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�أنت �خلیار لك 
باالنرتنت،  �لكر��س  یتعلق  �أنت.  حولك  �لكر��س  هذ�  مو�سوع  یدور 
ت�ستخدم  �أن  میكن  �لتي  �ملمتعة  �الأ�سیاء  تلك  بكل  كبری  حد  و�یل 
�الأمور  تطور  باإحتمال  �أقل  بن�سبة  یتعلق  �أنه   كما  الأجلها.  �النرتنت 

خاطئ. نحو  على 

یدور  �إنه   �الآخرین.  جتاه   �الإحرت�م  �إبد�ء  مب�ساألة  �لكر��س  هذ�  یهتم 
وتكون  بنف�سك  �الإعتناء  من  تتمكن  كیف  وحول  �لذ�ت  �إحرت�م  حول 
�أثناء قیامك بت�سفح �ملعلومات على �النرتنت. – �أی�سا  يف ماأمن 

یت�سمنها  �لتي  �الأ�سیاء  ببع�س  م�سبقة  معرفة  بالتاأكید  عندك 
جدیدة  �لكر��س  حمتویات  بع�س  �ستكون  هذ�  مع  ولكن  �لكر��س،  هذ� 
على  �لكر��س  هذ�  حمتویات  على  �لعمل  ی�ساعد  �أن  ناأمل  علیك. 
بطریقة  لالنرتنت  �إ�ستخد�مك  كیفیة  حول  مناق�سات  يف  �لدخول 
�سحیح  هو  ما  �ختیار  علیك  �سی�سهل  �ملناق�سة  خالل  فمن  جیدة. 

لك. بالن�سبة 

�لنهائي. �لقر�ر  �ساحب  �أنت 









– ولكن كم كان ذلك م�سلیًا  �أنك خفیف �لظّل  رمّبا فعلت ذلك لكي تظهر 
؟ حقیقًة

�لنا�س بخالف ما كنت  �أكرب من  �لن�سّیة وو�سلت �یل عدد  �لر�سالة  �نت�سرت  لقد 
�ألی�س كذلك؟ وفجاأة جتد نف�سك م�سوؤوالً عن عدم جتروؤ و�حد من  ترغب فیه ، 

�لذهاب �یل �ملدر�سة. �ل�سف على  �لتالمیذ يف 

�أنك تف�سل لو كنت فكرت باالأمر ملّیًا قبل  �أم  �الأمر كل هذ� حقیقًة،  هل ��ستحّق 
�لن�سّیة. �لر�سالة  �إر�سال 

 …   �أنت من �أر�سل تلك �لر�سالة
�لن�سّیة �ململة جدً�؟

فكر ملّیا باالأمر قبل �أن تت�سرف – �إذ لی�س باالإمكان �إ�سالح كل �سيء من جدید.



ر�أیك؟ ما 

أنت ال شك تعرف العدید من الناس. هل تخبر کل الناس ما 

تعنیه  وتعتقده ، أم أّن هناك البعض مّمن تخبرهم بأشیاٍء ال 

تخبر اآلخرین بها؟ ماذا تقول ولمن – ولماذا؟ 

هل سبق لك ونشرت علی االنترنت شیئا ما عن نفسك وندمت علیه؟

هل سبق ونشر أحٌد ما صورك علی االنترنت؟ هل کان ذلك 

أمرا مقبوال بإعتقادك؟ هل ُسئلت عن رأیك بذلك مسبقًا؟

متارین:

ابحثوا عن اسماء أربعة شخصّیات مشهورة علی االنترنت 

واعثروا علی مواقعهم علی االنترنت. هل وجدتم علی 

مواقع هؤالء أشیاءاً أو صوراً تعتقدون بأنه  ما کان یجب 

نشرها علی االنترنت؟ 

هل حصلتم علی عدد کبیر من اإلصابات عند البحث عن 

اسم کل واحد من هؤالء؟ هل تعتقدون بأن هذه  الشخصّیات 

المشهورة قامت بنفسها بإعداد کل الصفحات والصور أو 

أعطوا موافقتهم علیها؟

"حمایة الخصوصّیة" هي مسألة تتسم بأهمیة خاصة علی 

شبکة االنترنت. ابحثوا عن معاني هذا التعبیر في المراجع 
واکتشفوا معناه .



هناك كثریون یرونك!

مع  تتحدث  أن  یمکنك  ممتع.  شيء  االنترنت 
الـ MSN، أن تری األفالم علی  أصدقائك عبر 
أن  الموسیقی،  تحمل  أن   ،YouTube الیوتیوب 
صورك.  تشارکهم  وأن  أصدقائك  مواقع  تزور 
إمکانیات کثیرة جدا من أجل أن  یوّفر االنترنت 

یسمعك ویراك اآلخرون. 
کان األمر مختلفا عندما کان والدیك في سّن 
الشباب. کان یجب علیهما أن یکونا من بین أفضل 
بجائزة  یفوزا  أن  أو  العالم  في  القدم  کرة  العبي 
الناس في عالمنا  إهتمام  یجذبا  لکي  للسالم  نوبل 
الکبیر هذا. أما اآلن، فإنه  یکفي أن تحّمل صورك 
 YouTube أو علی الیوتیوب Flickr علی الفلیکر
من  کل  یراها  لکي   – الناس  مالیین  یراها  لکي 
برازیلي  وسمکري   Kløfta کلوفتا  في  جدتك 
وتلك الفتاة أو الشاب الذي ستقیم عالقة حّب معها 

أو معه  بعد عدة سنوات من اآلن.

حول العالم 
أو   Nettby النتبي  تملك موقعًا علی  رّبما کنت 
الفیسبوك أو البکزو Piczo أو علی واحدة أخری 
من الشبکات االجتماعیة علی االنترنت، أو عندك 
بلوغ blogg حّملت علیه  صورًا ومعلوماتًا عن 
بمدی  أیضا  فّکرت  رّبما  الحالة،  هذه   في  نفسك؟ 
الحکمة في أن یری جارك أو أبویك المواد التي 
تحّملها علی هذه  المواقع، ألن رؤیتهم لها ممکنة 

بالفعل ...
التواصل  شبکات  بعض  في  الممکن  من  أنه  
االجتماعي أن تقرر بنفسك َمن ِمن الناس ستتیح 
)بروفیلك(  الشخصیة  بیاناتك  علی  یّطلع  أن  له  
التوسیم  ولکن  بالضبط.  منها  جزٍء  أي  وعلی 
القّص واللصق سهلة علی  )tagging( وعملیة 

 �لو ... هل من �أحد هناك ... ؟؟؟ نعم! المئات! اآلالف! المالیین!!!!!
 یمکنك أن تصل الی العالم کله  من خالل االنترنت إذا أردت، بل وحتی

دون إرادة منك في بعض األحیان.

االنترنت، ومن السهل جدا أن یجد شیئا ما کنت 
تنوي إرساله  الی أصدقائك فقط، طریقه  الی أناس 
التي وجدت  آخرین. ومن الصعب إزالة األشیاء 

طریقها الی الشبکة.

