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امللمو�سة  اخلطوة   على  �رشا  موؤ الأخرية  ال�سنوات  يف  املغرب  يف  نرتنت  الإ تعميم  �سكل 

دمقرطة  اأمام  املجال  التعميم   هذا  اأف�سح  اإذ  البالد،  تطور  و  منو  م�سار  يف  املحرزة  الفعلية  و 

فقل�ص  قرانا؛  و  مدننا  بني  الكائنني  ال�رشخ  و  الهوة  تدريجيا  وراأب  املعلومات  ولوج 

تر�سيخ  و  العامل  على  النفتاح  و  للمعرفة  املجاين  و  الفوري  بالولوج  �سمح  و  امل�سافات 

الت�سارك.  و  التبادل  ثقافة 

العامل؛  تهز  التي  الرقمية  الثورة  هذه  يف  مهمني  فاعلني  اأبناوؤنا  يكون  اأن  البديهي  من  و 

فيها  ينخرطون  التي   املعلوماتية  ال�سيبرينيتيقية  البيئة  تبلور  و  تطور  يف  ي�ساركون  فهم 

وهو   األ  اإعجابنا،  يثري  اأن  �ساأنه  من  ما  مبكرة جدا  مرحلة  يبدون يف  و  اأظافرهم  نعومة  منذ 

خربة  تطوير  و  فيها  التحكم  و  اجلديدة  الرقمية  املعدات  و  الو�سائل  هذه  فهم   على  قدراتهم 

اآبائهم.  خربة  تفوق  قد 

الفيديو...  األعاب  و  النقالة  الهواتف  و  اجلديدة  الإعالم  وو�سائل  الإنرتنت  وجود   يغري  هل 

مع  متاما  الفرتا�سي  العامل  يتعار�ص  هل  لالآباء؟  اليومية  املمار�سات  من  الكثري  كبري  ب�سكل 

؟  الفعلي  العامل  من  اأبنائنا  على  خطورة  اأكرث  الرقمي  العامل  هذا  يعترب  هل  الواقعي؟  العامل 

اأزمة  م�سدر  يكون  قد  لأطفالنا  اجلديد  املحيط  هذا  اأن  القلقني  املالحظني  بع�ص  يعترب 

اإىل  الفورية  من  جتلياتها  اأق�سى  يف  للحرية  مرادفة  جديدة  قيما  يحمل  قد  و  الأبوية  ال�سلطة 

املرء  يكون  اأن  معنى  القدمية.  و  الرا�سخة  تربيتنا  قواعد  و  تقاليدنا  تال�سي  اإىل  ال�سرب  عدم 

دور  القدرة على ممار�سة  عدم  املعلوماتي هو  و  الرقمي  ال�سياق  هذا  و يف  اأيامنا هذه  اأبا يف 

م�ست.  قليلة  �سنوات  حتى  به  نقوم  اأن  ن�ستطيع  كنا  الذي  الوالدين 

ال�رشوط.  بع�ص  تتوفر  اأن  �رشيطة  التحليل  هذا  مع  تتعار�ص  قناعتنا  اإن 

جديدة  بتحديات  فعال  م�سحوبة  كانت  اإذا  للطفل  الإعالمية  ال�سيبرينيتيقية  البيئة  اأن  نعتقد 

ل تغري ب�سكل جوهري من دور الآباء. اإذ ميكن للتكنولوجيات اأن ت�سجع احلوار بني الآباء و الأبناء 

القول.  هذا  �سحة  على  كحجة   ت�ستعمل  اأن  اأي�سا  ميكن  بل  اجليدة،  املفاهيم  من  تقوي  اأن  و 

كبري  لعدد  بالن�سبة  الرقمية  الو�سائل  ا�ستعمال  يف  التحكم  بعدم  ال�سعور  يوؤدي  ذلك  مع  و 

الذين  الآباء  ! كثريون هم  املطلقة  احلرية  اأو  املنع  نقي�ص:  فعل على طريف  ردتي  اإىل  منا 

�سيء  كل  ي�رشحون  و  �سيء  كل  يعرفون  الذين  الآباء  كونهم  يف  ينح�رش  دورهم  باأن  يعتقدون 

بالتايل  ت�سبح  الطفل  معرفة  عن  تقل  التي  املعرفة   اأو  املعرفة  فعدم  يتحكمون.  و  يقررون  و 

التحكم.  فقدان  من  اخلوف  و  للقلق  م�سدرا 



العقلية  و  اجل�سدية  لل�سحة  �سمانهما  يف  �سيء  كل  قبل  و  اأول  يتجلى  الوالدين  دور  اأن  بيد 

: اأي  لالأبناء،  اجليدة 

احلياة. وتريتهم يف  و  �سنهم  احرتام  مع  النمو  على  يوم  كل  هوؤلء يف  م�ساعدة 

اإتقان  و  معهم  التحدث  و  ال�ستقاللية  و  الثقة  اأعطائهم  مع  اكت�سافاتهم  يف  ا�سطحابهم 

اإليهم. ال�ستماع 

بالختيار  اإيجادها   و  الأجوبة  تلك  على  البحث  تعليمهم  مع  اأ�سئلتهم  على  اأجوبة  اإعطائهم 

الأمثل.

