يف
ّ

أو أصدقايئ

ال ّنشاط :٧

ساعد ريما يف الوصول إىل صديقها رامي.

15

مجموعات وذلك
أ يّها التّالميذ سوف أوزّعكم إىل
ٍ
لتحضير مشروع عن البركان وفا ًقا للتعليمات مدونة

على اللوح أمامكم .سوف أترككم تعملون على
مشاريعكم وألقاكم يف الحصة المقبلة.

ما أجمل بركان الورق
الّذي صنعتموه.
سألتقط صورة له.
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قام رامي بتحميل صورة مشروع مجموعتنا
أيّ المجموعة األوىل ،وادّعى أنه مشروع
مجموعته ،ماذا تقترحون أن نفعل؟

أنا أعرف الكثير من المعلومات
الشخصية عن رامي لذلك

شن حملة عليه عبر
أقترح
ّ

اإلنترنت ،ونشر جميع معلوماته
ّ
الشخص ّية على الواتساب!.

أقترح تشويه صورته

الموضوعة على

الفايسبوك ونعدّل بها

ونرفقها بتعليقات مسيئة.

أقترح أن نص ّور
ِف ْل َم فيديو عنه

يسيء إليه من دون
علمه وننشره على

الفايسبوك.
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سنقوم بمعاقبته عبر تضامننا

الحظت مقاطعتكم لزميلكم كردّة فعل

الحديث معه!

سويا بالتعاون لوضع قواعد وسلوك ّيات

ومقاطعتنا له ،وعدم تبادل

على ما نشره على اإلنترنت ،سوف نقوم

اإلنترنت.

قواعد وسلوك ّيات اإلنترنت

18

ل ِّون الدوائر بجانب القواعد ا ّلتي توافق على اتّباعها واحترامها.
قواعد وسلوك ّيات اإلنترنت

O
O
O
O
O
O
O

أقوم بتدوين أو كتابة أيّ تعليق يجرح مشاعر أحد أو يسيء إليه.
بالطريقة نفسها.
أر ّد على من يسيء إيلّ بتعليق ماّ ،
ال أنشر معلومات شخص ّية عن أيّ شخص دون موافقته.
ال أجاري أصدقايئ يف إساءتهم لآلخرين ،أو تص ّرفاتهم غير المقبولة.
أن أحدهم يتع ّرض لتعليقات مسيئة عبر اإلنترنت ال أتد ّ
خل.
إذا الحظت ّ
ألتزم أدب الحوار والتّواصل عند استخدام اإلنترنت.
إذا طلب منّي صديقي المق ّرب أن أش ّوه صورة شخص يف اإلنترنت
بهدف التّسلية أقبل بذلك.

يجب احترام اآلخرين ،وعدم

علينا أن ال ننشر أيّ معلومات على

اإلساءة إليهم عبر شبكة اإلنترنت،

تخص اآلخرين من دون
اإلنترنت
ّ

يؤذي اآلخرين ويجرح مشاعرهم.

قوانين الملك ّية الفكر يّة وقواعد اآلداب

كما علينا أن ال نكتب أيّ تعليق

موافقتهم أو علمهم ،وأن ال نخرق

على سبيل المثال :نسخ الموسيقى
والمعلومات واأللعاب بطريقة غير
قانون ّية ،فهذا العمل

يعتبر سرقة.
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أن الدّببة القطب ّية
هل كنت تعلمين يا ريما ّ

السوداء شمال لبنان؟
تعيش يف القرنة ّ

وجدتها على موقع

www.azkaziko.com

من أخبرك بهذا األمر؟

ليست المعلومات الموجودة على اإلنترنت كلّها

حتها من أ كثر
صحيحة؛ عليك أن تتأ كّد من ص ّ
من موقع ومصدر موثوق!
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ال ّنشاط  :١يف هذا النشاط معلومة واحدة صحيحة ،أرسم دائرة حولها.
مالحظة :بعض المعلومات تحتاج إىل أن تفتّش عنها للتّأكد من د ّقتها.

أن لدى األرنب والببغاء القدرة
هل تعلمون ّ

على رؤية ما يوجد خلفهما دون تحريك

العثور على أنشتاين يد ّرس الفيزياء يف مدرسة

يف أميركا

الرأس!

