
كتّيب األمان
على شبكة اإلنترنت



في الوقت الحاضر، أصبحت حياتنا مرتبطة باإلنترنت أكثر من أي وقت مضى، إذ ُيعّد البقاء متّصًال 
على شبكة االنترنت مورًدا ال يصدق، حيث يدعم هذا األمر تعّلمنا ووصولنا إلى المعلومات، ويساعدنا 
على البقاء على اتصال مع العائلة واألصدقاء، وهو مصدر أساسي للتسلية، مع ذلك، يمكن أن يعّرضنا 

اإلنترنت أيًضا لمخاطر معينة يجب أن نكون على دراية بها من أجل ضمان األمان.

يجب أال يكون اإلنترنت مكاًنا نتعرض فيه 
للتنمر أو نشعر فيه بالخوف أو اإلهانة أو 

اإلحراج أو التهديد.



فهم مخاطر اإلنترنت
تتضمن بعض المخاطر التي نواجهها عبر اإلنترنت

اإلنترنــت تجعلــك تشــعر بعــدم  لديــك تجربــة عبــر  إذا كانــت 
االرتيــاح، فيجــب عليــك اإلبــالغ عنهــا علــى الفــور إلــى أحــد الوالديــن 
أو إلــى مقــدم الرعايــة أو المعلــم أو خدمــة دعــم معتــرف بهــا، مثــل 
ــال بـــــــ  ــق االتص ــن طري ــاح ع ــي المت ــل الوطن ــاعدة الطف ــط مس خ
147 لتلقــي المســاعدة واإلرشــاد، يمكنــك أيًضــا إبــالغ اللعبــة أو 

التطبيق باستخدام آلية اإلبالغ المتوفرة.

تذكــر، يجــب أال تشــعر بالخجــل أو اإلحــراج أبــًدا مــن اإلبــالغ عــن شــيء 
يجعلك تشعر بعدم االرتياح.





إذا طلب منك أي شخص عبر اإلنترنت القيام بشيء يجعلك تشعر بعدم االرتياح بأي شكل من 
األشكال على اإلطالق، فال تفعل ذلك، وقم بإنهاء المحادثة على الفور وبحظر الشخص، إذا فعلت 
شيًئا تدرك أنه لم يكن فكرة جيدة أو أّنك ندمت على فعله، فتحدث إلى شخص تعرفه وتثق به 

في أقرب وقت ممكن، وتذكر، لم يفت األوان أبًدا لطلب المساعدة.



إذا كنت تعاني من التنّمر عبر اإلنترنت، فيمكنك الوصول إلى اإلرشادات 
والنصائح للتعامل مع ذلك على الموقع التالي:

التنّمر عبر اإلنترنت: ما هو وكيف نوقفه | يونيسف 

إذا كنت ترغب في التحّدث إلى خط مساعدة الطفل، يمكنك العثور على 
تفاصيل حول كيفية االتصال في ما يلي: 

شبكة خط نجدة الطفل - منظمة خط نجدة الطفل الدولية

الموارد

كيفية تغيير إعدادات 
الخصوصية

 )متوّفر باللغة اإلنجليزية(

مقاطع فيديو اليونيسف 
حول األمان عبر اإلنترنت 
)متوّفر باللغة اإلنجليزية(

مبادرة صوت الشباب حول 
األمان على اإلنترنت

طلب المساعدة

من المهم أن تعرف أين يمكنك اإلبالغ عن أي تجارب عبر اإلنترنت تجعلك تشعر بعدم االرتياح، تذّكر، يجب أال 
تشعر أبًدا بالحرج أو بالخجل لطلب المساعدة.

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/