ارشیفك الخاص
قام  رّبما  ریاضي؟  فریق  في  عضٌو  أنت  هل 
علی  بنشر صورك  فیه   أنت عضو  الذي  الفریق 
موقع الفریق علی االنترنت. بل رّبما تکون العبا 
ماهرا الی درجة قیام الجریدة بإجراء مقابلة معك، 
االنترنت.  علی  منشورة  المقابلة  هذه   تکون  وقد 
في  الموسیقیة  النشاطات  في  مشارکا  کنت  إذا 
المدرسة، فإنه  من الممکن أن تری صورا جمیلة 
لك من مسیرة 17 أیار معروضة علی االنترنت. 
بتحمیل  اآلخرون  یقوم  أن  الممکن  من 
األشیاء المتعلقة بك والمعروضة علی االنترنت 
قام  وإذا  متفرقة.  أمکنة  في  یخزنوها  وأن 
من  واحدة  في  اسمك  عن  بالبحث  بعضهم 
محرکات البحث ککفاسیر Kvasir أو غوغل 
Google، فإنهم قد یحصلون علی إصابات 
عن  نظرة  طریقها  عن  یکونوا  وأن  عدیدة، 
کل شخص  یحصل  ما،  بطریقة  شخصیتك. 
الخاص  ارشیفه   علی  الزمن  مرور  مع  مّنا 

علی االنترنت.

 أنت من یقرر کیف سیتبدی ارشیفك علی االنترنت. 





�لقامو�س
مدّونة )بلوغ( blogg = تشبه  

المذکرات الیومیة ولکن علی شبکة 
االنترنت. یقوم صاحب المدونة بعرض 

الصور والتعلیقات علی مدونته .

 شبکات التواصل اإلجتماعي
nettsamfunn = ملتقی علی 

االنترنت حیث بإمکانك أن تلتقي 
باآلخرین وتتحدث معهم.

 لمحة عن الشخصیة )بروفیل(
profil = معلومات عنك وصورك 

المعروضة علی مواقع شبکات التواصل 
اإلجتماعي.

 = søkemotor محرك البحث
خدمة علی االنترنت یمکنك استخدامها 

من أجل العثور علی المعلومات.

التوسیم tagging = مصدرها الفعل 
االنکلیزي "to tag" )وسم(، ومعناها 

أن تکتب اسم الشخص الذي في الصورة 
وأن توصل الصورة ببروفیل هذا الشخط 

برابط.  

األرشیف arkiv = مجموع المعلومات 
والصور والنصوص الخ. 

خاّص privat = شيء شخصي، 
شيء یخّصك فقط

هي  �لدخول  كلمة 
�خلا�سّ ملكك 

یجب علیك أن ال تعطیها ألي 
شخٍص آخر علی اإلطالق.

باإز�لتها!   قّم 
هل توجد علی االنترنت معلومات حولك 

ترغب في حذفها؟  

 تکّلم حول ذلك مع الشخص الذي قام - ١
بنشرها علی االنترنت. أطلب منه  أن 

یحذف هذه  المعلومات بسرعة. 
 أطلب من شرکة خدمات االنترنت أن - ٢

تحذف المعلومات أو الصور. یمکنك أن 
تتعرف على هویة شرکة خدمات االنترنت 

online. باإلتصال بمالك موقع االنترنت، کـ
no أو nettby.no علی سبیل المثال. یمکنك 

أن تعثر علی اسماء مالکي مواقع االنترنت 
.norid.no علی موقع

 إذا کنت تری بأن المعلومات المنشورة هي من - ٣
الجسامة أو الخطورة بحیث یجب إزالتها علی 

الفور، اتصل بالبولیس في المنطقة التي تسکن فیها.
 اتصل بإدارة مراقبة خدمات المعلوماتیة - ٤

Datatilsynet للحصول علی اإلرشادات 
والمساعدة بهذا الشأن.

YouTube شخصیة مشهورة علی الیوتیوب
لقد أصبح النرویجي السه  یرتسن Lasse Gjertsen شخصّیة 
مشهورة بسبب مقاطع األفالم التي قام بنشرها علی الیوتیوب. لقد 

شوهدت هذه  األفالم 25 ملیون مرة! – السه  یقول، لقد طلبت م تي 
في )MTV( مّني أن أصنع لهم ثمانیة ڤیدیوهات، وأعتقد بأنني سأرد 
باإلیجاب علی طلبهم ألنني بالقیام بذلك سوف أکسب قلیال من المال. 

سیحصل السه  علی 1000 دوالر عن کل دقیقة من الفلم الجاهز.
 Dagbladet / NRK :المصدر

صور أخذت علی سبیل الهزار تحوّلت الی جّد
کریستنه  Kristine و سیننه  Synne جالستان في غرفة الفتیات 

 وتحلمان بأن تصبحا عارضتي أزیاء. تقوم الفتاتان اللتان تبلغان
13 عاما بإلتقاط الصور لبعضهن وتمزحان وتقهقهان. کانتا عاریتان 

تمامًا إاّل من سرواٍل داخلي من نوع الجي سترینغ عندما کانتا 
تلتقطان الصور األخیرة. بعد التصویر قامتا بتحمیل الصور علی 

صفحتهن الخاصة علی موقع پکزو Piczo. کان القصد من وراء 
تحمیل الصور أن تکون متوفرة لهّن اإلثنتین فقط، ال سّیما وأن 

المرء یحتاج الی کلمة مرور للدخول الی الصفحة ورؤیة الصور.
بعد مرور سنتین نسیتا الصفحة وما فیها تمامًا، الی أن قام 

أحٌد ما بإرسال إحدی هذه  الصور الی سیننه  علی حین غّرة من 
خالل الـ MSN. وقام أحد ما بطبع الصور ومن ثم عّلقهم علی 

الجدار في مدرستها القدیمة. لم تجرؤ سیننه  علی الخروج من 
البیت ألسبوع کامل! وهي ال تزال خائفة من أن تظهر هذه  

الصور علی حین غّرة. لم یخطر في بالها قّط وهي في غرفة 
الفتیات المدهونة باللون الوردي وتقهقه  أمام الکامیرا بأن شیئا 

کهذا قابل للحدوث.
 VG المصدر: جریدة في غي

لمواقع التواصل االجتماعي 
Nettsamfunn محاسن أیضا  

لقد اکتشف الباحثون في کالیفورنیا بأن استخدام مواقع التواصل 
االجتماعي کالفایسبوك Facebook وألعاب المشاهدة 

المباشرة online-spill ومواقع الفیدیو کالیوتیوب مهمة 
لتطّور الشباب. فشبکة االنترنت تستخدم بالدرجة األولی من 

أجل التواصل مع األصدقاء من الدنیا الحقیقیة، ولکنها تستخدم 
أیضا من أجل التواصل مع أشخاص لهم نفس االهتمامات. 

وغالبا ما یکون الشباب أکثر تحّفزا علی التعلم من أشخاص 
لهم نفس العمر بدال من التعلم من الکبار.

 The Digital Youth Project :المصدر

كّل  �أك�سف  �أن  علّي  هل 
�سيء؟ 

هناك أکثر من ١٢0 ملیون شخص 
حول العالم یدخلون الی خدمة الفایسبوك 

Facebook من وقت آلخر من أجل 
تحدیث المعلومات وتحمیل الصور ومتابعة 

أخبار األصدقاء. بعض الناس ینشرون 
کّل شيء علی الفایسبوك، بدءًا من أرقام 

الهواتف والذوق الموسیقي الی المعلومات 
مثل هّل عندهم عّشاق )خاّلن( أم 

ال. آخرون من الناس یختارون أاّل 
یخبروا عن أنفسهم کثیرا. أنت تقرر 
بنفسك کمیة المعلومات التي ترغب 

في تحمیلها علی الفایسبوك.