دواء يجعلك خارق ال ّذكاء

ظهور حوريات قرب صخرة ال ّروشة
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أن بيتك نوافذه مفتوحة وبابه مفتوح ،ويمكن أليّ شخص الدّخول
ال ّنشاط  :٢تخ ّيل ّ
إليه والعبث فيه! هكذا هي حال جهازك وحساباتك على ّ
الشبكات االجتماع ّية يف حال
محصنة!
لم تكن
ّ

أغلق الباب والنوافذ المفتوحة مستعينًا بالرسوم يف الصفحة األخيرة بهدف تحصين
البيت واشطب كل زائر غريب.
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ال ّنشاط  :٣ل ِّون باألخضر التّصرف اآلمن ،وباألحمر التّص ّرف غير اآلمن.

O
O
O
O
O
O
O

ً
وأرقاما ورمو ًزا.
حروفا
األقل تحوي
الس ّر باستخدام ثمانية رموز على
ّ
ّ
ً
أحصن كلمة ّ
ال أستخدم كلمات مرور مختلفة لكي ال أنساها.
أستخدم البرامج المضادّة للفيروسات .anti-virus
كل شهرين.
أُحدّث  updateالبرنامج المضا ّد للفيروسات م ّرة ّ
أي بريد إلكتروين مرسل من شخص ال أعرفه ،وإن لم تعجبني ال ّرسالة أغلقها.
أفتح ّ
أر ّد على بعض ال ّرسائل اإللكترون ّية ا ّلتي يطلب فيها إعطاء معلومات شخص ّية .
أختار إسم مستخدم وكلمة مرور ال يكشفان عن أ يّة معلومات مال ّية أو
تخصني.
شخص ّية
ّ

O
O

أحمل األلعاب واألغاين المجان ّية ا ّلتي أح ّبها من مختلف المواقع.
ّ
ين فزت بجائزة ،أنقر عليها فلن أخسر شيئا بل ر بّما أربح.
إن ظهرت رسالة مفادها أ ّ
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ال ّنشاط  :٤إختر من الصفحة التّالية رقم التعريف المالئم لكل عبارة وا كتبه يف
ثم أ كمل ّ
الشبكة بالكلمات المناسبة.
الجدول أدناهّ ،
Ads
Spam
Pop-Up

Spyware
Virus
Firewall

Anti-virus
Identity theft
Scam

1
2

3
5

4

6

7
8

9
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عمودي
 .1برنامج يساعد يف منع القراصنة أو البرامج الخبيثة من الوصول إىل الكمبيوتر.
 .3برنامج ُيستخدم الكتشاف البرمج ّيات الخبيثة ،ومنعها من الوصول إىل الحاسوب
والبيانات ،وإزالتها عنه.

بكم هائل.
 .5بريد إلكتروينّ مزعج ،وغير مرغوب بهُ ،يرسل إليكم ّ
 .7برنامج خبيث يقوم بإدراج نفسه داخل الكمبيوتر من دون علم المستخدم ،يقوم
بأعمال مض ّرة بالكمبيوتر مثل تعطيله.

أفقي
الصفحات ،وتزعج المستخدم.
 .2نوافذ تنبثق وترافق بعض ّ
 .4نوافذ دعائ ّية تعرض اإلعالنات بصورة مستم ّرة.
 .6برنامج أو جهاز يساعد يف منع المتط ّفلين أو البرامج الخبيثة من الوصول إىل
الكمبيوتر من خالل إحدى ّ
الشبكات أو اإلنترنت.

 .8جريمة معلومات ّية يقوم بها المجرمون بانتحال شخص ّية شخص ما ،وذلك عن طريق
سرقة معلوماته ّ
الشخص ّية من دون علمه.