التعرف  و  بذاتهم  ذاتهم  و  اأنف�سهم  تعليمهم طريقة حماية  و  العنف  اأنواع  حمايتهم من جميع 

الرتدد.  الوقوع فري�سة للخوف و  على املخاطر و تفاديها و تعليمهم كيف يكونون حذرين دون 

الثابتة. اليقني  و  الوعود  و  احلقيقة  و  الكذب  و  الواقع  و  اخليال  بني  املزج  عدم  تعليمهم 

تف�سري.  بال  تركها  دون  خرقها  على  املعاقبة  و  احلمراء  اخلطوط  و�سع 

الآخرين. احرتام  و  ذاتهم  احرتام  تعليمهم 

! باحلياة  ال�ستمتاع  و  الرفيع  الذوق  نقل  و  ت�سلط  دون  ثقة  بناء عالقة   املطاف  نهاية  و يف 

برمته.  املجتمع  اأمام  لها  مثيل  ل  م�سوؤولية  يتحمل  اأن  معناه  اأبا  يكون  اأن  املرء  يختار  اأن 

الن�سائح  من  �سل�سلة  يقدم  و  الرقمية  احلقبة  ظل  يف  الأبوة  ممار�سة  مبادئ  الدليل  هذا  يطرح 

على  م�ساعدتهم  ق�سد  املربني،  و  لالآباء  اليومية  الت�رشفات  و  الأعمال  لتوجيه  احللول  و 

اأحيانا.  ال�سعوبات  بع�ص  ي�سكل  قد  لكن  رائع  عامل  يف  الأبناء  تتبع 

الكبرية. بالفائدة  الدليل  هذا  عليكم  يعم  اأن  نتمنى 

!@ بــــا لآ ا

الـرقــمـــية الـحــقــبة  فـــي  الأبـوة 

5



ممنوع الولوج

قم بواجباتك

اأوال



الفهر�ست

ال�صفحة 7  الأبوة يف احلقبة الرقمية 

ال�صفحة 9 1. الرتبية على ال�صورة و على و�صائل الإعالم 

ال�صفحة 11 2. البحث عن التوازن 

ال�صفحة 13 3. فهم اأخالقيات الإنرتنت 

ال�صفحة 15 4. علموهم احليطة و احلذر 

ال�صفحة 17 5. حتديد قواعد التبادل 

ال�صفحة 19 6. الوقاية من العنف 

ال�صفحة 21 7. معرفة القوانني املطبقة 

ال�صفحة 23 8. الإطالع على املعلومات و التحدث عنها بني الكبار 

ال�صفحة 24 القواعد الع�رشة للحذر بالن�صبة للوالدين 

ال�صفحة 25 عناوين مهمة 

7



1

يــــا بــنـــي, احــــــذر 

قـد يــكــــون

هـذا طعـما !



الرتبية على ال�سورة و على و�سائل الإعالم

العالقات  عن  و  العامل  عن  �سورا  حداثة  اأكرثها  اإىل  اأقدمها  من  الإعالمية  املحتويات  كافة  تنقل 

لكن  و  بالإهتمام  ال�ستئثار  اأجل  من  �سياغتها  متت  فقد  كليهما.  اأو  الرتفيه  اأو  الإعالم  ق�سد  الإن�سانية 

 . رموزها فك  �سعوبة  يد  ا تتز بذلك  و  يتلقونها  لذين  ا ولئك  اأ حكم  يف  ثري  لتاأ ا جل  اأ من  ي�سا  اأ

ال�سن  هذا  قبل  لكن  احلقيقة،  و  اخليال  بني  التمييز  يف  الثامنة  و  ال�ساد�سة  �سن  بني  الطفل  يبتدئ  و 

احلقيقة  مواجهة  عن  تنتج  التي  تلك  و  و/اأ ال�سا�سة  تثريها  التي  امل�ساعر  عي�ص  اإىل  الأطفال  مييل 

على  يجب  النوايا  هذه  رموز  فك  على  الأطفال  مل�ساعدة  و  النبهار.  و  الإعجاب  و  اخللط  بطريقة 

الإعالمية  البيئة  لطبيعة  املنا�سب  الفهم  عن  البحث  اأجل  من  مبكرة  �سن  يف  يتتبعوهم  اأن  باء  الآ

من  �سحيح  ب�سكل  مكوناتها  يف  التحكم  على  م�ساعدتهم  و  فيها  يعي�سون  التي  الفرتا�سية  و 

فالإنرتنت  عام.  ب�سكل  الرتبوية  للقيم  احلاملة  الإعالم  و�سائل  على  و  ال�سورة  على  تربيتهم  اأجل 

العالقات  تنظم  و  حتكم  التي  القيم  و  القواعد  من  جمموعة  يحمل  اأن  ميكن  املثال  �سبيل  على 

. نية ن�سا لإ ا

 : الإمـكان  قـدر  الآبـاء  نحن  عليـنا 

�سكال  يعطوها  واأن  حكايات  يتخيلوا  واأن  �سورهم  بذاتهم  يخلقوا  اأن  على  الأطفال  ن�صجع  اأن   l

الرقمية  و  التقليدية  الو�سائل  يف  ووجودا 

ي�سنع،  الذي  من   : التالية  �سئلة  الأ بطرح  ذلك  و  ال�سور«  وراء  »ما  اإكت�ساف  معهم  نتعلم  اأن   l

