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ف ي� هذا العدد..

•مقدمة
التواصل مع أ
البناء
•
•تقنيات أمن المعلومات
•القدوة

أ
ت
الن�نت
حماية الطفال عىل إ
مقدمة

اليــام توجــد طــرق كثــرة يمكــن مــن خاللهــا أ
ف� هــذه أ
للطفــال االتصــال
ي
ي
آ
بال تن�نــت ،والتفاعــل مــع الخريــن .مــن التطبيقــات الخاصــة بالمــدارس
إ
إىل وســائل التواصــل االجتماعــي مــروراً بألعــاب الشــبكة وإصــدارات
 .Chromebooksأصبحــت حيــاة أ
الطفــال االجتماعيــة تعتمــد عــى مــدى
قدرتهــم عــى االســتفادة مــن التقنيــة علينــا كآبــاء الـــتأكد مــن ســامة
و� جميــع أ
ف
الوقــات .نعــرض
أبنائنــا عنــد اســتخدامهم لمختلــف التقنيــات ي
الخطــوات التاليــة لتمكـ ي ن
ـ� أبنائنــا مــن اســتخدام التقنيــة بســام وأمــان.

المحرر الضيف

أدريــان دي  Beaupreمــدرب «معتمــد ومؤلــف مقــررات ف ي�
معهــد ســانز يعمــل كمخـ تـراق اختبــاري مســتقل ف ي� أوتــاوا –
أونتاريــو -كنــدا .يمكــن متابعتــه عــى @adriendb :

التواصل مع أ
البناء

الوىل لضمــان ســامة أبنــاءك عنــد اســتخدام ال تن�نــت هــي التواصــل معهــم باســتمرار بحيــث تتحــدث معهــم ويتحدثــون معــك .هــذا أ
الخطــوة أ
المــر
إ
ال تن�نــت كمــا يترصفــون ف ي� العالــم الحقيقــي .كبدايــة يمكــن أن يتــم إنشــاء قائمــة
ـلوك ,فنحــن نريــد أن يتــرف أبناؤنــا عــى إ
ليــس تقنيـاً وإنمــا هــو سـ ي
بال تن�نــت .فيمــا يــ� قائمــة ت
ت
مق�حــة لهــذه القواعــد  -تذكــر هــذه القواعــد يجــب ان تتناســب
ـ� تتوقعهــا منهــم عنــد االتصــال إ
ي
بقواعــد االســتخدام الـ ي
مــع ســن االبــن.

•يجب أن يتم تحديد أوقات االتصال عىل ت
االن�نت وماهي المدة المسموحة لالتصال ف ي� كل مرة
•إسأل أبناءك دائما عن أصدقائهم ف� ت
االن�نت – من هم – كيف تعرف عليهم – هل يعرفهم أو قابلهم ف ي� أرض الواقع ؟
ي
ت
ت
ال� يجب عدم الدخول اليها
ال� يمكن الدخول اليها وتلك ي
•تحديد المواقع ي
ت
ت
ال� يجب ان ال نشاركها مع أحد
ال� يمكن اطالع الناس عليها وتلك ي
•ما هي المعلومات ي
المستلم� قبل ارسال أي مشاركة ت
ين
ين
المستخدم�
ح� ال يتم ارسال معلومات خاصة لجميع
•التنبيه عليهم للتأكد من قائمة
أ
ت
ال� يجب ابالغك بها عند حدوثها لهم
•تحديد المور ي
•ابالغهم بالتعامل مع آ
الخرين ت
باح�ام
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ال تن� نــت
حما يــة ال طفــال عــى إ
•ابالغهــم انهــم ال يســتطيعون إخفــاء شــخصيتهم – يمكــن
للنــاس أن تعــرف مــن هــم ت
حــى لــو تــم اســتخدام أســماء
مســتعارة

ين
ـتخدم� معلومــات غـ يـر صحيحــة عــن
•قــد يذكــر بعــض المسـ
أنفســهم كالعمــر أو الجنــس أو بلــد االقامــة
يمكــن إضافــة قاعــدة أخــرى تربــط اســتخدام أ
البنــاء للشــبكة مــع
أدائهــم الــدراس أو قيامهــم بمهــام المـنز ل أو تعاملهــم مــع آ
الخريــن.
ي
كلمــا كان ســلوكهم أفضــل ف ي� الواقــع كلمــا كان اســتخدامهم للشــبكة
بشــكل أفضــل.
عنــد االنتهــاء مــن وضــع القواعــد يمكــن وضعهــا بجــوار الحاســب آ
ال يل أو
عــى بــاب غرفــة أ
البنــاء .كمــا يمكــن ان نطلــب منهــم قــراءة هــذه القائمة

أ
ال تن�نت تثقيفهم حول
المفتاح لحماية الطفال عىل إ
ت
ال� يمكن أن يوجهوها ،وتأكد من أنك تتحدث
إ
الخطار ي
معهم وهم يتحدثون لك.