أن مرسل ال ّرسالة هو شخص ذو منصب مع ّين ،كمدير شركة أو
 .9بريد خادع ُيظهر ّ

بنك أو من فريق صيانة موقع معروف على سبيل المثال  ،facebookويطلب إىل

المستخدم معلومات عن حسابه أو ً
جة ما أو حالة طارئة.
ماال متذ ّر ًعا بح ّ
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.ضع دائرة حول الفروقات الس ّتة
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إختر لنفسك باأللعاب على اإلنترنت
إسما غير معروف ،وامتنع عن
ً

وضع جميع المعلومات الشخصية

( العنوان ،العمر )

حاول قدر اإلمكان تجنّب المحادثات
مع أشخاص غرباء يف األلعاب على
اإلنترنت ( )online gamesوبحال

تواصلت مع أشخاص مجهولين
حاول حصر الموضوع بما يتعلّق
باللّعبة.
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ج ٌ
ن الت ََّص ُّر َف َم َعها
ح ِ
س َ
حيانًا ُمفا َ
َقدْ تَ ْع َتر ِ ُض َ
آت َغ ْي ُر ُم َت َو َّق َعةٍَ ،ع َل ْينا أ َ ْن نُ ْ
حياتَنا أ َ ْ
حيا َة ا ْل َب َ
خ ًرا َد َ
َكون بِ َ
خ ْيرٍَ .و ُم َؤ َّ
شرَِ ،ف َغ َّي َرتها.
لِن َ
خ َ
ل فايروس كورونا َ
ن ِاال ْس ِت ْ
اس ِت ْ
خدامِ اإل ْنت ِ
خدامِ
ل َوا ْل ُم َعلِّ َ
َ
كان ْاأل َ ْه ُ
ِرنتَ ،و ُي َ
مون ُي َ
ح ِّذرونَنا دائ ًِما من ْ
حدِّثونَنا َع ِ
جأ َ ًة َ
ل َوالت ََّعلُّمِ .
ن َلهُ ،ل ِك َّن ُه َف ْ
بات َوسي َلتَنا ا ْل َوحي َد َة لِلت ُ
َّواص ِ
ْاآلمِ ِ

ج َّدتَها لينا كَثي ًرا.
ِب َ
"إيزابيل" َفتاة ٌ ُ
حل َوة ٌ َو َط ِّي َبةٌَ ،و ُتح ُّ

ِن ما
ج َّد ِة ليناَ ،و
ج َّدتِها ،لك ْ
ح َتف َ
ُ
ِل ب ِ َ
ُيصاد ُِف هذا ا ْل َي ْو ُم عي َد ميال ِد ا ْل َ
إيزابيل تَ َو ُّد أ َ ْن تَ ْ
ن نَ ُ
ح ْي ُ
تباع َد لِن َْمن ََع ا ْل َعدْ وى
ِ
ن
ح ُ
ب أ َ ْن نَ َ
ا ْل َع َم ُ
فايروس كوروناَ ،
لَ ،ونَ ْ
ث يَ ِ
ج ُ
عيش يف َز َم ِ
مِ نّا َوإ ِ َل ْينا؟

اس ِت ْ
خدامِ تَ
إيزابيلُ ،ث َّم َق َّر َر ْ
َفكَّ َر ْ
طبيق "
ت
ح ْف َ
ُ
جري َ
ت أ َ ْن ُت ْ
ل عي ِد ميال ٍد ُم ْب َتكَرٍَ ،ع ْب َر ْ
ِ

زوم" يف اإل ْنت ِّ
ِرنت.
أ َ ْر َس َل ْ
ي
ن ،لِال ْن ِ
يزابيل د َْع َو ًة إىل َص
ِ
جميعِ ِه َّ
ُ
ضمامِ إِىل هذا ا ْل َ
ج َّدتِها َ
ديقات َ
ح ْف ِ
ت إِ
ل ال َّر ْقمِ ِّ
أي عبر اإل ْنت ِّ
ِرنت .
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ن الت ََّصر َف لِت َ َ
إيزابيل بِن ٌ
مان عِ ْن َد
ح ِ
س ُ
ُ
ْت َصغي َرةٌ ،ل ِكنَّها َذ ِك َّيةٌَ ،و ُم َه َّذبَةٌَ ،و ُت ْ
ُّ
َكون بِأ ٍ
اس ِت ْ
خاص بِها.
خدامِ ِجهاز ِ ا ْل
حاسوب (أي الكمبيوتِر) ا ْل ِّ
ِ
ْ