يوميا؟  يتلقونها  التي  احلكايا  و  املعلومات  و  ال�سور  من  الزخم  هذا  ين�رش  و  يقدم  الذي  من 

و كيف؟  و ملاذا؟ 

داخل  تتبواأه  الذي  املكان  و عن  الإعالم  بو�سائل  و  بال�سورة  الفعلية  حول عالقتنا  l اأن نت�صاءل 

النف�سية لكل واحد منا و يف  الأوقات يف بناء احلالة  ال�سور �ساهمت يف كل  باأن  التذكر  الأ�رشة مع 

الآخرين.  عن  و  اأنف�سنا  عن  نكونها  التي  الفكرة  بناء 

ت�سغيلها و طريقة عملها  اأن نهتم بتاريخها و  و  الإعالم  البعد احلقيقي لظاهرة و�سائل  l اأن نعي 

اقت�سادها.  و 

كالكتب  الإعالم  و�سائل  على  و  ال�سورة  على  بالرتبية  املتعلقة  املعلومات  عن  اأن نبحث  يجب   l

املوؤمترات. و  الن�سو�ص  و 

اأهـــداف ن�صـائـح و 

9



كرة القدم
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التوازن عن  ابحثوا 

نحن نقدم لالأطفال لعبا و ترفيها ووجبات و �رشوحات تتنا�سب مع �سنهم. 

اأو  األعاب الفيديو و الهاتف املحمول  اأو يف جمال  و ل يجب اأن يكون الأمر خالف ذلك يف جمال الإنرتنت 

العتدال   : املجالت  و  الأعمار  لكافة  بالن�سبة  �سحيحان  مبداآن  يبقى  هكذا   و  التلفاز.  جمال  يف  حتى 

و امل�ساحبة.

املدر�سة  و  الريا�سة   : الطفل  ن�سطة  اأ كافة  بني  التوازن  على  نبقي  ان  يجب  نه  لأ ؟  العتدال  ملاذا 

�رشة و الأ�سدقاء و التغذية و النوم... و و�سائل الإعالم. الأ و 

 

املجتمع  عن  البتعاد  خطر  وجود  ذلك  فمعنى  الرقمية  الأن�سطة  ل�سالح  كبري  ب�سكل  التوازن  اختل  فاإذا 

و تقل�ص فر�ص الإبداع. 

ملاذا امل�ساحبة ؟  لأنه من البديهي بالن�سبة لنا جميعا اأن ل يبقى الطفل وحيدا يف احلياة اليومية فما بالك 

اأن يرتك لذاته اأمام �سا�سة ل تكون املعلومات التي تبثها  موثوق بها دائما. 

معلومات عملية 

اأمام  اأمام الإنرتنت و  الذي نق�سيه  الوقت  الرقمي و  اأ�سبوع ت�رشفنا  نالحظ ملدة  اأن نكون قدوة.  يجب   •

اأفعالنا اخلا�سة  اأي�سا ردود  التلفاز. ثم بعد ذلك نهيء تقريرا حول ا�ستعمالنا للهاتف املحمول و نالحظ 

و ل يجب اأن نن�سى اأننا قدوة لأبنائنا.

اأق�سى  ا�ستعمال الإنرتنت و لكن يجب و�سع قواعد لذلك: كتحديد  ل يجب منع الطفل من  اللعبة.  قواعد   •

عدم   ،) املدر�سي...الخ  البحث  الألعاب،   ( بها  امل�سموح  الأن�سطة  نوع  و  الإنرتنت  لولوج  بها  م�سموح  مدة 

ال�سماح بولوج الإنرتنت اأو الإر�ساليات الفورية قبل اأداء الواجبات املدر�سية... 

و باملقابل  ومن اأجل خلق التوازن نقرتح اأن�سطة مغايرة : رحالت و زيارات للمتاحف و ال�سينما و ممار�سة 

الريا�سة...

منذ  منها  الطفل  حماية  حول  و  الإعالم  و�سائل  حول  كافية  معلومات  على  نح�صل  اأن  يجب   l

اأظافره. نعومة 

املواقع  اأن نختار الربامج و  على  التوفيق بني الوقت املخ�س�ص لالإعالميات و  l يجب اأن ن�صهر 

الطفل. �سن  ح�سب 

ل  لكي  املنزل  يف  اجلماعية  احلياة  فيه  متار�ص  الذي  املكان  يف  الإنرتنت  و  احلا�سوب  تثبيت  يجب 

اخلا�سة. احلياة  يف  للحق  النتباه  يجب  كما  ال�سا�سة.  يف  متحكما  وحده  الطفل  نرتك 

الإعالميات. اكت�سافاته يف جمال  راأيه حول  الطفل  مع  l يجب اأن نناق�ش 

الطفل  ا�ستهالك  حول  ت�ساوؤلتهم  و  �سكواهم  و  اآرائهم  اآخرين  اآباء  مع  نتقا�صم  اأن  يجب   l

لالإعالميات. 

