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 المشاركة قبل رّفك
 Mediasmartsو Facebook اءربخ من نصائح

نشارك أن لنا الممكن من أصبح التكنولوجيا وبفضل جيد. أمر المشاركة أن نسمع ما دائما
فيديو ومقاطع وصورنا وآرائنا آخرين أفكارنا أشخاص ومع أصدقائنا مع بنا خاصة

فإننا المشاركة، طريقة في جيدا نفكر لم إذا ولكن جيدا. أمرا المشاركة تكون األوقات معظم  في
مع تشاركونھا التي األشياء أن أيضا تذكروا باآلخرين. أو بأنفسنا باإلضرار نخاطر  بذلك

آخرين. أشخاص مع الحال بھا ينتھي قد المشاركة. أصدقائكم قبل تفكر أن المھم من  ولذلك

 الخاصة أغراضك

- ًمثال الھاتف قمرك صيةخش اًمورأ أو فيديو مقطع أو رةصو أكانت اءسو- بك خاصة اًأمور اركشت حين
 .لھم ترسلھا أن في غبتر ال أشخاص مع الحال بھا ينتھي أن نيمك هّأن رّتذك

 اًغاضب أكنت سواء – اًعاطفي طربضم كونت حينما اًشيئ اركشت أو تنشر أن اًأيض لجيدا من ليس هّأن كما
 .ال أم جيدة رةفك تلك كانت إذا ما قرر ثم ًأوال اھدأ ً.عالفنم أو اًحزين أو

 :نفسك اسأل ثم

 عليھا؟ الناس نيراي أن في أرغب التي حالةال ھي ھذه ھل

 تّتم إذا اًغاضب ونكأس ھل ر؟الضر بي يلحقل ھذا غليست أن ما لشخص نيمك ھل
 ن؟يرخآ أشخاص مع ذلك مشاركة

 ذلك؟ شاركةمب قمت إذا يحدث قد شيء أسوأ ما

 اًأحيان .لمشاركةا عند أنھابش الحذر خيوت إلى تحتاج التي األمور عضب ثمة :عامة ستلي وررمال كلمات
 قد الحظ ءلسو ولكن ا،ًجيد يءش كل يكون عندما البعض بعضھم مع وررمال كلمات األصدقاء يتشارك

 .اًالحق بوساك إلى ھذا وليتح

- صديق أو قةصدي مع مثيرة أو ريةاع رةصو كةمشار ّأن يعتقدون الناس بعض :األبد إلى تبقى رةالصو
 اًحذر كن .الشخص بھذا وثقتھم حبھم مدى يوضح – اھصديقت أو صديقه كوني أن مليأ خصش أي أو
 .العالقة من أكثر ومدت أن رةللصو فيمكن- رّوفك قفالمو ھذا في اًجد

 .ال ولتق أن لك حقي هّفإن بشأنه، بالراحة تشعر ال أمر شاركةم ما شخص منك طلب إذا هّأن رّتذك
 .ددكھي أو عليك يضغط لن ويحترمك يحبك الذي فالشخص

 تعد اعيماالجت التواصل قعموا أو التطبيقات بعض :لألبد محىُي ال قد ولكن ثوان في محىُي أن يمكن
عدة ھناك ولكن قليلة بثوان ھاشرن عدب اًتلقائي ھاشرونين تيال الفيديو طعمقا أو صورھم مسحب مرتاديھا

ٍ
ٍ 

 ستظل لذا-فيھا ھرتظ تيال للشاشة رةصو شاھدھا الذي الشخص يأخذ فقد ا،ًاحتيالي األمر جعلت طرق
 .شاركةمبال األمر يتعلق ينح يةذك قرارات باتخاذ اًدائم اًملزم

 :فيسبوك نصائح


 كلمة تشارك ال :عامة ستلي وررمال كلمات
 لمزيد .شخص أي مع بك خاصةال المرور
 :رةزيا يمكنك ية،ناألم النصائح من

facebook.com/help/securitytips 


 بك اصةخال الخصوصية إعدادات من تحقق
 رىلت facebook.com/privacy عبر
 .منشوراتك على االطالع يمكنه نَم


 رةم كل في الجمھور اختيار أداة تفحص
 كونتل سبوكفي برع اًشيئ فيھا تنشر
 األشخاص مع رهتنش أنك من اًمتأكد

 .ھميف رغوبالم

2013 Facebook © 
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آخرين بأشخاص الخاصة  األمور

آخرين. أشخاص مع مشاركتھا في لديھم مانع فال إليك، األشياء األشخاص يرسل عندما األحيان معظم  في

تشاركھا. أن في مانع لديه كان إذا أرسلھا الذي الشخص تسأل أن واألفضل بذلك. القيام قبل ملًيا فكر متأكًدا، تكن لم إذا  ولكن

فيھا: آخرين أشخاًصا تضم فيديو مقاطع أو صوًرا تشارك كنت إذا نفسه الشيء وينطبق

أو نشرھا إعادة قبل أو الصور على شخص أي وسم قبل تمريرھا. اسأل

نفسك: اسأل آخر، شخص فيه يظھر معك شيًئا ما شخص شارك  إذا

في لي أرسلھا الذي الشخص يرغب معم ھل  خرين؟اآل شاركتھا

فيھا؟ معه الموجود الشخص موافقة على حصل  ھل

سيكون ش كيف بمشاركة أحدھم قام إذا به؟ يءشعوري وجودي مع  كھذا

يبد الشخص ھذا يجعل تلقيته ما كان يمكن إذا أو يحرجه، أو سيًئا،  و
ذلك. تفعل فال المشاركة، تّمت إذا يؤذيه أرسلھا أن الذي الشخص يكون  ربما