ُ
ِفالَ ،و َل ّب ْ
ن إِىل
حفي َدتِها
ت َص
إيزابيلَ ،فا ْن َض َم ْم َ
َ
َ
ج َّد ِة لينا د َْع َو َة َ
ديقات ا ْل َ
حان َم ْوعِ ُد ِاال ْ
حت ِ
ميل.
ج َ
جت َ
ِي ا ْل َ
بيق (زوم) ،لِ ُيشار ِ ْكنَها ِاال ْ
تَ ْط ِ
ِماع ا ْلعائِل َّ

ح َظ ْ
ج َّد ُة؟"
ت
إيزابيل أ َ َّ
ُ
سأ َ َلتْها" :ما ْاأل َ ْم ُر  ،أ َيَّتُها ا ْل َ
ن ا ْل َ
ال َ
ج َّد َة جينا تَ ْبدو َقل ِ َق ًةَ ،ف َ
ْت أ َ ْس َت ْ
ج َّد ُة" :كُن ُ
ن ا ِْسمي
خد ُِم ِجها َز ا ْل
أَجابَ ِ
خاص يبَ ،و َسأ َ َلني أ َ َ
ت ا ْل َ
حاسوب ا ْل ِّ
ِ
ح ُد ُه ْم َع ِ
َ َ
و ُعنْواين ،وأ َي ًضا َع ْن ُعمري ،وإذا ما كُن ُ َ
ب َم َع ُه ْم!
َ ْ
َ
ْ
ب يف أ ْن أ ْل َع َ
ْت أ ْر َغ ُ
َِ

ُث َّم قا َل ْ
ل؟ يَ ْبدو ْاأل َ ْم ُر َغري ًبا".
ت" :إيزابيل ،يا صغيريت ،ماذا أ َ ْف َع ُ
ِك :أ َ ْس َت ْ
قا َل ْ
خد ُِم
ت
ج َّد ُة ،أَنا كَذل َ
ُ
حدَّيث أَبَدًا َم َع ا ْل ُغ َر باءِ ،أ َيَّتُها ا ْل َ
ح ْزمٍ " :ال تَ َت َ
إيزابيل بِ َ
ل َمعي َ
ل َفإِنَّني أ ُ ْ
خ ِب ُر أ َ ْهلي".
ح َص َ
يءٌ ُمماثِ ٌ
ا ْلك ُْم ْبيوتَ َر دائ ًِماَ ،وإِذا ما َ
ش ْ

ل ه ِذ ِه
ح ِ
نان" .أ َ ْن ِ
 "شك ًرا إيزابيل!" قا َل ِس َ
نين الت ََّص ُّر َف َد ْو ًماَ ،و َسأ َ ْن ُق ُ
ج َّد ُة بِ َ
ت ا ْل َ
ت ُت ْ
ح ٍ

حفادي".
لوم َة ِأل َ ْ
ا ْل َم ْع َ

ج َّد ُة".
ساع َدت ِ
"م ْسرو َرة ٌ بِ ُم َ
ِك أ َيَّتُها ا ْل َ
َ -
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ح ْ
سأ َ َلتْها" :ما ْاأل َ ْم ُر،
إيزابيل َع
ت
ِ
ح ٍ
ُ
ج ِه ا ْل َ
ظاتَ ،ل َم َ
بَ ْع َد َل َ
المات ال َّت َوتُّر ِ َعلى َو ْ
ج َّد ِة روالَ ،ف َ
ج َّد ُة روال؟"
أ َيَّتُها ا ْل َ
ب بِ ُل ْع َب ٍة يف ْاإل ِ ْن ِت ْرن ّ
ج َّد ُة روال" :كانَ ْ
ج َه ُلهُ،
قا َل ِ
ت َس َم ُر َ
ت ا ْل َ
ل تَ ْ
حفيدَيت تَ ْل َع ُ
ِت َم َع طِ ْف ٍ
ب إِضا ِف َّيةٍَ ،و َ
ن تَ ْل ِب َي ِة
خ َّي َرها بَ ْي َ
خاص َة بِهاَ ،ون َ
ب إ ِ َل ْيها إ ِ ْعطا َء ُه كَل َِم َة ا ْل ُمرور ِ ا ْل َّ
ِقاط َلعِ ٍ
َف َط َل َ