دعوة  يف  مثال  يرتددوا  اأن  هوؤلء  على  يجب  ل  بالإنرتنت  قليل  اهتمام  لهم  الذين  لالآباء  بالن�سبة 

فيها اإىل املنزل. اأ�صخا�ش اآخرين متمر�صني 

اأهـــداف ن�صـائـح و 
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�شجار اجلريان !  هذه 

معلومة جيدة لأن�شرها 

على البلوك

3



الإنرتنت اأخالقيات   فهم 

القدرة  على  يتوفر  الفرد  اأن  هي:  و  غريها  دون  واقعة  اإىل  يعود  الإعالمية  الثورة  يف  جزء  اأهم  اإن 

يف  م�سبوق  غري  ب�سكل  املعارف  و  املعلومات  ن�رش  و  معاجلة  و  جمع  يف  احلرية  و  ال�رشعة  و 

الإنرتنت  من  املحتويات  يحمل  و  يبث  و  يخزن  اأن  للجميع  اليوم  املمكن  من  فاأ�سبح  التاريخ. 

اجلديدة  ال�سلطة  هذه  حول  للت�ساوؤل   يدفعنا  مما  لعاب...  الأ و  الربجميات  و  الأفالم  و  كاملو�سيقى 

املجتمع  يف  ال�ساأن  هو  كما  و  وهكذا  منا.  واحد  كل  عاتق  على  يلقيها  التي  الفردية  وليات  امل�سوؤ و 

منا  ي�ستحملون  الآخرين  جنعل  ل  اأن  تقت�سي  العنكبوتية  ال�سبكة  عامل  يف  املدنية  العقلية  فاإن 

نكون  اأن  نحن  نرغب  الذي  بالقدر  الآخر  نحرتم  اأن  يجب  و  منهم  ن�ستحمله  اأن  نحن  نريد  ل  ما 

قبله. من  به  حمرتمني 

معلومات عملية 

مدونة  عن  عبارة   )  http:/tools.ietf.org/html/rfc1855  (  : الإنرتنت  اأخالقيات  اأو  النيتيكيت   •

اأدب التوا�سل  اأن ت�سكل مدخال جيدا لإكت�ساب اأ�سول  ال�سلوك اجليد للفاعلني يف جمال الإنرتنت من �ساأنها 

و اللباقة على الإنرتنت.

و ترتكز على بع�ص النقاط من بينها :

موؤدبة  ب�سيغة  تنهيها  و  بالتحية  الر�سالة  – تبداأ 
اآخر اإن�سان  هو  املتلقي  ال�سخ�ص  اأن  على  تن�سى  اأن  اأبدا  يجب  – ل 

لالآخرين تقوله  ملا  تنتبه  اأن  – يجب 
تكون خمت�رشا اأن  – يجب 

ر�سالتك  قراءة  يريد  – فكر يف من 
ال�سخرية  و  الدعابة  روح  اإىل  – انتبه 

الخ... الرتاخي�ص،  و  التاأليف  حلقوق  – انتبه 

املجاملة  و  العي�ص  فن   : للرتبية  العامة  املبادئ  الفرتا�سي  العامل  على  تطبقوا  اأن  يف  فكروا   l

اللياقة... و 

معهم الأمور التي ترجع اإىل جمال التوا�سل اخلا�ص )ر�سالة الكرتونية، ر�سالة  l يجب اأن متيزوا 

للجميع(. مطروحة  )معلومة  العام  التوا�سل  اأو  واحد(  ل�سخ�ص  مبعوثة  ق�سرية 
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احلذر و  احليطة  علموهم 

ا�ستعمال  ولعل  الآخرين.  و  العامل  ل�ستك�ساف  بالإنطالق  الرقمية  ال�سبكات  و  الو�سائل  كافة  ت�سمح 

م�ستك�سفني   « مبثابة  ال�سباب  ي�سبح   ذ  اإ جدا،  معرب  ا�ستعمال  الإنرتنت  على   » Naviguer  « كلمة 

�سيء  كل  يف  يتحكم  بكونه  يعتقد  يجعله  اجلديدة  القوة  و  ال�سلطة  لهذه  الطفل  فا�ستك�ساف   .» جدد 

بارتكاب  يبداأ  متة  من  و  �سيء  بكل  يقوم  اأن  و  �سيء  كل  يف  يرغب  اأن  ميكنه  و  �سيء  كل  يعرف  و 

املعلومات  عن  الإف�ساح  و  يكتب  و  اأ يقال  ما  كل  يف  الثقة  الطلبات،  كافة  على  الإجابة  الأخطاء: 

معرفته  ذريعة  حتت  يعتقد  طفال  نرتك  اأن  هو  �سيء  اأخطر  اإن   .. بالآخرين. الإ�رشار  و  ال�سخ�سية 

التحكم يف الإنرتنت و التوا�سل وحده، باأنه قادر على » التحكم يف كل �سيء « 

معلومات عملية 

• لعبة ال�صم امل�صتعار. اغتنموا ال�ستمتاع بتقم�ص هوية جديدة لكي تطرحوا معهم م�ساألة عدم الإف�ساح 

للخطر  معر�سا  يكون  قد  املقنع  النمر  بطلهم:  ا�ستعملوا  ال�سيئة.  النوايا  ذوي  الأ�سخا�ص  عن  و  هويتهم  عن 

اأكرث لو اأن الآخرين عرفوا هويته احلقيقية...