ر�أیك؟ ما 

شدید المراس عند استخدام لوحة المفاتیح. هل تصبح شدید المراس 

بدرجة أکبر عندما تکتب مستخدمًا لوحة المفاتیح مقارنة مع ما تكون 

علیه عندما تتحّدث بشکل مباشر مع اآلخرین؟ لماذا / لماذا ال؟

تنّمر أم استهزاء؟ هل هناك فرق بین التنّمر و اإلستهزاء؟ هل تعرضت 

أنت أو أحدا ما تعرفه  للتنّمر أو اإلستهزاء علی االنترنت أو عبر الهاتف 

الجّوال؟ ماذا حدث؟ هل تحدثت حول ذلك مع شخٍص بالغ؟

هل لك أن تتصور حاالت أو أوضاع ال یرغب فیها بعض الناس أو ما 

کان ینبغي علیهم أن ینشروا صورًا أو معلوماتًا أخری تتعلق بذواتهم 
علی االنترنت؟

 "Redd for å gå i dusjen اقرأ "یخاف من اإلستحمام تحت الدّش

علی الصفحة المقابلة. مفّوض الشرطة یقترح منع جلب الهواتف الجّوالة 
الی المدرسة. ما رأیك؟

متارین:

في النرویج، هناك ما یسّمی بحریة التعبیر عن الرأي. حاولوا أن 

تعرفوا معنی هذا التعبیر بواسطة االنترنت. بإعتبار أننا نتمتع بحریة 

التعبیر عن الرأي، هل من حقكم أن تقولوا وتکتبوا ما تریدون؟

یتعّرض بعض التالمیذ الی المضایقات من قبل تالمذة آخرین في 

المدرسة. وقد تکون هذه  المضایقات عبر االنترنت أو الهاتف الجّوال 

أو وجهًا لوجه . کیف یمکن لکل واحد منکم في الصف أن یساعد علی 

تجنب حدوث المضایقات في مدرستکم؟ ضعوا إقتراحات لقواعد تحدد 

طریقة تصّرف التالمیذ مع بعضهم البعض، ولتشمل هذه  اإلقتراحات 

الحاالت التي تستخدمون فیها االنترنت والهاتف الجّوال أیضا. 

هل هناك أمکنة أو مواقف یحق فیها للناس أن یترکون وشأنهم، وأن 

ال ُیصّورون؟ قسموا أنفسکم الی مجموعات وضعوا قواعد لما یمکنکم 

إلتقاطه  من صور وأفالم ، وما هي الحاالت التي ترون أنه  یمکنکم أن 
تستخدموا فیها هذه  الصور واألفالم.

 �مل�ساألة هي
�إحرت�م �لغری!

إذا کنت ترید نشر صور أصدقائك علی االنترنت، 
فإنه  یجب علیك أن تسألهم عن ذلك أواًل. وإذا وجدت 
علی هاتفك الجّوال صورة ألحد ما ترید أن ترسلها 
صاحب  تسأل  أن  علیك  یجب  فإنه   آخرین،  الی 
الصورة قبل إرسالها ألي أحد. ألنه  علی الرغم من 
إعتقادك بأن الصورة مضحکة ومسّلیة، إال أنه  لیس 

من المؤکد أن صدیقك یشاطرك هذا الرأي.

من السهل جدًا أن یحدث سوء فهم
غرفتك  في  الکمبیوتر  جهاز  أمام  تجلس  عندما 
أقل  درجة  علی  شيء  کل  بأن  تحّس  البیت  في 
من الخطورة مما هي علیه  في الدنیا "الحقیقیة". 
فقد یکون من السهل علیك أن تقول أشیاءًا کنت 
ستمتنع عن قولها لو کنتم مجتمعین وجهًا لوجه . 
کما أنه  من السهل أن یحدث سوء فهم بینکم. فعندما 
ال  فإنك  المفاتیح،  لوحة  عبر  الناس  مع  تتواصل 
تری رّدات فعل الشخص الذي تتواصل معه . فأنت 
ال تسمع صوته  وال تری تعابیر وجهه  ولغة جسده . 
لهذا فقد یکون صعبًا علیك أن تعرف کیف یتفاعل 

هذا الشخص مع ما تکتبه .
یوّفر االنترنت وهواتف الجّوال إمکانیات کبیرة 
لك من أجل التحدث مع أصدقائك حول کل مایحدث 
وکذلك تبادل الصور ورّبما حتی األسرار معهم. 
ولکنها لسوء الحظ توّفر أیضا إمکانیات إلحداث 
صدیقه   أن  أحدهم  فیکتشف  لآلخرین.  متاعب 
المفّضل قام بإرسال صورة کان قد أرسلها له ، الی 
آخرین علی الرغم من أنه  کان من المفروض أال 
یراها أي شخص آخر. والبعض اآلخر یکتشف بأن 
المدرسة یکتبون أشیاءًا قبیحة  التالمیذ في  بعض 

هل هناك �سرورة لكّل هذ� �حلر�س؟ لقد کان األمر کله  هزارًا، لیس إاّل! لم أقصد ذلك. لم 
یخطر ببالي أنك ستأخذ األمر علی محمل الجّد. ثم أنني أرسلتها لصدیقي فقط. لم یراها 

أي شخص آخر قّط. کالم شرف!

علی  آخرون  ویعثر  االنترنت.  علی  عنهم 
صور غبیة لهم علی مواقع یملکها آخرون.

نفس القواعد تسري
اآلخرین،  ومشاعر  آراء  نحترم  أن  یجب 
سواءًا کّنا معهم في باحة المدرسة أو أرسلنا 
أو  الجّوال  الهاتف  عبر  نصّیة  رسائل  لهم 
تواصلنا معهم عبر جهاز الکمبیوتر. نفس 
القواعد تبقی ساریة في کّل مکان ومجال – 
علی االنترنت أیضا. فمثاًل لیس من المقبول 
غیر  وهو  آخرین  عن  ما  شیئا  نکتب  أن 
نتنّمر  أن  مسموح  غیر  أنه   کما  صحیح. 

علی الناس.
أنت مسؤوٌل عن کّل شيء تنشره  علی 
حّد  علی  والنصوص  الصور  االنترنت، 
سواء. أنت المسؤول عن الرسائل النصّیة 
التي ترسلها من هاتفك الجّوال. والتفکیر 
أو  اإلدخال  زّر  علی  الضغط  قبل  بعمق 

علی زّر " أرسل"، هي مسؤولیتك أنت.

  من تکون وماذا تفعل هي مسؤولیتك
 الشخصیة - علی االنترنت أیضًا.
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ُقّل نعم بدون مو�ربة!
کل مّرة یقوم فیها أشخاص بنشر 
صورك علی االنترنت، فإّن من 

واجبهم أن یطلبوا موافقتك علی ذلك 
أواًل. یجب علیك أن ترّد علیهم  بنعم، 

فقط إذا کنت تجد ذلك مقبواًل. وإذا 
ندمت علی نشر الصور الحقًا، فیجب 
علیك أن تخبر الذین نشروا صورك 

بذلك. عندها یجب علی هؤالء أن 
یزیلوا الصور علی الفور.