موع ِت ِه َم َّر ًة أ ُ ْ
ي بِ ُق ْريب تَ ْبكيَ ،فماذا
َط َل ِبهِ ،أ َ ْو َمنْعِ ها مِ َ
ج َ
ب َم َع َم ْ
ن اللَّعِ ِ
خرى! َوها هِ َ
ل؟"
أ َ ْف َع ُ
ل ُه َو َ
ش ْ
قا َل ْ
ن
ت
حفي َدت ِ
ِك أ َ ْن تَ ْر ُف َض َط َل َبهَُ ،ومِ َ
الط ْف ُ
ُ
خ ٌص ُم َتن َِّمرٌَ ،على َ
إيزابيل" :هذا ِّ
ج ِّي ِد أَنَّها أ َ ْ
ج َّد ُة"".
خ َب َر ْت ِ
ك أ َيَّتُها ا ْل َ
ا ْل َ
ن ا ْل ُمفي ِد دائ ًِما أ َ ْن نَ َتكَلَّ َم َم َع َ
ش ْ
إيزابيلَ .سأ ُ ْ
خ ٍ
 " ُش ْك ًراحفيدَيت بِأَن َّ ُه مِ َ
ُ
خ ِب ُر َ
ص كَبير ٍ

كون هذا َّ
الش ْ
ل".
خ ُص مِ َ
ل أ َ ْن يَ َ
ن ال َّتن َُّمرَِ ،ومِ َ
ن ْاأل َ ْه ِ
ن ا ْل ُم َف َّض ِ
َع ِ
جأ َ ِة
جد ِ
َوأَخي ًرا َ ،ل ْم تَ ُعدْ ُه َ
ح َ
است ِْعدا ٍد ل ُِمفا َ
ناك أَيُّ ُم ْش ِك َل ٍة ُتوا ِج ُه ا ْل َ
ّاتَ ،وأ َ ْص َب ْ
ن َعلى ْ
بيق "زوم" .
ا ْل َ
ج َّد ِة ليناَ ،وا ْلغِ نا ِء َلها َعلى تَ ْط ِ
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ج َّد ُة!"
 "عي ُد ميال ٍد َسعي ٌد أ َيَّتُها ا ْل َأَ ْ
جد ُ
إيزابيل.
حفي َد ُتها
نَ ،وكَ ْي َف
خ َب َر ِ
ساع َد ْت ُه َّ
ل َم َع ُه َّ
َ
ح َص َ
ُ
ن َ
ج َّد َة لينا بِما َ
ّات ا ْل َ
ت ا ْل َ
اس ِت ْ
خدامِ ْاإل ِ ْن ِت ْرن ِّ
ِت.
َهنَّأ َ ِ
ج َّد ُة َ
ت ا ْل َ
حفي َدتَها َعلى َم ْعلوماتِها الَّتي تَ ْ
ج َع ُلها آمِ َن ًة عِ ْن َد ْ
حت ُْم أ َ ْذكِيا َءَ ،وتَ ْس َت ْ
ِمون ْاإل ِ ْن ِت ْرن َّ
ِت
خد َ
َوأ َ ْنت ُْم أ َيُّها ْاأل َ ِح َّب ُة :إِذا َسأ َ َلك ُْم أ َ َ
ح ُد ُه ْم :كَ ْي َف أ َ ْص َب ْ
َ
مانَ ،ف َق ْط أ َ ْ
إيزابيل.
ج َّد ِة
َ
خ ِبرو ُه بِعي ِد ميال ِد َ
بِأ ٍ

راب" :نَ َق ْر ُ
ح َظةَِ ،ه َت َف ِ
يف تِ ْل َ
ت ا ْل َ
ت َعلى إ ِ ْ
ك اللَّ ْ
است ِْغ ٍ
ج َّد ُة َل ْيلى ب ِ ْ
حدى النَّوا ِف ِذ يف ِجهاز ِ
ل".
ا ْل
خاص يبَ ،و َي ْبدو يل أَن َّ ُه تَ َع َّط َ
حاسوب ا ْل ِّ
ِ