• راأيكم ك�صخ�ش را�صد راأي مهم! اكت�سفوا معهم )البلوك( الذي ينجزه الأطفال الآخرون لكي تعرفوا راأيهم 

يف ذلك و لتعربوا عن راأيكم اخلا�ص ب�ساأنه...

على  يدونوها   اأن  يجب  التي  املعلومات  نوع  يف  التحكم  تعلموهم  لكي  لال�صتك�صاف...  م�صدرا  كونوا   •

ال�سبكة العنكبوتية، قوموا معهم بالت�سجيل يف املوقع الذي مت اختياره. تتم الإ�سارة  اإىل احلقول الإجبارية 

بوا�سطة جنمة، و لي�ص من ال�رشوري اأن نف�سح عن  كل املعلومات لالآخرين. 

اأكرث  معاين  فيه  تكتب  عائلي  منجد  عن  عبارة  هو  و  الإنرتنت:  اأمن  حول  �سخ�سيا  منجدا  معا  ا�صنعوا   •

الكلمات ا�ستعمال مثل كوكي، برجميات متج�س�سة )�سباي وير(. 

l يجب اأن نفهم الأطفال اأن التعبري م�سوؤولية. فالكلمات و ال�سور ميكن اأن تكون جارحة و حمقرة 

يف  الطفل  على  يجب  العنف.  و  احلنق   تثري  اأن  اأي�سا  ذلك  مع  ميكنها  و  باللياقة   مغ�ساة  ذلك  مع  و 

التباهي  و  الكذب  و  )الإثارة  يفعله  ما  و  يقوله  ما  و  يكتبه  ما  باأن  واعيا  يكون  اأن  الرقمي  الف�ساء 

العامل املادي.  اآثار كما يف  و املزح...( ترتتب  عليه 

ال�رشية حلماية حياتهم احلميمية و اخلا�سة و حميطهم اخلا�ص لأن  احرتام   l يجب اأن نعلمهم 

قبل  ت�ستعمل من  اأن  اأنف�سهم عبارة عن معلومات ميكن  يقدمونه عن  ما  و  يكتبونه  ما  و  يقولونه  ما 

ال�رشقة(.  الطفل،  على  ال�سلبي  التاأثري  الغ�ص،  ال�ستغالل،   ( الآخر 
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احلوار قواعد  �سعوا 

يتبعوا  ل   اأن  و  الغرباء  لهم  يقدمها  التي  ال�سكاكر  اأخذ  يرف�سون  كيف  اأطفالنا  نعلم  اليومية  حياتنا  يف 

�سخ�سا ل يعرفونه... و هو اأمر ينطبق اأي�سا على العامل الرقمي  بر�سائله الإلكرتونية و الفورية و التحاور... 

تعر�ص العديد من املواقع على الإنرتنت الأطفال اإىل عدة اأخطار حمتملة من خالل بع�ص اللقاءات: فهناك 

�سواذ جن�سيون و م�سورون اإباحيون و خمتطفون و كاذبون و مبتزون و غا�سلوا اأدمغة... و ما يهم اأكرث هو 

اأن نعلم الأطفال كيف يتحكمون يف العامل الذي يحيط بهم �سواء يف ال�سارع اأو على �سبكة الإنرتنت.

معلومات عملية 

• لن�صري الأمور معا : العديد من املواقع املوجهة للقا�رشين تكون مو�سوع مراقبة و ت�سيري. فم�سري املوقع 

ي�سهر على تفادي ال�سيل املتدفق من  الإ�سهارات و العبارات التي ميكن اأن ت�سكل خروقات جنائية. فبالن�سبة 

للبث املوؤجل يقوم امل�سري بفح�ص ر�سائل امل�سرتكني و قبول اأو رف�ص بثها.

اأما بالن�سبة للبث احلي فاإن امل�سري يتدخل بوا�سطة اإر�سال اإنذارات اأو باإق�ساء من قام باخلرق. ميكنكم اأنتم 

اأن تبلغوا عن ت�رشفات مريبة  للم�سري على املوقع بوا�سطة بريد الكرتوين عادي. 

CTRL+H يف  حيث �ستجدون املواقع التي متت زيارتها بال�سغط على  الإنرتنت   اطلعوا على خلفية   •

احلا�سوب ال�سخ�سي اأو على Pomme H يف حا�سوب من نوع ماكينتو�ص اأبل. 

• من هنا ؟ علبة الر�سائل الفورية امل�ستعملة اأكرث من طرف ال�سباب ) من نوع MSN Messenger ( �سيغت 

لل�سماح بالتوا�سل احل�رشي مع اأ�سخا�ص معروفني.اإذ ت�سجل عناوين هوؤلء يف مذكرة خا�سة. يجب التاأكد من 

اأن الأ�سماء امل�ستعارة لكل �سخ�ص علىMSN  ت�سري لل�سخ�ص الذي تعرفونه. 

التي  الفخاخ  تفادي  طريقة  تعلمهم   األعاب  الأطفال  على  يقرتح  موقع   www.decodeleweb.com  •

ي�سعها من يريدون اأن يعرفون الكثري عنهم. 

