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ف ي� هذا العدد..
•نظرة عامة
•المخاطر المتوقعة
•تثقيف أ
الطفال

أ
أ
ت
تثقيف الطفال حول معاير السالمة عىل الن�نت
نظرة عامة

أ
آ
ال تن�نــت والتفاعــل مــع
توجــد الن طــرق عديــدة لوصــول الطفــال إىل إ
آ
الخريــن مــن خاللهــا عــى ســبيل المثــال مواقــع التواصــل االجتماعــي

م�ايــد مــن التطبيقــات أ
الجديــدة .وهنــاك عــدد ت ز
واللعــاب الـ تـى تطــرح عـ بـر
ال تن�نــت باســتمرار .إضافــةً إىل ذلــك ،بــدأت المــدارس اســتخدام العديد من
إ
أ
الخدمــات ال تك�ونيــة :مثــل اســتخدام «قوقــل درايــف» لتخزيــن المعلومــات

المحرر الضيف

ف
ـة� ش�كــة  Verzionومؤلــف
بــوب روديــس هــو خبـ يـر بيانــات أمنيـ ي
أ
ف
ال ت
خ�اقــات المنيــة للبيانــات» للعــام .2015
تقريــر «التحقيــق ي� إ
أب ألربعــة أطفــال .نظــم وأدار عــدد مــن برامــج التوعيــة أ
المنيــة
للعديــد مــن ش�كات  . Fortune 100يمكنــك متابعــة بــوب عــى تويـ تـر
ف
ي� .@hrbrmstr

ال تن�نــت .وخالصــة
وتطلــب مــن الطــاب تقديــم الواجبــات المدرســية عـ بـر إ
أ
القــول أن أ
الطفــال اليــوم يكـ بـرون وهــم عــى صلــة قويــة بال تن�نــت .هــذه
ـأ� بالعديــد مــن المخاطــر .ف� هــذه النـ شـرة ،ســنعرض ثــاث مــن هــذه المخاطــر وكيفيــة حمايــة أ
ت
الطفــال منهــا
الصلــة لهــا العديــد مــن المزايــا ولكنهــا أيضــا تـ ي
ي
لمســاعدتهم عــى البقــاء ف� بيئــة ت
الك�ونيــة آمنــة.

المخاطر المتوقعة
أ
ال تف�اضيــة ،فقــد يترصفــون بشــكل مختلــف عــن
ال تن�نــت إ
الجتماعيــة أو عوالــم إ
١.١ســلوك الطفــل :عندمــا يدخــل الطفــال عــى مواقــع التواصــل إ
ترصفهــم ف� العالــم الحقيقــي .الدخــول االفـ تـر ضا� يولــد إحســاس قــوي لــدى أ
الطفــال لعــدم االفصــاح عــن أســمائهم .وهــم غالب ـاً مــا يميلــون اىل
ي
ي
أ
أ
آ
أ
ين
ـتخدم� الذيــن
وبالضافــة إىل ذلــك قــد يتعــرض الطفــال لــ�ذى مــن خــال بعــض المسـ
التعبـ يـر عــن أنفســهم بطــرق قــد ت ـرض الطفــال الخريــن .إ
يتعمــدون إيــذاء آ
الخريــن.

٢.٢هويــة الطــرف آ
الطفــال اليــوم عــى تواصــل مســتمر مــع آ
الخــر :أ
الخريــن ،ســواء مــن خــال الرســائل النصيــة ،أو مواقــع التواصــل االجتماعــي أو مــن
الطفــال ينســون أن الطــرف آ
خــال ألعــاب الشــبكة .االفتقــار إىل الوجــود الفعــ� خــال هــذا التواصــل غالبـاً مــا يجعــل أ
الخــر قــد ال يكــون الشــخص
ي
الــذي يدعيــه .مجرمــوا ت
االن�نــت يتجولــون ف ي� مختلــف مواقــع الســبكة بحثـاً عــن ضحايــا وهــم يســتخدمون كافــة الوســائل لبنــاء عالقــات مــع ضحاياهــم
بمــا ف ي� ذلــك االدعــاء انهــم أطفــال وخصوصـاً عندمــا يكــون الضحيــة المســتهدفة طفــل.
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تثقيــف ا أل طفــا ل حــو ل معا يــر ا لســامة عــى أ
ال تن� نــت
 ٣.٣ش
نــر مقاطــع الفيديــو ،والمقاطــع الصوتيــة والصــور
الشــخصية :هنــاك العديــد مــن قنــوات ارســال مقاطــع الفيديــو،
االن�نــت .عــادة مــا يتحمــس أ
والمقاطــع الصوتيــة والصــور اىل ت
الطفال
لعــرض صورهــم أو تســجيالتهم الصوتيــة و مقاطــع الفيديــو الخاصة
بهــم أو بأفــراد عائلتهــم دون أن يكونــوا مدركـ ي ن
ـ� لمخاطــر ذلــك .علينــا