إيزابيلَ ،وقا َل ْ
حك ْ
ج َّد ُة".
َت
َض ِ
حمِ ي ِجها َز ِ
تَ " :قدْ َي ُ
ُ
ك أ َيَّتُها ا ْل َ
روساَ .و َي ْن َبغي أ َ ْن تَ ْ
كون َف ْي ً
ج َّد ُة لورا" :كُن ُ َ
حفيدَيت،
ب ُل ْع َب ًة َعلى ِجهاز ِ ا ْل
َو ُهنا قا َل ِ
خاص بِ َ
ت ا ْل َ
حاسوب ا ْل ِّ
ِ
ْت أ ْل َع ُ
حوي أ َ ْس ِئ َل ًة َ
ش ْ
ِف ...ماذا
خ ِ
ْوانَ ،ر ْق ُم ا ْلهات ِ
ص َّي ًةِ :اال ْس ُم ،ا ْل ُعن ُ
جأ َ ًة ُم َر ب َّ ٌع يَ ْ
َو َظ َه َر أَمامي َف ْ

ل؟"
أ َ ْف َع ُ
َ
ل إ ِ ْغ ُ
أَجابَ ْ
ك يف
ت
مام ِ
الق ه ِذ ِه النَّوا ِف ِذ أ َ ِو ا ْل ُم َر ب َّ ِ
إيزابيل" :مِ َ
ُ
عات عِ ْن َد ُظهورِها أ َ
ن ا ْل ُم َف َّض ِ
َ
َ
َ
ؤال".
شاش ِة ا ْل
حاسوبَ ،ومِ َ
ِ
ن ا ْل ُم ِه ِّم أ ْي ًضا َعد َُم ال َّر ِّد َعلى أيِّ ُس ٍ
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واآلن ،حان وقت تقييم معلوماتك.
دعنا نرى ماذا ا كتسبت.

أرسم دائرة حول اإلجابة

الصحيحة.

خاصة بك ،يف حال لم تن ّفذ له ما يريده
أ -شخص هدّدك بأنّه سينشر صورة ّ
منك .ماذا تفعل؟
شخصا أثق به.
 .1أخبر
ً

 .2أسكت ،وأن ّفذ له ما يريده.
 .3أقوم بحظره (.)Block
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ب -إذا كنت غاض ًبا من أحد أصدقائك يف المدرسة .ماذا تفعل؟
 .1أ كتب شيئًا مسيئًا على صفحته.

 .2أنشر صورة قبيحة له من حساب مستعار  ،وأرفقها بتعليق مسيء.
 .3ال أ كتب شيئًا ،وأتكلّم معه مباشرة.

ج -كتب أحد زمالئك تعلي ًقا مسي ًئا على صورة زميلك .ماذا تفعل؟
 .1ال أفعل شيئًا.
شخصا راشدًا أثق به.
 .2أخبر
ً
 .3أ كتب شيئًا مسيئًا ً
أيضا.

د -شخص ال نعرفه أرسل لنا طلب صداقة ( ) Addعبر الفيسبوك .ماذا تفعل؟
الصداقة ألنّني ال أعرفه.
 .1ال أقبل طلب ّ

الصداقة يف حال لدينا أصدقاء مشتركين.
 .2أقبل طلب ّ
 .3أقبل مباشرة ،فال ضرر من التّع ّرف به.

هُ -طلب إليك يف تطبيق ما تعبئة معلومات شخص ّية .ماذا تفعل؟
 .1أعطي معلومات غير صحيحة.
 .2أص ّرح بمعلومايت كلّها.

 .3ال أعطي معلومات شخص ّية ّ
إال بعد استشارة شخص أثق به.

يتم تداول إشاعات خاطئة وصور محرجة ألحد زمالئك من طريق
و -يف المدرسة ّ
الهاتف .ماذا تفعل؟
 .1أخبر زميلي بما يحصل.
 .2أخبر إدارة المدرسة.
 .3ال أفعل شيئًا.
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دائما رسائل مستف ّزة من الحساب نفسه على وسائل ال ّتواصل
ز -تصلك
ً
االجتماعي .ماذا تفعل؟
ّ
 .1ال أخبر أحدًا.