لعنوان  ا افتحوا  ن  ل�ساأ ا ا  بهذ معلومات  على  للح�سول   : طفال  الأ على  اجلن�ش  ممار�صة   •

 www.pointdecontact.com : يف املوقع  » pornographie enfantine «

يكونوا  قد  الأ�سخا�ص  بع�ص  اأن  مبكر  وقت  يف  الأطفال  يعرف  اأن  هو  يهم  ما  الأ�صياء:  اإ�رشحوا   l

كل  قبل  احلذر، يجب  الإفراط من  اأو يف  اخلوف  نوقعهم يف مر�ص  اأن  دون  و  اجتاههم.  النية  �سيئي 

املحتمل. اخلطر  مع  �سحيح  ب�سكل  التعامل  طريقة  الأطفال  نعلم  اأن  �سيء 

الأ�سخا�ص  مديح  اإفراط  يف  يثقوا  اأن  يجب  ل  اأنهم  الأطفال  علموا  الأ�صا�صية:  القواعد  حددوا   l

احلنان...،  املتعة،  الهدايا،  املال،  اجتاههم:  هوؤلء  وعود  و يف  لهم  الأجانب 

ال�سن...(،  العينني،  لون  الوزن،  القامة،   ( اجل�سدية  بالبنية  املتعلقة  الأ�سئلة  على  الإجابة  عدم   l

باأن هناك �سيء مريب. اأن يح�سوا  مبجرد  l اأن يعلموكم 

املعلومات  اأو  هاتفهم  رقم  اأو  عنوانهم  اأو  غريب  ل�سخ�ص  ا�سمهم  يعطوا  ل  باأن  لهم:  قولوا   l

اأن�سطتهم  املتعلقة بحياتهم اليومية ك�ساعة اخلروج اإىل املدر�سة و �ساعة رجوع الوالدين اإىل البيت و 

لهم   ي�رشبها  التي  املواعيد  اإىل  وحدهم  يذهبوا  ل  اأن  و  املدر�سة...  خارج  الأن�سطة  و  املدر�سية 

الغرباء.
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العنف تفادي 

تكون  ل  ذ  اإ للطفل.  الجتماعي  و  النف�سي  للتكوين  بالن�سبة  جدا  م�رشة  املحتويات  بع�ص  تعترب 

متنع  العامل  بلدان  من  العديد  يف  �سن.  اأي  يف  ت�سمع  و  لت�ساهد  منا�سبة  املعلومات  و  ال�سور  كل 

الإجراءات  من  عددا  الإنرتنت  ولوج  مزودي  على  تفر�ص  و  للقا�رشين  املحتويات  هذه  بث  القوانني 

عن  و  اأ ال�سدفة  مبح�ص  الطفل  تعر�ص  عدم  كامل  ب�سكل  ت�سمن  ل  الإجراءات  هذه  اأن  ل  اإ الوقائية. 

م�رش.  و  عنيف  و  م�سني  كالم  و  اأ �سور  اإىل  ق�سد 

الفعال  بح�سورهم  و  بحذرهم  ي�ساهمون  الذين  باء  الآ تدخل  حمل  الإجراءات  هذه  ذن  اإ حتل  ل 

اأطفالهم.  حماية  يف 

معلومات عملية 

بع�ص  تلقي  و مبنع  امل�ستعمل  نوع  فئة  الإنرتنت ح�سب  ولوج  بتقلي�ص  ت�سمح  الغربلة  برجميات  الغربلة!   •

املواقع و ذلك بو�سع كلمات اأ�سا�سية... لوائح ميكن حتريرها للتحكم يف الإبحار عرب الإنرتنت. 

لئحة �سوداء حتمل جمموعة من املواقع و بع�ص الر�سومات اجلينرييكية ) مثال كافة العناوين التي حتمل كلمة 

عار ( اأو املواقع التي يجب اإق�ساوؤها من الإنرتنت و تعترب بذلك مواقع ممنوعة. 

لئحة بي�ساء حتمل جمموع املواقع التي ميكن البحث فيها عرب الإنرتنت و تعترب بذلك مواقع م�سموح بها. 

الإنرتنت  مواقع  بع�ص  على  و�سعها  يتم  التي  الإ�سارات  الإ�صارات.  ا�صتعمال  اأن نتعلم  يجب   l

لي�ص  املوقع  باأن  لالأطفال  كذلك  تبني  و  الآباء.  عن  امل�سوؤولني  الرا�سدين  اأو  الآباء  انتباه  تثري 

بالن�سبة  مزعجا  حمتواها  يكون  التي  املواقع  حمرري  عدد  اأ�سبح  فقد  وهكذا  اأعمارهم.  لفئة  معدا 

الإ�ستقبال. �سفحة  على  اإ�سارات  ي�سعون  لالأطفال 

اإ�سهارات مزعجة،  للكبار، مواقع  اإباحية  ) مواقع  املواقع  l علموا الطفل كيف يتعرف على فئات 

الوقاية  فعل  ردود  بذاته  يكت�سب  كيف  علموه  و   ). . العنف. على  حمر�سة  و  اأ عن�رشية  مواقع 

احلماية.  و 

ال�سور  بع�ص  من  ال�سدمة  حتى  و  النزعاج  و  زعاج  لالإ تعر�سه  بخطورة  الطفل  علموا  اأ  l