كونھا من إزعاًجا أكثر تكون قد النكات لكن المزاح، سبيل على أرسلھا  إليك
الخطأ. الشخص مع تقع حين  مضحكة

األشخاص من الكثير األوالد- يتعرض أصدقائھم-وخاصة من  لضغوط

مواجھة الصعب من يكون قد أصدقائھن. أو لصديقاتھم عارية صور  لمشاركة

أنت يؤذيك قد الذي االستسالم مقدار في التفكير عليك لكن الضغط،  ھذا

وصديقتك/صديقك.

خاطئ بشكل سارت إذا األمور  إصالح

 . األمور إلصالح تستطيع ما كل تفعل أال عليك يجب أنّه يعني ال ھذا .األحيان بعض في سيئة خيارات الجميع يتخذ

آخري مع مشاركته عدم الشيء ھذا إليھم أرسلت الذين األشخاص من تطلب أن ھي األولى فالخطوة مشاركته، عليك يكن لم شيء بمشاركة قمت ن. إذا
إ فعاالً يكون الواقع في الطلب ھذا إزالته. منه تطلب بأن فابدأ إليه، أرسلته شيًئا آخر شخص نشر األوقات. إذا معظم في كبير حد  لى

غاضب: وأنت خطوة أي اتخاذ عليك يجب أّنه ال وتحدث تذّكر لتھدأ، وقًتا نفسك ذلك. مع امنح استطعت إذا باإلنترنت اتصال دون الشخص  ھذا

أشياء بمشاركة منه االنتقام تحاول فال إزالتھا رفض ما  فإذا
تحاول أو إليك أرسلھا يكون قد به حث خاصة أو إغاظته

أكثر األمر ھذا يجعل ناحية فمن منه. االنتقام على  أصدقائك
بدا كلما أكثر، االنتقام حاولت كلما أخرى، ناحية ومن  سوًءا.

غلطتھم. ھي ما بقدر غلطتك أّنه على  األمر

مواقع من الكثير أّن فتذّكر تحبھا، صورة ال على اسمك وسم تّم  إذا
أي مشاركة من اسمك إزالة لك تتيح قد االجتماعية والشبكات الصور

اختيار يمكنك فيسبوك، وعلى عليھا. اسمك وسم وضع تّم  صور
على نشرھا قبل عليھا اسمك وسم تّم التي المشاركات  مراجعة

بك: الخاصة الخصوصية إعدادات ضمن الخاصة  صفحتك
facebook.com/privacy.
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 اإلبالغ أداة تستخدم كيف
التواصل بمواقع

البالغات حول المزيد  لمعرفة
محتوى عن اإلبالغ أو  االجتماعية
يمكنك فيسبوك، على  مسيء

على  الدخول
facebook.com/report.

 تعرف ال أو بنفسك، ما شخص مواجھة في بالراحة تشعر وال فيسبوك لموقع اًمنضم كنت إذا
 على وتحتوي االجتماعية البالغات إلعداد أداة فيسبوك في يوجد قوله، عليك ينبغي ما اًتمام
 من أو الوالدين أحد من مساعدة على صولحلل طرقو استخدامھا يمكنك التي الرسائل بعض
 .به وقموث يقصد من أو معلم

 سواء ريع على وييحت ديويف طعمق أو رةبصو تعلقي األمر كان إذا المثال، سبيل على ة،يدج ألكثرا ورلألم بالنسبة
 عليك، مرالتن أو لمضايقتك خدامهتاس ّتم إذا أو )سمعتك ؤذييو اًصحيح ليس( اًيريھتش كان إذا أو ا،ًكلي أو اًجزئي كانأ

 الحاالت ھذه في .لتھاإزا يوالفيد أو رةالصو ھذه لمشاركة ھاتخدمتسا التي الخدمة أو الموقع من تطلب أن فيمكنك
 .األمر عن الشرطة إبالغ اًأيض يمكنك

-  عاريةلا ورالص من مزيد له سلتر لم إذا لك عارية ورص شرنب يھددك ما شخص ھناك كان إذا
 من عديدال في قانوني وغير ولمقب غير السلوك فھذا .الفور لىع طةبالشر تصلتو باألمر تشركهو به اًموثوق اًبالغ

 اًشخص تخبر أن عليك

 .الدول

وحدك لست أنك التحدث-تذكر دوما بالغ يمكنك شخص أو مختص استشاري أي أو معلمك أو والديك  مع
والدعم. النصيحة على للحصول الھاتفية المساعدة خطوط أحد أو به الوثوق يمكنك  آخر

 :إعداد من

 :أدناه للروابط الرجوع رجىُي المعلومات، من لمزيد

Mediasmarts 

mediasmarts.org 

 العائلة مةالسل فيسبوك مركز

facebook.com/safety 

 التنمر نعلم نصائح

facebook.com/safety/bullying 

 وكفيسب ساعدةم مركز

facebook.com/help 
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