
موافق

عند تقديم 
معلوما�ك الشخصّية 

باستخدام النماذج 
وأدوات ال�تّبع

حين �رغب آخ�ون 
بتضمينك في المحتوى 

الخاّص بهم على 
اإل�ترنت

حين ت��د تضمين 
آخ��ن في 

المحتوى الخاّص 
بك على اإل�ترنت

عند مشاركة 
المحادثات الخاّصة 

مع اآلخ��ن

عند مشاركة الب��د 
اإللكت�وني وأرقام 

هوا�ف وعناو�ن 
عند التقاط صور اآلخ��ن

ومقاطع فيد�و 
�تضمن آخ��ن 
بط��قة تظهر 

هوّيتهم

إعادة مشاركة محتوى 
اآلخ��ن (مثل الصور 

والتغ��دات) مع جمهور 
مختلف عن جمهورهم

إعادة توجيه محادثا�ك 
الخاصة إلى اآلخ��ن

مع وعي تام بهدف العمل ونطاقه 
الكامل و�تائجه

دون شعور باإلل�ام أو اإلك�اه

بح�ّ�ة ودون ضغط من أّي كان، حّتى 
من أصدقائك

على وجه التحديد لهذا العمل، وهذه 
المّرة فقط

�إرشاد وإذن والديك

عبر التفكير أّوًال في حاجتك للخصوصّية 
واألمان

اسأل صديقك
هل يمكنني …؟

اسأل نفسك
كيف يمكن أن يشعر صديقي بسبب 

أفعالي؟
تواصل مباشرة

مع صديقك دون أي وسطاء 
أو افت�اضات مسبقة.

أ�ل المحتوى
إذا شعر صديقك الحقًا بالضيق 

وغّير �أيه.
ال �تابع

إذا شعرت أن صديقك مترّدد.

أبلغ صديقك
ما المحتوى الذي �نوي مشاركته ولماذا وأ�ن 

وكيف وفي أّي سياق.

تأكد أّنك
ال ُتشِعر صديقك أّنه مجبر على 

ال تصّرالموافقة.
على صديقك في حال رفضه، 

حتى لو لم تفهم سبب ذلك.

استشر
أصدقاءك قبل مشاركة الم��د من 

المحتوى الخاّص بهم، حتى لو 
وافقوا مرة واحدة على مشاركته.

ال �ترّدد في اإلفصاح عن اعت�اضك حتى لو علمت بعد المشاركة

أخبر شخصًا موثوقًا بما حدث وتقّبل دعمه

أبلغ عن المحتوى الذي يتضّمنك لتحذفه إدارة المنّصة

قّم بحظر من قام بهذا الفعل المستهتر 

أبلغ السلطات إذا تحّول األمر إلى مضايقات متكّ�رة

تذّكر أن أي محتوى �وضع على اإل�ترنت يصبح متاحًا 
للجميع إلى األبد، بمن فيهم معارفك المستقبلّيون، ونفسك 

في المستقبل!
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الموافقة الص��حة
وهي موافقة من هو مؤهل للمشاركة في عمل ما، بعد 

إد�اكه التام لهدفه ونطاقه و�تائجه، ودون إك�اه أو إل�ام أو 
اختالل في توا�ن القوى �ين األط�اف المشاركة.

حين يطلب أحدهم موافقتك
عليك  إبداء موافقتك على المشاركة في عمل ما:

حين تطلب موافقة اآلخ��ن

إذا قام أحدهم بعمل يمّسك 
دون مـــوافقتـــك الصــ��حـــة

متى تصبح الموافقة ض�و�ّ�ة؟