قانونا. ممنوعة  و  م�رشة  فاإنها  اإليها  الو�سول  ميكن  ال�سور  بع�ص  كانت  اإن  و  حتى  الكلمات.  و 

نف�سه.  يحمي  لكي  املمنوعات  و  الإ�سارات  احرتام  فائدة  و  ب�رشورة  الطفل  على  اأ�رشوا   l
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املطبقة القوانني  معرفة 

واجبا  يظل  القواعد  احرتام  فاإن  حدود،  بال  جديدا  ف�ساءا  خلقت  قد  الرقمية  التكنولوجيا  كانت  ذا  اإ

م�سموح  الغري  التحميل  و  اخلا�سة  احلياة  خرق  اأ�سبح  وبذلك   وا�سعيها.  و  م�ستعمليها  كل  على 

يعر�ص  التع�سفية  و  التحايلية  الإجراءات  و  الب�رشية  ال�سمعية  و  اأ املو�سيقية  الأعمال  لبع�ص  به 

ي�سذ  ل  و  اليومية.  احلياة  يف  مايحدث  غرار  على  الزجرية   للعقوبات   الرقمي  املجال  يف  مقرتفيه 

القاعدة.  هذه  عن  املغرب 

هو  ما  و  ممنوع  هو  ما  لأطفالهم  ي�رشحوا  اأن  هو  و  يلعبوه  اأن  يجب  حا�سم  دور  هنا  باء  لالآ و 

اأف�سل  هي  الإنرتنت  تكون  قد  لكن  جبارة  و  �سعبة  مهمة  تبدو  قد  و  اخلرق.  حالة  يف  عليه  معاقب 

املجالت.  من  العديد  يف  التحدي  لرفع  و�سيلة 

معلومات عملية 

 www.foruminternet.org على  الكمبيوتر  اأخالقيات  ملعهد  الع�رش  الن�صائح  الغربلة   •

و هو موقع يقدم املعلومات و الن�صائح و امل�صاعدة حول م�صائل مرتبطة بعامل الإنرتنت،

مثال :

بالآخرين لت�رش  احلا�سوب  ت�ستعمل  – ل 
الآخرين اإعالميات  اأعمال  تتدخل يف  – ل 

الآخرين الغري مبلفات  تزود  – ل 
لل�رشقة حا�سوبا  ت�ستعمل  – ل 

الزور ل�سهادة  حا�سوبا  ت�ستعمل  – ل 
الآخرين...  احرتام  و  تقدير  دون  احلا�سوب  ت�ستعمل  – ل 

ذلك   له  نبني  اأن  و  الإنرتنت  على  تنطبق  القوانني  باأن  الطفل  نفهم  اأن  ال�صهل  من  يكون  قد   l

الإنرتنت. بوا�سطة 

العامل  قوانني  من  فالعديد  الإنرتنت:  على  تغطية  الأكرث  املجالت  اأحد  هو  القانوين  املجال   l

وزارة  موقع  على  اأ�سا�سا  الإطالع  ميكن  اإذ  ذلك  من  م�ستثناة  غري  املغرب  قوانني  و  به.  متوفرة 

www.justice.gov.ma العدل:  
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يبدو اأنهم ي�شتعملواالر�شائل الفورية

من اأجل التوا�شل فيما بينهم...



احل�سول على املعلومات و تقا�سمها مع الكبار

اأن  و  م�ستقبلها.  حتمي  اأن  تريد  التي  املجتمعات  لكافة  بالن�سبة  كبريا  حتديا  الطفولة  تعترب 

بدا  اأ نولد  ل  ننا  اأ ل  اإ طفله؛  م�ستقبل  ل�سمان  لديه  ما  باأق�سى  يقوم  اأن  معناه  والدا  املرء  يكون 

تبنى  بوة  الأ لة  م�ساأ الأول.  ابننا  مع  غالبا  بوة  الأ ممار�سة  نكت�سف  ذ  اإ الأوىل.  الوهلة  منذ  باءا  اآ

اأداء  من  بالإ�ستفادة  و  اخلا�سة  تربيتنا  تاأثري  حتت  اليومية  احلياة  خالل  من  الأعظم  جزئها  يف 

الإعالم  و�سائل  ذلك  يف  مبا  حميطنا  من  ا�ستخال�سها  يتم  التي  الن�سائح  و  املعلومات  من   و  الآخرين 

لكن  و  اإعالميا  تقنيا  املرء  يكون  اأن  الرقمي  العامل  يف  اليوم  بوة  الأ ممار�سة  ولتعني   الرتفيه.  و 

لتنظيمها  الإعالميات«  »ا�ستهالك  عن  و  الإعالم  و�سائل  عن  التحدث  على  القدرة  بالأحرى  معناها 

و�سائل  يف  التفكري   « على  القدرة  و  احلديث  على  القدرة  اإن  تبجيلها.  و  اأ منها  اخلوف  ثارة  اإ دون 

اللقاءات  اأماكن  من  فالعديد  الكبار.  بني  املعلومات  تبادل  دون  تكت�سب  اأن  ميكن  ل  الإعالميات« 

وغالبا  الرقمية.  احلقبة  يف  باء   الأ و�سعية  حول  املعارف  و  اخلربات  تقا�سم  و  احلوار  على  ت�سجع  