أن نتذكــر دائمـاً أن نـ شـر الملفــات عــى ت
االن�نــت ال يمكــن إلغــاؤه ،أي
أنــه ال يمكنــك ت
«ال�اجــع عــن نـ شـر صــورة مــا بعــد أن يتــم شن�هــا
ال�يــد إ ت ن
و� مث ـاً .قــد
عــى إ
ال تن�نــت أو مشــاركتها مــن خــال ب
االلكــر ي
يعتقــد أ
الطفــال أن اســتخدام سناب-شــوت ،كيــك ،إنســتجرام ،آمــن
ت
ت
ـى شن�وهــا
وأنــه يمكنهــم مــى مــا أرادو حــذف الصــور أو المقاطــع الـ ي
عــى هــذه المواقــع والحقيقــة أن هنــاك احتمــال أن يكــون هنــاك مــن

ســجل هــذه المقاطــع بهــدف اســتغاللها مســتقبالً.

تثقيف أ
الطفال

المفتاح لحماية الأطفال عىل إال تن�نت هو تثقيفهم
ت
ال� قد يواجهونها .تأكد من وجود
بشأن إالخطار ي
تواصل متبادل بينك وبينهم.

قــد يكــون أهــم مــا يمكننــا القيــام بــه لحمايــة أطفالنــا مــن هــذه المخاطــر
ال تن�نــت ،وتثقيفهــم
هــو التحــدث معهــم لمعرفــة مــا يقومــون بــه عــى إ
بشــأن المخاطــر المحتملــة ومــا ينبغــي القيــام بــه لحمايــة أنفســهم.

ف
ال تن�نــت .أعقــد جلســات نقــاش منتظمــة مــع أطفالــك حــول
١.١المـنز ل هــو البدايــة :يجــب أن نبــدأ تثقيــف أبنائنــا ي� المـن ز ل حــول أمــن المعلومــات عــى إ
الحــداث الســلبية الـ تـى حدثــت بالفعــل عــى أ
االن�نــت ،اذكــر لهــم أ
قضايــا الســامة عــى ت
ال تن�نــت .اســتفرس منهــم عــن انشــطتهم المختلفــة .أطلــب
ي
الطفــال يحبــون التــرف كمعلــم وســوف شي�حــون لــك كل مــا يعرفونــه عــن أ
منهــم أن شي�حــوا لــك بعــض التقنيــات وكيفيــة اســتخدامها .أ
ال تن�نــت.
مثـا ،أطلــب منهــم ش�ح كيفــي يعمــل «إنســتجرام» ،وكيفيــة إنشــاء حســاب وكيــف يمكــن متابعــة آ
الخريــن .بهــذه الطريقــة ال تكــون فقــط عرفــت مــا
ً
ـ� اســتخدام ت
وبالضافــة إىل ذلــك ،ضــع بعــض قوانـ ي ن
االن�نــت كتحديــد أوقــات
يقــوم بــه أطفالــك ،و لكنــك أيضــا جعلــت مــن الســهل أن يتحدثــوا إليــك .إ
ـ� أماكــن ف� وســط الم ـن ز ل بحيــث ال يكــون الطفــل معــزوال عــن ســكان الم ـن ز ل عنــد الدخــول عــى ت
محــددة الســتخدام الشــبكة وتعيـ ي ن
االن�نــت .أيضــا
ي
أ
ال ت
هـ ي ئ
لك�ونيــة المحمولــة ،و أطلــب منهــم أن يضعــوا أجهزتهــم ف� ذلــك المــكان قبــل الذهــاب اىل النــوم.
ـى مــكان لشــحن الجهــزة إ