مزّیف ُمر�سل 
لیس بالضرورة أن تکون الرسالة النصّیة التي جاءت الی هاتفك الجّوال، قد جاءتك 

ِمن َمن تظن. إذ أنه  توجد علی االنترنت خدمات تمکن أٍي کان من إرسال رسائل 
نصّیة مع اختیار الرقم الذي یریده  هو کرقم المرسل.

ما �أحٍد  مع  تكّلم 
إذا تعرضت للمضایقات، سواءا تم ذلك عن طریق الهاتف الجّوال أو االنترنت أو بشكل 

مباشر في باحة المدرسة، فإنه  من المهم أن تتکّلم حول ذلك مع أشخاٍص قادرین علی 
مساعدتك. قد یکون هؤالء األشخاص أبویك أو المعلمین في المدرسة أو الممّرضة. إذا 

وجدت صعوبة في التحّدث حول هذه  المشکلة مع البالغین الذین هم علی مقربة منك، فإنه  
یمکنك أن تتصل بهاتف األطفال والشباب التابع لمنظمة الصلیب األحمر 21 333 800 

أو أن تدخل الی موقع www.korspahalsen.no وترسل لهم رسالة. کال هاتین 
الخدمتین مجانیتین، وهوّیتك کمتصل تبقی مجهولة تماما.

�لقامو�س
مجهول األسم 

 = anonym
اإلمتناع عن اإلفصاح 

عن الهویة.

Facebook والفایسبوك Nettby منع النتبي
تعّرض عدة تالمیذ في مدرسة فورشاند Forsand skole الی 

المضایقات عبر الفایسبوك Facebook و نتبي Nettby. وقامت 
المدرسة اآلن بإتخاذ إجراءات تمنع التالمیذ من دخول موقعي 
فایسبوك ونتبي عن طریق إستخدام أجهزة کمبیوتر المدرسة.

 nrk.no :المصدر

خائفون من اإلستحمام بالدّش 
هناك عدد من التالمیذ في سالتدال Saltdal قد امتنعوا عن 

اإلستحمام بالدّش بعد درس الریاضة أو درس السباحة ألنهم 
یخافون من أن یقوم أحٌد ما بإلتقاط صور لهم. کما یتعّرض عدد 

من التالمیذ للمضایقات عبر الجّوال أو االنترنت. أّدی هذا الشيء 
الی أن یغیب بعض التالمیذ کثیرًا عن المدرسة، والخالفات بین 
التالمیذ زادت. لهذا السبب یرید مفّوض الشرطة في سالتدال أن 

ُیمنع جلب الهواتف الجّوالة الی المدرسة بشکل کامل.
 Saltenposten.no :المصدر

"Klar Melding"
أعطاني في المدرسة الیوم أحد زمالئي في الصّف هاتفه  

الجّوال لیریني صورة. في الصورة رأیت XX وهي واقفة 
أمام المرآة عاریة تمامًا من الخصر فما فوق وفي یدها هاتٌف 

جّوال. عندها جاءت معلمتنا ولمحت الصورة. بعکس کل 
اآلخرین الذین رأوا الصورة، صمتت المعلمة وبدا علیها 

الحزن.  ومن ثم قالت، XX لیست علی ما یرام، وعندما ال 
یکون المرء علی مایرام فإنه  قد یفعل أکثر األمور غرابة 

دون أن یفهم الناس لماذا!
رأي کل التالمیذ هو "هي نفسها التي هیأت لهذا الشيء، 

ألیس کذلك". وحتی إذا کان أحدًا ما قد سرق منها هاتفها 
الجّوال وأرسل الصورة آلخرین، إال أّن مجّرد التقاطها 

للصورة بالجّوال کاٍف ألن تکون هي المخطئة.
استمیحك عذرًا؟ هل إذا التقطُت صورًا بهاتفي الجّوال 

وقام تلمیذ  أخرق بالتلّصص علی هاتفي بدون موافقتي، 
وأرسل صورتي الی کل الناس، یعني أنني مخطئة؟ کل 
هؤالء الذین یشّوهون سمعتي ویدعون اآلخرون یرون 

صورتي، یستأسدون علّي!
مع تحیاتي، فتاة عمرها 14 سنة

 barneombudet.no :المصدر
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هل وقعت يف حّب  … 
�أخیك �ل�سغری؟؟؟

�أ�سابیع، كان  �لذي درد�ست معه  لعدة  �أحالمك  �ألی�س كذلك؟ فتى  �سيٌء خمجل، 
�لذي كان ی�ستهز�أ بك. �ل�سغری  �أخیك  �الأمر  يف حقیقة 

�ألی�س كذلك؟  �ل�سيء،  الأنك وقعت يف حّبه  بع�س  �أی�سًا  �أمل  �أ�سبت بخیبة  رمّبا 

�أن  �أن ینظر لك �الخرون وكاأنك �سخ�سٌ مغّفل، ولكن كیف لك  �لبتة  لی�س ممتعًا 
�لذي تدرد�سنی معه  على �النرتنت؟ �ل�سخ�س  تعريف من هو 

ر – عندما یكون من �ل�سهل �أن تخدع �الآخرین،  فكر بتب�سّ
فاأعرف باأّنه  من �ل�سهل �أن یخدعك �الآخرون �أی�سا!



1

ر�أیك؟ الی غرباء التقیتهم علی االنترنت؟أنه  شيء عادي ومقبول أن ترسل صورًا ومعلوماتًا شخصیة أخری هل سبق وتحّدثت مع أشخاٍص ال تعرفهم عبر االنترنت؟ هل بظّنك هل تبقي األمر سرّیا، أم أنك ستتحدث مع أحٍد ما حول هذا األمر؟قبیحًا لك أو أن تدخل الی موقٍع مثیٍر لإلشمئزاز – ماذا عساك تفعل؟ إذا حدث لك شيء مزعج علی االنترنت – کأن یوّجه  أحدًا ما تعلیقًا ما 

حیث ُیستحسن استخدام اللقب، والمواقف حیث من األفضل استخدام عدد أولئك الذین یستخدمون األلقاب؟ ناقشوا بین بعضکم المواقف الشخصیة( علی االنترنت ویستخدمون أسمائهم الحقیقیة، وکم هو کم هو عدد التالمیذ في الصف الذین عندهم بروفیالت )لمحة عن متارین:
ضعوا اقتراحات لقواعد تحّدد حاالت استخدام اللقب واألسم الحقیقي.األسم الحقیقي.

مع من تتكّلم – حقیقًة؟

هذه   في  االنترنت؟  علی  کنیة  أو  لقب  عندك  هل 
الحالة یعرف أصدقائك ما هو لقبك، أما اآلخرون 
فال یعرفون من الذي یختبئ وراء اللقب – فهم ال 
یعرفون ما هو اسمك الحقیقي وکم هو عمرك وهل 
أنت فتاة أم صبي. استعمال األسم الکامل ورّبما 
أمٌر  األخری،  الشخصیة  المعلومات  بعض  حتی 
کالفایسبوك،  االنترنت  مواقع  بعض  علی  عادي 
علی سبیل المثال. أما علی بعض المواقع األخری، 
الحقیقیة مجهولة،  الناس أن تبقی هوّیتهم  فیفّضل 

أو أن یستخدموا ألقابًا بداًل عن اسمائهم الحقیقیة.

