
تمّتع على

ا�نترنت 

بتجربة آمنة 

أنا ُأبّلغ عن أّي شيء مزعج أتعّرض له 7
على الّشبكة: 

يف خالل ��ستخد�مي �ل�سبكة، قد �أتلّقى  ر�سائل مزعجة �أو 

ر�سائل تهديد جتعلني �أ�سعر بعدم �الرتياح، يف هذه �حلال:

• �أنا �أعلم �أّنني ل�ست خمطًئا �إن تلّقيت مثل هذه �لّر�سائل.
• �أنا لن �أرّد على هذه �لّر�سائل.

خرب على �لفور �أهلي �أو �أّي �سخ�ص ر��سد �أثق به. 
ُ
• �أنا �أ

لقد تعّطل حاسوبي 
بعد أن قمت بفتح رسالة 

الكترونية مجهولة المصدر 
تخبرني بأّني ربحت تذكرة 

سفر...!

أنا أحمي حاسوبي الشخصي:6
و�أحّدثها  للفيرو�سات  �لم�سادة  �لبرمجيات  �أ�ستخدم  �أنا   •

دوريًّا.

�أو  �لمزعجة  �لبريدّية  �لّر�سائل  و�أحذف  �أتجاهل  �أنا   •
�لمجهولة �لم�سدر.

ن كلمة �ل�سّر با�ستخد�م ثمانية �أرقام على �الأقل  ح�سّ
ُ
• �أنا �أ

بتغييرها  و�أقوم  و�لرموز  و�الأرقام  �لحروف  بين  ما  تجمع 

ب�سكل دوري.

حّمل �لملّفات )download( �أو �أنقر على 
ُ
• �أنا لن �أ

�لو�سالت )links( �أو �لملحقات )attachment( �إاّل في 

حال كنت �أثق بالم�سدر �أو �أ�ست�سير �أحًد� ما.

مواقع مفيدة باللغة العربية:

www.crdp.org
www.atfalouna.gov.lb/OnlineSafety 

www.worldvision.org.lb 
www.be-free.info/indexAr.htm 

www.safespace.qa/ar/home.aspx 

مواقع مفيدة باللغة الفرن�سية:

www.e-enfance.org 
www.droitsenfant.com/danger.htm 

www.internetsanscrainte.fr 

مواقع مفيدة باللغة الإنكليزية:

www.microsoft.com/protect 
www.getnetwise.org 

www.kidproofme.com 
www.connectsafely.org

www.netsmartz.org
www.isafe.org

www.staysafe.org 
www.facebook.com/HimayaLebanon

twitter.com/OnlineSafetyLeb
www.kafa.org.lb

http://onguardonline.gov

من اأجل الإبالغ عن ال�سكاوى:

خط ال�شكاوى التابع لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

 في قوى الأمن الداخلي: 01/293293

من اأجل طلب الم�ساعدة:

ال�شتفادة من خدمة  e-helpline التي يوّفرها 

www.himaya.org موقع
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لكي أتمّتع على اإلنترنت 
بتجربة آمنة، مفيدة ومسلّية... 

علّي اّتباع القواعد اآلتية:

ة:  أنا ُأُحافظ على معلوماتي الشخصيَّ
كّل ما ُين�سر على �الإنترنت ي�سبح بمتناول �لجميع وال 

يمكن ��سترد�ده، فمن �ل�ّسهل ��ستغالله لالإ�ساءة �إلّي 

�أولت�سويهه من قبل �الآخرين، لذلك:

�أو  ني  تخ�سّ �سخ�سّية  معلومات  �أّية  ن�سر  �أتجّنب  • �أنا 
تخ�ّص عائلتي )��سمي �لكامل، عنو�ن منزلي، �سور، 

عنو�ن مدر�ستي...(.

فيها  ُيطلب  �إلكترونية  ر�سالة  �أّية  عن  جيب 
ُ
�أ لن  • �نا 

�إعطاء معلومات �سخ�سّية �أو م�سرفّية �أو ر�سمّية 

مهما كانت مغرية.

)Username( وكلمة مرور  م�ستخدم  ��سم  �أختار  • �أنا 
ني.  حيث ال يك�سفان عن �أّية معلومات �سخ�سية تخ�سّ

 )Privacy Settings( �أدو�ت �لخ�سو�سّية  �أ�ستفيد من  • �نا 
للحفاظ على  معلوماتي �لتي ال �أريد �أن �أت�ساركها مع 

�لجميع.

كلمة الّسر خطأ؟! 
آه لقد ُسرق بريدي 

اإللكتروني!

أنا أتجّنب الغرباء:2

 • �أنا �أرف�ص �لّتحّدث �إلى �لغرباء على �الإنترنت الأّنه 

من �ل�سهل �نتحال �سخ�سّية غير حقيقّية بعمر مزّيف 

و�سورة مزّيفة بغر�ص �الإ�ساءة �إلّي.

على  �إليه  تعّرفت  غريًبا  ا  �سخ�سً قابل 
ُ
�أ ال  • �أنا 

�الإنترنت �إاّل بمو�فقة �أهلي ووجودهم.

3
أنا أحترم اآلخرين وُأحافظ على سمعة 

رقمية جيدة :
�سيء �إلى �الآخرين في خالل ��ستخد�مي �الإنترنت، لذ�:

ُ
�أنا ال �أ

• لن �أقوم بكتابة �أو تدوين �أي تعليق ُي�سيء �إلى �أحد �أو يجرح 
م�ساعره.

• لن �أن�سر معلومات �سخ�سّية على �الإنترنت تخ�ّص �الآخرين 
ومن دون مو�فقتهم.

• لن �أن�سخ مو�سيقى و�ألعاًبا وبر�مج ب�سورة غير قانونية.
جارَي �أ�سدقائي بت�سّرفات غير مقبولة .

ُ
• لن �أ

يا فرحتي! وجدت
قريبة لي في الخارج 

بواسطة اإلنترنت!

أنا أستمتع 
بالموسيقى واأللعاب 

اإللكترونّية على االنترنت.

أنا أتأّكد من صحة المعلومات:4
�ملعلومات �ملوجودة على �ل�سبكة لي�ست كّلها �سحيحة 

ومر�قبة، لذلك:

• �أنا �أ�ستند �إىل �أكرث من مرجع وم�سدر.
 • �أنا �أطلب من �سخ�ص ر��سد �أثق به �أن يتاأّكد من �سّحتها.

استخدمت اإلنترنت 
في بحث قمت به 

ونلت عالمات عالية!

أنا ُأوازن بين استخدامي اإلنترنت 5
وقيامي بأنشطة أخرى:

 

على  �أق�سيه  �لذي  �لوقت  بين  و�زن 
ُ
�أ كيف  �أعرف  • �أنا 

�الإنترنت وبين �لوقت �لذي �أقوم فيه باأن�سطة �أخرى 

مثل �لريا�سة، و�جباتي �لمدر�سية...

�لمبا�سرة  �لّلقاء�ت  مكان  يحّل  �الإنترنت  �أجعل  ال  • �أنا 
مع �الأ�سدقاء و�الأهل.