الطفــال خــارج المـن ز ل ،يكــون الخطــر الــذي يواجهونــه أكــر .ذكرهــم دائمـاً أن عليهــم اتبــاع قواعــد أ
٢.٢الســامة خــارج المـنز ل :عندمــا يكــون أ
المــن
ب
أينمــا كانــوا .إذا كان لديهــم أجهــزة نقالــة ،راقــب مــدى اســتعمالهم ألجهزتهــم (الوقــت و المــدة) لمعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك عالمــات لســوء

أ
الســتعمال .عندمــا يكونــون بعيــداً عــن الم ـن ز ل -لــن تكــون قــادراً عــى وقــف الهجمــات ضدهــم ،ولكــن ستســاعدهم نصائحــك لحمايــة أنفســهم.
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تثقيــف ا أل طفــا ل حــو ل معا يــر ا لســامة عــى أ
ال تن� نــت
 ٣.٣شا�اك آ
ـ� أ
البــاء آلخريــن و أ
االن�نــت .عليــك شإ�اك آ
الخريــن :أنــت لســت الوحيــد الــذي ترغــب ف� حمايــة أبنائــك مخاطــر ت
الشــقاء والمعلمـ ي ن
والصدقــاء
ي
أ
أ
ف
ـا� و بخاصــة عندمــا يــرون أطفــال آخريــن بــدأوا
للمســاعدة ي� مراقبــة ال ض�ار المحتملــة ومحاولــة مواكبــة الطفــال مــن وتشــجيعهم عــى التفاعــل إ
اليجـ ب ي
ف ي� السـ يـر ف� طريــق خاطــىء.
وأخــراً ،عندمــا يخطــئ أ
الطفــال ،عالــج الموضــوع بطريقــة تســاعدهم عــى فهــم المشــكلة وكيفيــة تفاديهــا مســتقبالً .ذكرهــم دائمـاً بأنــك تســعى لحمايتهــم
ي
مــن إخطــار قــد ال يتنبهــون لهــا .ابلغهــم باللجــوء إليــك عندمــا يواجهــون مشــكلة معينــة أو يشــعرون بعــدم االرتيــاح مــن موقــف معـ ي ن
ـ� حصــل اثنــاء

لل تن�نــت ،علمهــم كيفيــة أخــذ لقطــة للشاشــة عنــد حــدوث مشــكلة ليســاعدك ذلــك عــى مســاعدتهم .أبلغهــم أن بإمكانهــم اللجــوء إليــك
اســتخدامهم إ
ف
ـ� أبنائــك هــو أفضــل طريقــة لمســاعدتهم للبقــاء آمنـ ي ن
كذلــك إذا حصــل منهــم تــرف غـ يـر الئــق .التواصــل المســتمر بينــك وبـ ي ن
ـ� ي� عالــم اليــوم الرقمــي.

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.http://www.securingthehuman.org

النسخة العربية

المتخصص� ف� أمن المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسب آ
الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ن
تتم ترجمة هذه ش
ال يل
الساتذة
ي ي
بجامعة الملك فهد ت
للب�ول والمعادن.

مصادر إضافية

الباء أ
دليل آ
للمن عىل ت
يز
االنجل�ية):
االن�نت (باللغة
حماية أ
البناء من مخاطر ت
يز
http://www.onguardonline.gov/topics/protect-kids-online
االنجل�ية):
االن�نت (باللغة
تربية أ
يز
https://www.staysafeonline.org/stay-safe-online/for-parents/raising-digital-citizens
		
االنجل�ية):
البناء ف ي� الزمن الرقمي (باللغة
أ
يز
		
االنجل�ية):
ال تن�نت (باللغة
حماية البناء من ذئاب إ
http://www.cybersmart.gov.au/Parents.aspx

http://www.rsaconference.com/media/into-the-woods-protecting-our-youth-from-the-wolves-of-cyberspace

.
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