هل هو صادق، أم ...
تمامًا  جدیدة  هویًة  تبتدع  أن  لك  مثیرًا  یکون  قد 
وجنسیتك  وعمرك  جنسك  بنفسك  فتختار 
واهتماماتك ولون شعرك. أنه  أمر ممتع أن یکون 
عمرك 20 سنة وأن تصبح نجمًا عالمیًا ولو للیلة 
واحدة! ولکن لست الوحید الذي یقدر علی صنع 
شبه  بروفیل )شبه  شخصیة(. فقد ال یکون االسم 
علی  علیها  تعرفت  التي  اللذیذة  للفتاة  الحقیقي 
کل  رغم   Emilie امیلي   ،Nettby نتبي  موقع 
امیلي، غونار  لـ  الحقیقي  األسم  کان  رّبما  شيء. 

Gunnar ورّبما کان عمره  47 سنة؟!
یمکنك أن تتعّرف علی عدد کبیر من الناس 
المشّوقین عبر االنترنت. أغلب الناس الذین تلتقیهم 
هم اناٌس لطیفون ومستقیمون. ولکن لألسف یلتقي 
یتعّلق  فیما  بأشخاص غیر صادقین  الناس  بعض 
هناك  الحظ،  لحسن  ونوایاهم.  الحقیقیة  بهویاتهم 
قلیلة ممن تحدث معهم أشیاء بغیضة، ولکن  قّلة 
مع ذلك فإنه من المهم أن یأخذ المرء في حسبانه  

حدوث ذلك.

 �لبارحة، مر�هق قب�ساي بعمر 1 �سنة: مراحب! کیفکن، شو في عندکن؟ أنا روني Ronny. أنا أحب موسیقی الهیڤي میتال
:D … والفتیات ذوات النهود الکبیرة! هل أنت مهتمة، أم heavy metal

�لیوم، فتاة لطیفة بعمر 11 �سنة: مرحبا، اسمي لینه  Line وسیبلغ عمري 12 سنة عن قریب. أنا أحب المسرحیة الغنائیة التي 
اسمها هاي سکول High School Musical وأنا مغرمة جدًا باألحصنة. رّبما نتمّکن من اإلتفاق على اإللتقاء في یوٍم من األیام؟

اآلخرین  مشاركة  في  مشکلة  هناك  لیست 
النتبي  أو  المدّونة  علی  األشیاء  من  الکثیر 
من  أشیاء  هناك  ولکن  الفایسبوك،  أو   Nettby
األصدقاء  مشارکة  یتم  أن  واألضمن  األحسن 

المقربین بها بشکل مباشر ووجهًا لوجه .

أنت تقّرر بنفسك أّي األشیاء ستشارك االخرین بها .
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�أحمر زّر 
علی العدید من صفحات الدردشة هناك زّر أحمر ُأّشر علیه  بکلمة بولیس 

POLITI. إذا وقع أمر غیر قانوني قد یؤّدي في نهایة المطاف الی تعرّضك 
لإلعتداء، فإنه  یجب علیك أن تخبر شخصًا بالغًا تثق فیه  بما حدث. یمکنکم 

أن تنقروا علی الزّر األحمر. عندها ستحولون مباشرة الی صندوق برید 
اإلخباریات tipsmottak العائد للبولیس حیث یمکنکم أن تسجلوا المعلومات 

حول الذي جری معكم. یجب استخدام هذا الزّر فقط في الحاالت التي یعتقد 
المرء بأن شیئًا ما خطیرًا یجري. إذا قام أحد ما باإلستهزاء 
منك أو إذا تعّرضت لمواقف مزعجة بالنسبة لك، فإنه  من 

األفضل أن تتحدث حول ذلك مع شخص بالغ أو تتصل 
 بمنظمة الصلیب األحمر Røde Kors عبر الموقع

 www.korspahalsen.no أو باإلتصال 
بالرقم 21 333 800. کلتا هاتین الخدمتین مجانیتین، 

وهوّیة المتصل تبقی مجهولة.

�لقامو�س
الهوّیة identitet = کیف یفهم ویستوعب المرء ذاته،  

وکیف یرغب المرء أن یفهمه  أو یستوعبه  اآلخرون.

اإلعتداء overgrep = أن ُیجبر المرء علی فعل شيء 
ما هو ال یریده . واألعتداء قد یکون إما جسدیًا أو عاطفیًا أو 

جنسیًا.

بنف�سك فكر 
یحدث أن ُترسل لکثیر من الناس روابط لمواقع علی االنترنت ال یعرفونها. وهذه  

الروابط لیست دائما لمواقع یرغب المرء في دخولها لو عرف مسبقًا بمحتواها. في 
بحٍث میداني ُأجري بین األطفال من عمر 8 سنوات الى 18 سنة، أجاب 42 بالمائة 
منهم بأّنهم دخلوا الی مواقع فیها مواد کریهة وعنفیة دون رغبة منهم. ما یقرب من 
نصف هؤالء کانوا قد دخلوا الی مواقع إباحیة بال إرادة منهم. قد یکون من الحکمة 

أن ینظر المرء الی عنوان الموقع أو یتعّرف علی ماهیة الموقع قبل نقر الرابط – أو 
 نسیان األمر کله .

 Trygg bruk-undersøkelsen 2008 (Medietilsynet) :المصدر

�ال�سمئز�ز تثری  �النرتنت  على  �أ�سیاء 
عندما تجري بحث علی االنترنت، فقد تدخل الی مواقع تعتقد بأنها تثیر اإلشمئزاز وتحّبذ أاّل تراها 

أبدًا. هناك مواقع ال ُتحصی تحتوي علی العنف واألجساد العاریة. لیس هناك أي عیب في أن یکون 
المرء عاریًا، ولکن هناك بعض األشیاء رّبما کان من األفضل تجّنب رؤیتها؟ إذا رأیت علی االنترنت 

 شیئًا ما تحس بأنه  یثیر االشمئزاز، فإنه  من المهم أن تتکلم حولها إّما مع أحد األبوین أومع  معلمك
أو شخٍص بالٍغ آخر تثق فیه .