شخصا أثق به.
 .2أقوم بحظر الحساب  ، block & reportوأخبر
ً
بالطريقة نفسها.
 .3أر ّد عليه ّ

ي password؟
ح -ماذا تستخدم كرمز س ّر ّ

ً
أرقاما ورمو ًزا على سبيل المثال @ .&%#
يتضمن أحر ًفا و
طويال،
 .1أستخدم رم ًزا س ّريًّا
ً
ّ
ً
سهال من  6أحرف ألتمكّن من حفظه.
 .2أستخدم رم ًزا س ّريًّا
يتضمن اسمي مع  3أرقام.
 .3استخدم رم ًزا س ّريًّا
ّ

ط -إذا طلب إليك شخص على اإلنترنت أن تلتقي به .ماذا تفعل ؟
 .1أحدّد موعدًا ومكانًا أللتقي به.

 .2أطلب إليه فرصة للتّفكير يف الموضوع.
شخصا أثق به.
 .3أرفض طلبه ،وأخبر
ً

رابطا عبر
ي -إذا عرض عليك أحد ال تعرفه أن يرسل لك مل ًفا أو صورة له أو
ً
اإلنترنت .ماذا تفعل؟
ّ
الملف ،وأقول له شك ًرا ال أريد.
 .1أتجاهل ال ّرابط أو
ّ
الملف.
 .2أقوم بفتح ال ّرابط أو

الصور وال ّروابط.
 .3أتبادل معه ّ

ك -ما هي فائدة برامج مكافحة الفيروسات؟
 .1ال فائدة منها.

 .2حماية جهاز الكمبيوتر و بيانايت و معلومايت ّ
الشخص ّية.
 .3زيادة سرعة الجهاز و تص ّفح اإلنترنت.
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الخاصة بك ليتمكّن من مشاهدة
الس ّر
ّ
ل -إذا طلب إليك أحد أصدقائك كلمة ّ
صفحات أصدقائك .ماذا تفعل؟
الخاصة به.
الس ّر
ّ
الس ّر إذا أعطاين كلمة ّ
 .1أعطيه كلمة ّ
مما يريد
ثم أغ ّيرها فور انتهائه ّ
الس ّر ّ
 .2أعطيه كلمة ّ

أن هذا األمر غير مقبول عندي.
 .3أرفض
تماما ،وأشرح له ّ
ً
الصحيحة الّتي حصلت عليه؟
واآلن ،أخبرنا :ما هو عدد األجوبة ّ

إذا أجبت بشكل صحيح على أ كثر من  9أسئلة  :فأنت أصبحت قدوة ومحم ًيا عبر
جع رفقاءك على حماية أنفسهم.
تنس أن تش ّ
اإلنترنت .وال َ

األجوبة الصحيحة :أ 1 -

ب 3-

ج 2-

د 1-

ه 3-

و 2-

ز 2-

ح 1-

ط 3-

ي 1-

ك 2-

ل 3-

إذا لم تجب بشكل صحيح

على أ كثر من  9أسئلة  :ال تفقد

تنس ،إذا كان لديك أي سؤال ،أو إذا
ال َ

األنشطة لكي تحصل على 9

عبر اإلنترنت ،تستطيع أن ت ّتصل بنا

األمل ،فأنت قادر على إعادة

أجوبة صحيحة.

أردت أن تخبرنا عن أي إساءة واجهتك

على ال ّرقم

٠٣ 414 964
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األجوبة
 -١العالم الرقمي

النّشاط :2

> استخدام محرك بحث آمن لألوالد

البحث عن معلومات على اإلنترنت >
> االتفاق مع أهلي على األلعاب المناسبة يل
اللّعب على اإلنترنت >
مشاهدة أفالم تناسب عمري >
> االتفاق مع أهلي حول األفالم المسموحة يل أن أشاهدها
> رفض مشاركة أي معلومات وصور مع شخص ال أعرفه
الصور مع أقربايئ وأصدقايئ >
مشاركة ّ
> رفض التّواصل مع أي شخص ال أعرفه عبر اإلنترنت
التّواصل مع أصدقايئ والعائلة عبر اإلنترنت >
 -٢التواصل اآلمن
النّشاط :1
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النّشاط :2