والتوقيــع عليهــا ،لتكــون أ
المــور واضحــة أمــام الجميــع .كلمــا تــم ذلــك
ف� وقــت مبكــر كلمــا كان ذلــك أفضــل .يمكــن كذلــك التواصــل مــع أ
البنــاء
ي
مــن خــال االستفســار منهــم عــن تطبيقــات أو مواقــع معينــة وربمــا تطلــب منهــم اخبــارك بكيفيــة اســتخدامها.

تقنيات أمن المعلومات

البنــاء أ
اســتخدام تقنيــات وبرامــج المراقبــة االبويــة قــد تكــون مناســبة مــع أ
الصغــر ســناً لحمايتهــم مــن الوصــول إىل محتــوى غـ يـر الئــق أو ضــار .لكــن
الكــر ســناً حيــث أنهــم قــد يســتخدمون أجهــزة خــارج المـنز ل ف(� المدرســة ،أو ف� بيــت أحــد الجــران أو أ
أ
أ
القــارب)
ي
ليــس لهــا نفــس الفعاليــة مــع البنــاء ب
ي
ي
لــذا فــإن تثقيفهــم وتعليمهــم هــام جــداً.
خطــوة أخــرى أن يكــون لديــك كمبيوتــر مخصــص فقــط أ
للبنــاء .بهــذه الطريقــة تضمــن أال تتعــرض ملفاتــك وبيانــات للخطــر ف ي� حــال اخـ تـراق الجهــاز
بســبب قلــة خ�تهــم .كمــا ننصــح أن يكــون الجهــاز الخــاص أ
بالبنــاء ف ي� غرفــة المعيشــة بحيــث يســهل عليــك متابعــة أنشــطتهم .فقــد يقولــون أنهــم
ب
يقومــون بأحــد الواجبــات المدرســية وهــم يتصفحــون الشــبكة أو يشــاهدون مقاطــع فيديــو .أخـ يـرا ،تأكــد مــن عمــل نســخ إحتياطــي  backupلكمبيوتــر
البنــاء بشــكل روتي ـن  .ال تمنــح أ
أ
البنــاء مســتخدم كامــل الصالحيــة  Administratorعــى ذلــك الجهــاز .مــن ناحيــة أخــرى أطلــب مــن أبنائــك وضــع
ي
أجهزتهــم المحمولــة ف� مــكان يســهل عليــك مراقبتــه للتأكــد مــن عــدم اســتخدامهم لتلــك أ
الجهــزة ف ي� أوقــات النــوم او الدراســة.
ي
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حما يــة ال طفــال عــى إ

القدوة

مــن المهــم أن نكــون قــدوة حســنة ألبنائنــا .مثـا ً عندمــا تتحــدث معهــم ال تنظــر ف ي� جهــازك المحمــول بــل انظــر إليهــم .ال تســتخدم جهــازك المحمــول
عــى مائــدة العشــاء وال ترســل رســالة نصيــة وأنــت تقــود الســيارة .وأخــراً ،عندمــا يخطــئ أحــد أ
البنــاء تعامــل مــع مــا حــدث كتجربــة يجــب أن يتعلــم
ي
أ ش
�ء غـ يـر
منهــا .شإ�ح لــه الخطــأ الــذي وقــع فيــه وذكــره بأنــك تســعى لحمايتــه مــن إ
الخطــار .أخـ بـر أبنــاءك بــأن يلجــؤوا اليــك عندمــا يتعرضــون لي ي
ال تن�نــت ،وأن عليهــم أخــذ لقطــة للشاشــة وعرضهــا عليــك لتتمكــن مــن مســاعدتهم .فيديــو كذلــك بــأن يلجــؤوا اليــك عندمــا يقعــون ف ي�
مريــح عــى إ
خطــأ مــا وكــن دائــم التواصــل معهــم وبشــكل يومــي إن أمكــن.

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
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
الساتذة و

مصادر إضافية

			
:Kids :RSAC CyberSafety

https://www.rsaconference.com/safety

					
:NCSA

https://staysafeonline.org/stay-safe-online/for-parents

					
:FOSI
ف
		
الوكالة الوطنية للجريمة ي� المملكة المتحدة:

https://www.fosi.org/good-digital-parenting
https://www.thinkuknow.co.uk

.

الشــارة للمصــدر وعــدم تعديــل النـ شـرة أو
النســان ويتــم توزيعهــا بموجــب الرخصــة  Creative Commons BY-NC-ND 4.0يســمح بتوزيــع هــذه النـ شـرة ش�ط إ
أَوتــش! تنـ شـر مــن قبــل برنامــج «ســانْس» لحمايــة إ
أ
التصــال عــىouch@securingthehuman.org :
إســتخدامها لغ ـراض تجاريــة .تل�جمــة النـ شـرة أو لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجــى إ
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