عن  اأكرث  عربوا  كلما  اآخرين  كبار  مع  عالقات  باء  الآ ربط  فكلما  تربوية.  و  اأ جمعوية  تكون  ما 

التي  اخليارات  و  يعتمدونها  التي  الت�رشفات  يف  ثقتهم  زادت  كلما  و  قناعاتهم  عن  و  �سكوكهم 

جيد. ب�سكل  يكربوا  اأن  على  اأطفالهم  مل�ساعدة  بها  يقومون 

معلومات عملية 

مع  ذلك  ناق�سوا  و  املدر�سية  املوؤ�س�سات  لدى  الإعالميات  على  التعليم  و  التكوين  باأعمال  اهتموا   l

املدر�سني.

l  يف الإحتاد قوة ! اغتنموا فر�ص اللقاء مع اآباء اأ�سدقاء اأبنائكم يف الرو�ص و يف املدر�سة البتدائية 

اأطفالكم  ا�ستعمال  تتقا�سموا همومكم و حما�ستكم و تطلعاتكم يف ما يخ�ص  و  الإعدادية لكي تثريوا  و يف 

املعلوماتية.  للمادة 
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1/  حددوا لئحة لقواعد ا�صتعمال الإنرتنت يف املنزل بتعاون مع الأطفال. 

غرفة  لي�ش يف  و  مفتوحة  غرفة  موجودا يف  بالإنرتنت  املو�صول  احلا�صوب  يكون  اأن  على  احر�صوا   /2
الأطفال على الأقل اإىل �صن معينة.

3/  هيئوا ل�صتعمال و�صائل الغربلة على الإنرتنت لكي تكملوا مراقبتكم.

4/  ا�صمحوا لأبنائكم با�صتعمال منتديات احلوار يف املواقع املراقبة.

�صخ�صية.  معلومات  عن  الإف�صاح  عدم  اأطفالكم  علموا   /5

6/ امنعوا اأطفالكم حتميل برامج )برجميات دون موافقتكم(. قد تكون م�صوبة اأو حمفوفة باملخاطر.

7/ امنحوا اإبنكم ح�صابا حمدودا لإ�صتعمال الإنرتنت.  

8/ �صجعوا اأبنائكم على اإخباركم اإذا كان هناك �صيء مريب اأو اإذا كان �صخ�ش معني يزعجهم اأو يهددهم 
على الإنرتنت. 

9/ حتدثوا مع اأبنائكم عن الإباحية على الإنرتنت و بينوا لهم املواقع التي تهتم بال�صحة و اجلن�ش.

10/ اأ�رشوا على اأن يكون لكم حق ولوج ح�صابات اإلكرتونية و علب ر�صائل اأبنائكم لكي تتاأكدوا من عدم 
توا�صلهم مع الأجانب. 

الآباء حلذر  قواعد   ع�رش 



بالكرامة  قد  ي�رش  الذي  اإىل املحتوى  فيه  ت�سريوا  اأن  www.pointdecontact.net l موقع ميكنكم 

الإن�سانية. 

www.protegetonordi.com l موقع خا�ص بالأمن على الإنرتنت ، كامل، بيداغوجي، يتم حتيينه 

ب�سكل منتظم و ي�رشح »الأربع خطوات الآمنة«  ال�رشورية للحماية على الإنرتنت. ف�ساء » الفتيان« يقرتح 

ر�سوما و األعابا و خا�سة »املزحة العملية« التي ت�سمح لالأطفال و الكبار اأي�سا  من التاأكد من عدم ا�ستعمال 

اإنرتنت حمفوفة باملخاطر.

www.foruminternet.org l  موقع بوابة خا�ص مب�ستعملي الإنرتنت مهما يكن نوع ا�ستعمالهم لها 

و هو اأي�سا ممر لفهم العامل الرقمي و ال�ستفادة منه. 

قد  التي  الفخاخ  تفادي  طريقة  لتعليمهم  األعاب  الأطفال  على  .يقرتح   www.decodeleweb.com l

ي�سعها اأولئك الذين يريدون اأن يعرفون الكثري عنهم.

على  للتكوين  و  امل�ساعدة  على  للح�سول  و  الب�سيط  للتعلم   www.commentcamarche.net l

الإعالميات و على التكنولوجيات احلديثة.

www.arobase.org l كل ما يتعلق بالو�سائل الإلكرتونية. املخاطر الرئي�سية و برجميات الإر�ساليات 

و الر�سائل املجانية و اخلدمات العملية و امل�سطلحات التقنية.

ت�سمل  و  الإنرتنت.  ا�ستعمال  حول  تعليمية  و  عملية  الإنرتنت  على  جملة   www.linternaute.com l

خا�سة مو�سوعة غنية و جزء خا�ص بالأمن على الإنرتنت.

التطبيقات  الإنرتنت و  للمعلومات املتعلقة بالفريو�سات على  www.virustraq.com l موقع فرن�سي 

  .)spywares,adwares ; spams( الغري مرغوب فيها

امل�سادات  اأهم  م�رشوعية  بكل  و  اأمان  بكل  منه  حتملوا  اأن  ميكنكم  موقع   www.info-virus.com l

للفريو�سات و ي�سمل ف�سال عن ذلك العديد من امللفات الغنية حول املو�سوع.

مفيدة عناوين 
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