النّشاط :3

أمي يا مالكي
ّ = 2oummi-y@-m@l@k1
j’ai acheté deux CD à 1 dollar = GHT2CD@1$
I love you dad = IL0veud@d

النّشاط :4

يف سلّتي خوخ وحامض = F1-$@ll@t1-505-w7@m0d
JM-le$-Fr@1$e$ = J’aime les fraises
1L1ke-p0t@t0es = I like potatoes

النّشاط :6

النّشاط :7

صديقي يف الحياة الحقيق ّية

الحي
شخص أراه يف المدرسة أو يف
ّ

قريبي

الص ّف
زميلي يف ّ
أيّ شخص من عمري

أيّ صديق ألحد أقربايئ أو أصدقايئ

أشخاص أتع ّرف إليهم عبر ألعاب اإلنترنت
 -٣اإلساءة على اإلنترنت

أقوم بتدوين أو كتابة أيّ تعليق يجرح مشاعر أحد أو يسيء إليه.

بالطريقة نفسها.
أر ّد على من يسيء إيلّ بتعليق ماّ ،

ال أنشر معلومات شخص ّية عن أيّ شخص دون موافقته.

ال أجاري أصدقايئ يف إساءتهم لآلخرين ،أو تص ّرفاتهم غير المقبولة.

أن أحدهم يتع ّرض لتعليقات مسيئة عبر اإلنترنت ال أتد ّ
خل.
إذا الحظت ّ

ألتزم أدب الحوار والتّواصل عند استخدام اإلنترنت.

إذا طلب منّي صديقي المق ّرب أن أش ّوه صورة شخص يف اإلنترنت بهدف التّسلية أقبل بذلك.

 -٤الخداع والفيروسات
النّشاط :1

أن لدى األرنب والببغاء القدرة على رؤية ما يوجد خلفهما دون تحريك الرأس!
هل تعلمون ّ
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النّشاط :3

وأرقاما ورمو ًزا.
األقل تحوي حرو ًفا
الس ّر باستخدام ثمانية رموز على
ّ
ّ
ً
أحصن كلمة ّ

ال أستخدم كلمات مرور مختلفة لكي ال أنساها.

أستخدم البرامج المضادّة للفيروسات .anti-virus
كل شهرين.
أُحدّث  updateالبرنامج المضا ّد للفيروسات م ّرة ّ
أفتح أيّ بريد إلكتروين مرسل من شخص ال أعرفه ،وإن لم تعجبني ال ّرسالة أغلقها.
أر ّد على بعض ال ّرسائل اإللكترون ّية الّتي يطلب فيها إعطاء معلومات شخص ّية .

تخصني.
أختار إسم مستخدم وكلمة مرور ال يكشفان عن أ يّة معلومات مال ّية أو شخص ّية
ّ
أحمل األلعاب واألغاين المجان ّية الّتي أح ّبها من مختلف المواقع.
ّ
إن ظهرت رسالة مفادها أينّ فزت بجائزة ،أنقر عليها فلن أخسر شيئا بل ر بّما أربح.

النّشاط :4

S
P O P - U P
Y
W
A
A D S
N
R
C
T
F I R E W A L L
M
V
V
I D E N T I T Y T H E F T
R
R
U
U
S P A M
S

 -٥األلعاب على اإلنترنت
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1

Spyware

6

Firewall

7
3
8
5
4
9
2

Virus

Anti-virus

Identity theft
Scam
Ads

Spam

Pop-Up

الملصقات
 -٢التواصل اآلمن
النّشاط :5

شكرا عماد ،إسمي رنا
وعمري ً 11
أيضا
سوف أطلب اإلذن من
والديّ ليرافقاين!

انتظري لحظة ألبدّل
مالبسي!

BLOCK CONTACT

 -٤الخداع والفيروسات
النّشاط :2

Insert Password

XXXXXXXXX
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