یجب أن أعرف من هو
- قبولي إلستخدام الکامیرا متوقٌف تماما علی الشخص الذي 

أتحدث معه . إذا طلب مني أحدهم أن نستخدم الکامیرا في أول 
 ،MSN مرة نتحدث فیها مع بعضنا البعض علی الـ ام اس ان
أوافق علی ذلك فقط إذا کان السائل شخصًا أعرفه . إذا قال أحٌد 

ما بأنه  یذهب الی المدرسة المجاورة وطلب مّني، مثال، أن 
أرسل له  صورة إحدی الصدیقات، أقول له  ال. أنا ال أستطیع 

أن أرسل لك صور أصدقائي، وأنا ال أعرف هل أنت فعاًل ذلك 
الشخص الذي تدعّیه ، هذا ما قاله  شاٌب عمره  13 سنة الی 

.Aftenposten جریدة افتن بوستن
زمیله  في الصف یقول بأنه  ال یمکن للمرء إطالقًا أن یکون 

متأکدًا من هویة الشخص الذي یتحدث المرء معه .  – زمیلي 
یقول، قد یکون الشخص الذي نتحدث معه  رجاًل یبلغ 60 سنة 
من العمر یرید أن یستغلنا. ولکن مع هذا، یری الصبیان بأن 

المرء یکتشف سریعًا عندما ال یکون الشخص کما یّدعي. 
یکون الوضع أسوأ بالنسبة الی کل تلك القصص التي تدور 
حول أناس ارتکبوا حماقات لدى استخدامهم الکامیرا. فهم 

یعترفون بأنهم لم یبدوا الحرص الکافي. لیس کل ما یحدث 
ممتٌع وظریٌف بحیث ُیسمح للکامیرا أن تراه .

 Aftenposten :المصدر

کانت ترید اإلنتقام 
قامت األمریکیة میغان Megan البالغة 16 سنة 

بالدردشة مع جوش ایفانس Josh Evans عبر ماي 
سبایس MySpace. اعتقدت میغان بأن جوش شخص 
ظریف فتکلما کثیرًا مع بعضهما البعض علی االنترنت. 
بمرور الوقت أصبح جوش أقّل ظرافًة وکتب بأنه تناهی 
الی سمعه  بأّنها ال تعامل صدیقاتها بشکل جید، وأن کل 

الذین في المدرسة یعرفون کیف تتصرف. في نهایة 
الدردشة قال لها بأن الکّل یکرهها، وأن العالم سیکون 

مکانا أفضل بدونها. في نفس ذلك الیوم انتحرت میغان. 
بعد الحادثة ُعرف بأن جوش ال وجود له ، وأن 

الشخص الذي دردشت میغان معه  کان أم إحدی 
الصدیقات السابقات لمیغان، وأنها کانت قد صنعت 

لنفسها هذا البروفیل. أرادت هذه  األم أن تعرف عبر 
الدردشة رأي میغان بإبنتها، وفیما إذا کانت قد قامت 

بنشر الشائعات حولها.
 The New York Times :المصدر
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ر�أیك؟ ما 

 هل لدیك قواعد معینة لطریقة استخدام الجّوال والکمبیوتر؟ هل شارکت

في وضع هذه  القواعد؟ هل أنت متفق مع القواعد التي تسري علیك؟

ماذا تعتقد هو السبب وراء قیام العدید من اآلباء بفحص سجالت أجهزة 

الکمبیوتر والرسائل النصّیة في الهواتف الجّوالة لألطفال؟

هل لوالدیك الحّق في معرفة کل ما تفعله ؟ کأن یعرفا من تخالط وعّماذا تتحدثون 

وماذا تفعلون عندما تلتقون ببعضکم البعض؟ هل من حقك أن تعرف کل ما یقوم 
به  الکبار؟

یقوم بعض اآلباء بنشر صور أطفالهم عبر الفایسبوك أو عبر شبکات التواصل 

االجتماعي األخری علی سبیل المباهاة. هل هذا مقبول؟ هل من المفروض أن 

ُتؤخذ موافقة األطفال علی ذلك أوال؟ هل یعّد أمرًا مقبواًل أن تنشر صور طفل 

هو من الصغر بحیث ال یستطیع أن یقرر ذلك بنفسه ؟

متارین:

لدی بعض مواقع االنترنت نهایة ُصغری للعمر ألولئك الذین یرغبون في 

الدخول الی مواقعهم. حاولوا أن تعرفوا النهایة الصغری للعمر لمواقع فایسبوك 

Facebook و هبو Habbo ومواقع بعٍض من شبکات التواصل االجتماعي 

األخری. لماذا برأیکم وضعت هذه  النهایات الصغری للعمر؟ في دور السینما، 

تحترم النهایة الصغری للعمر الموضوعة الی حد بعید. هل ُتحترم النهایات 

الصغری للعمر لمواقع االنترنت بنفس الدرجة؟ لماذا / لماذا ال؟

هل من المهم أن تکون هناك قواعد الستخدام االنترنت والهاتف الجّوال في 

البیت والمدرسة؟ لماذا؟ ناقشوا هذه  المسألة في مجموعات وقوموا بوضع قواعد 

جدیدة کما ینبغي أن تکون، حسب إعتقادکم. هل یجب أن تسري نفس القواعد 

في کل من البیت والمدرسة، أم ینبغي أن تتباین القواعد وفقًا للمکان؟ ناقشوا هذه  

القواعد مع المعلم أو األبوین.

�لقر�ر ملّن؟

قد تتعّدد أسباب صدور هکذا رّد فعل من جانب 
باٍب  دائمًا لوحده  خلف  إذا جلس ولدهم  الوالدین. 
مغلٍق في غرفته  لیلعب علی االنترنت، فقد یقلقون 
إعتقادًا منهم أن ولدهم یفتقد الی األصدقاء. رّبما 
اتفق الوالدان مع ولدهم علی أن یستخدم الکومبیوتر 
فترة  له   فقط، ومع ذلك أصبح  لمدة ساعة واحدة 
طویلة وهو یجلس أمام الجهاز. کما أنه  من الممکن 
أن أبویه  قد دققا في سجل الکومبیوتر ووجدا بأنه  

قد دخل الی مواقع لیس مسموحًا له  أن یدخلها.

هل من الحکمة القیام بتدقیق أجهزة األطفال؟
یکتشف بعض األطفال أّن آبائهم یقومون بفحص 
سجّل الکومبیوتر أو سجّل المواقع التي دخلوا الیها 
لکي یروا ما هي تلك المواقع التي دخلها أطفالهم. 
هواتفهم  یروا  أن  یطلبون  اآلباء  بعض  أن  کما 
الجّوالة لکي یقرأوا الرسائل النصّیة التي أرسلها 
بأنهم  اآلباء  یقول عدد کبیر من  أطفالهم.  وتلقاها 
التعرض  من  األطفال  حمایة  بقصد  ذلك  یفعلون 
ألشیاء قد تکون مؤلمة أو مؤسفة لهم. ولکن قسمًا 
آخر من اآلباء یعتقد بأنه  من الخطأ تدقیق، سواءًا 
أجهزة الکومبیوتر أو الهواتف الجّوالة ألطفالهم.   
إلستخدام  قواعد  المدارس  معظم  لدی 
وعدد  الجّوال.  والهاتف  والکمبیوتر  االنترنت 
کبیر من العوائل لدیها قواعد مثیلة. وهناك عوائل 
لیست عندها قواعد استخدام بالمّرة. یعتقد بعض 
الناس بأن القواعد التي یجب علیهم أن یلتزموا بها 
الذین  أصدقائهم  من  یغارون  وهم  جدا،  صارمة 
ولکن  کثیرة.  بأشیاء  بالقیام  عوائلهم  لهم  تسمح 
ألولئك  الحقیقیة  الرغبة  کانت  رّبما  الواقع  في 
أن  لهم، هي  یحلو  ما  یفعلوا  أن  لهم  یسمح  الذین 
توضع لهم حدودا من قبل أحٍد ما؟ أن توضع لهم 

َكَفى! ُیفتح الباب بقوة والی الغرفة تدخل أٌم غاضبة أشّد الغضب. وورائها یدخل أٌب غاضب مثلها. کون أبنهم قد جلس أمام جهاز 
الکمبیوتر دون أن یصدر منه  صوت، دون أن یشتکي بسبب الوظائف المدرسیة البیتیة أو یتشاجر مع أخته  األصغر، یبدو أن کل 

ذلك غیر کاف.

حدودا لعدد الساعات المسموحه  لهم 
المواقع  أي  الشاشة،  أمام  للجلوس 
األلعاب  وأي  تجنبها  علیهم  یجب 
أن  لهم  مسموح  االنترنت  علی 

یلعبوها؟
للقواعد فوائد في بعض األحیان.

یمکنك أن تشارك في إتخاذ القرار 
بخصوص القواعد التي ستسري 

علیك. 
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ما هي �الأ�سیاء �لتي یحق 
للمدر�سة �أن تتحقق منها؟

I utgangspunktet من حیث 
المبدأ ال یحق للمدرسة أن تراقب 

استخدام التالمیذ لالنترنت. في حال 
حدوث شيء مخالف للقوانین، یمکن 

للشرطة عندها أن تستخدم المعلومات 
الموجودة في سجّل جهاز الکمبیوتر 

الرئیسي )السرفر( في المدرسة لمعرفة 
الشخص الذي یقف وراء المخالفة 

القانونیة. تنصح إدارة مراقبة خدمات 
المعلوماتیة Datatilsynet بأن تحّد 

المدارس من مراقبة التالمیذ، وأن 
تقوم بالتبلیغ عن المعلومات المسجلة 

ومبررات تسجیل هذه  المعلومات.

�لقامو�س
سجّل logg = تقدمة سریعة للنشاط علی االنترنت، مثل 

مواقع االنترنت التي زرتها أو المحادثات التي اجریتها علی 
.MSN الـ

مرشح filter = برنامج حاسوب یساعد علی منع المستخدم 
من الدخول الی مواقع غیر مرغوٍب فیها علی االنترنت.

متصّفح الوب nettleser = برنامج حاسوب )انترنت 
،Safari أو سافاري Internet Explorer اکسبلورر 

علی سبیل المثال( یستخدم من أجل تصّفح المواد الموجودة 
علی االنترنت. 

مفتوحة یومیة  مفكرة  مثل 
یستطیع اآلخرون أن یروا ما هي المواقع التي زرتها، 

بالذهاب الی وظیفة تاریخ النشاطات علی الحاسوب 
historikk. هناك امکانیة لحذف السجّل وتاریخ النشاطات 

من معظم متصّفحات الوّب بمساعدة قائمة األدوات 
)verktøy"-menyen"(. إذا لم تحذف السجّل بنفسك، 

سیتمکن اآلخرون من التلصّص علیك وسیرون ما هي 
المواقع التي دخلت الیها. 

ر�أیك ُی�سمع  �أن  حّقك  من 
لدی األمم المتحدة قانون حول األطفال یقول:

یحّق للطفل أن یعّبر عن رأیه  حول کل أمٍر یتعلق به . ُتؤخذ  �
آراء الطفل في الحسبان.

ال یجوز أن یتعرض الطفل الی تدخل عرضي أو غیر قانوني  �
في حیاته  الخاصة. یجب حمایة الطفل ضد أي إعتداء غیر 

قانوني علی شرفه  أو سمعته .
عندنا في النرویج أیضا ما یسّمی بقانون الطفل، والقانون یقول 
بأن للطفل الحّق في أن یقّرر بشأن المزید من األمور کلما کبر 

في السن. ینصح مفّوض األطفال Barneombudet بأن یأخذ 
االباء أطفالهم علی محمل الجّد، وأن یسمعوا الی رأي الطفل عندما 

یرغبون في نشر المعلومات حول الطفل وصوره  علی االنترنت. 
هذا معناه  أن رأیك سیؤخذ في الحسبان علی الرغم من کونك ال 

زلت طفال.

ولکن اتفاقیة حقوق الطفل التي أقّرتها األمم المتحدة أیضًا تقول: 
"کال األبوین مسؤولین عن رعایة الطفل ونمّوه  لما له  مصلحة 

الطفل العلیا". هذا معناه  أنه  یجب علی أبویك أن یحمیاك إذا 
اعتقدا بأن شیئا ما  قد یكون مضرًا لك. إذا اشتبه  أبویك بأنك تقوم 

بنشاط ما علی االنترنت مضٌر لك أو یشکل خطورة علیك أو علی 
اآلخرین، یمکنهما عندئذ أن یضعا حدودا لنشاطك علی االنترنت.

 رسالة الی المحرر علی
 ung.no موقع

أنا أّب لطفلٍة عمرها  13 سنة. من حیث 
المبدأ، أرغب في أن تتمتع ابنتي بنفس 

الحریة التي کنت سأتمّناها لنفسي لو کنت 
شابًا. برأیي من الخطأ أن یتمادی اآلباء 
في مراقبة أطفالهم. احترم أطفالك وهم 

بدورهم سیحترمونك. أن أتفهم جیدًا 
أّن هناك أشیاءًا یجد األطفال صعوبة 
في سؤال آبائهم عنها، ویعتقدون بأن 
طرح األسئلة بشأنها  أمٌر خاطئ. من 

جهة أخری، أنا خائف أن تقع ابنتي في 
مشکلة وأن أضّطر الی وضع حدود لها، 
ولکن الی ذلك الیوم الذي تقع ابنتي فیه  
في طریق الخطأ، سأعطیها "حرّیتها". 

"Klar Melding"
أمّي وأبي یقومان بتخزین سجّل 

اشتراکي علی الـ msn! هذا شيٌء 
مستهجٌن تمامًا!! S-: ألنني عندما 

أتحدث مع الصبیان وأتمّنی أن یتطور 
األمر بیني وبینهم الی شيء ما، 

فإنني ال أجرؤ على کتابة "أنّني أحّب 
الصبي الفالني"، ألنّني إن فعلت 

ذلك سیری أبوّي بأنني أغازل ذلك 
الصبي. سأشعر بخجل کبیر إذا 

حدث هذا وقام أبوّي بقراءة " اوه  
أنا أعشقك و و و" أو "أنت حاٍم أّما 
 your hot and I’m"( "أنا فال
not"(. هذا موقف مخجٌل تمامًا. 

هل برأیکم أنه  أمٌر مقبول أن یقوم 
أبوّي بتخزین سجّل اشتراکي علی 

الـ msn؟ 
مع تحیاتي، فتاة عمرها 12 سنة

 barneombudet.no :المصدر





�إلیه   �أنك وجدت بال�سبط ما كنت حتتاج  �إذ  �ألی�س كذلك؟  ر��سیًا عن نف�سك،  لقد كنت 
�أول حماولة بحث. �الإن�سائي يف  بخ�سو�س �ملو�سوع 

�أن تتاأكد من هوّیة �ل�سخ�س �لذي ن�سر �ملادة على �النرتنت، ويف وم�سة عنی قمت  رمّبا ن�سیت 
متامًا؟ �أخرٍق  مو�سوٍع  بت�سلیم 

�أن تفعله  لكي ال تقع يف نف�س  �الآخرون، ولكن ماذ� باإمكانك  �أن ی�سخر منك  �إذً�  لی�س م�ستغربًا 
�ملطّب يف �ملرة �لقادمة؟

هل كتبت مو�سوعا �ن�سائیا  … 
عن ذ�ك �حل�سان؟؟؟

1

 فَكر ملیًا باالأمر – ففي دنیا �النرتنت یجب علیك �أن متّیز بنف�سك
بنی �لهزل و�حلقیقة!
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ر�أیك؟ ما 

هل عثرت مّرة من المّرات علی معلومات علی االنترنت 

وتبّین بأنها خاطئة؟ هل تعرف من هي الجهة التي قامت 

بنشر هذه  المعلومات؟

عندما تبحث عن الحقائق علی االنترنت فقد یکون من 

الحکمة أن تتأکد من هوّیة الُمرسل. أّي نوع من ُمرسلي 

المعلومات تثق فیهم أکثر؟

هل تعتقد بأن کل ما هو موجود بین دفتي الکتب في مکتبة 

المدرسة صحیح؟ هل تعتقد بأن الجواب الصحیح علی کّل 

مسألة، هو عند معلمك؟ کیف تعرف أّي من المعلومات 

یمکنك أن تثق بها؟

هل قمت مّرة من المّرات بتنزیل الموسیقى أو األفالم من 

مواقع االنترنت؟ هل دفعت أي مبلغ لقاء تنزیل هذه  المواد؟ 

هل تقاسمت الموسیقی أو األفالم مع آخرین بعد تنزیلها؟

متارین:

کیف تستخدمون المعلومات التي تعثرون علیها علی 

االنترنت في حّل الوظیفة المدرسیة؟ تأّکدوا من وجود قواعد 

وضعتها المدرسة لطریقة استخدام هذه  المعلومات. ضعوا 

اقتراحاتکم لقواعد إستخدام المعلومات.

."opphavsrett أعثروا علی معنی کلمة "حقوق الطبع والتألیف

ن میكنك �لوثوق؟ َ مبمِ

في بعض المرات یکون إدعاءًا ما خاطئًا بشکٍل 
من  یکون  قد  أخری  حاالت  في  بینما  واضح، 
تشاهد  فعندما  الصّح.  هو  ما  معرفة  الصعب 
األخبار علی التلفاز أو تقرأ شیئًا ما في الصحف، 
قیل وکتب لیس  أّن ما  الحسبان  بالتأکید في  تأخذ 
کذبًا أو هراءًا. وعندما تستخدم االنترنت وتتصفح 
المواقع، تأخذ رّبما في الحسبان أنه  یمکن الوثوق 
بالمعلومات المنشورة علی االنترنت. ولکن واقع 

الحال لیس هکذا علی الدوام.
من مسؤولیة کل الصحف وقنوات التلفزیون 
وُتبّث صحیحة.  تطبع  التي  المعلومات  تکون  أن 
فقد تعرض هذه  القنوات والصحف نفسها للعقوبة 
عن  خاطئة  معلومات  بنشر  قامت  إذا  حال  في 
فهنا  مختلف.  فالوضع  االنترنت  أما علی  درایة. 
الوزراء  ورئیس  الصحف  حتی  للجمیع،  یمکن 
ینشروا  أن  وأنت،  وجارك  الریاضي  والفریق 
معلومات وآراء حول کّل ما یخطر ببال اإلنسان.

هل االنترنت مباٌح لکّل من هّب ودّب؟
عندما کان والدیك سیکتبان وظائف مدرسیة عن 
الفرقة الموسیقیة بیتلز Beatles، توّجب علیهما 
عن  هناك  لیبحثا  العامة  المکتبة  الی  یذهبا  أن 
کم  والحظ  باألمر  فّکر  الفرقة.  حول  المعلومات 
هي سهلة عملیة الحصول علی المعلومات بالنسبة 
لك! یلزم فقط أن تضغط علی بضعة أزرار حتی 
تحصل علی کمیات هائلة من المعلومات من کل 
أنحاء العالم. عالوًة علی ذلك، یمکنك شخصیا أن 
 Wikipedia الویکیبیدیا  علی  المعلومات  تنشر 

علی سبیل المثال، فیتعلم منك اآلخرون.

هذ� �سحیح متاماً! في استرالیا تجري میاه  النهر صعودًا بدال من أن تجري نزواًل، وذلك 
ألن استرالیا تقع في الجانب اآلخر من خط اإلستواء. هل استوعبت؟ لقد تصّفحت مواقع 

االنترنت البارحة وکانت هذه  المعلومات موجودة علی االنترنت.

هل االنترنت مصدٌر موثوق للمعلومات؟
محرك  علی  بحث  عملیات  أجریت  بالتأکید  أنت 
البحث کفاسیر Kvasir أو غوغل Google من 
أجل الحصول علی المعلومات إلستخدامها في حّل 
الوظائف المدرسیة. ورّبما حصلت علی مئات أو 
آالف اإلصابات )treff( کنتیجة لبحثك عن کلمٍة 
ما. في هذه  الحالة کیف للمرء أن یعرف ما هي 
الصفحات التي یجب الدخول الیها للحصول علی 
المعلومات الصحیحة! ماذا یعني أن یکون مصدر 
المعلومات مصدرًا موثوقًا؟ من هي الجهة التي 
قامت بنشر المعلومات علی االنترنت؟ متی تم 
ألن  إمکانیة  هناك  هل  المعلومات؟  هذه   نشر 

تکون المعلومات قدیمة وأّنها لم تعّد صحیحة؟

ُکن انتقادیًا لألشیاء التي تقرأها وتشاهدها. 
لیس کّل ما ینشر صحیح.
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وجدتها؟ �أین 
عندما تحصل علی معلومات من شبکة االنترنت أو من أمکنة أخری 

وتستخدمها في حّل وظیفة مدرسیة علی سبیل المثال، فإنه  یجب علیك 
دائمًا أن تفصح عن مصادر هذه  المعلومات. بعض التالمیذ یعطون غوغل 
Google کمصدر للمعلومات، ولکن غوغل هو مجّرد محرك بحث یجمع 

المعلومات من المصادر األخری لیس إاّل. لذلك یجب علیك أن تنقر علی 
الرابط لکي تعثر علی المصدر الحقیقي للمعلومات.

قامو�س
= kildehenvisning مصدر 
ذکر المرجع الذي حصلت منه  علی 

المعلومة.

إنتقادي kritisk = التساؤل حول 
أمٍر ما، التأّکد من أّن شیئًا ما هو فعاًل 

ذلك الشيء الذي تّم اإلعالن عنه .

بعقلك فّكر 
یستخدم بعض المعلمین برنامجا 

یساعدهم علی مقارنة ما کتبته  
مع المواد الموجودة علی 

االنترنت. هکذا یتّمکن المعلمون 
من اکتشاف هل قمت بنسخ 
ما کتبته  مباشرة من شبکة 

االنترنت، أم أّنك استخدمت 
کلماتك وتعابیرك الذاتیة.

جمايّن!؟
توجد مواقع انترنت کثیرة حیث یمکن تقاسم الموسیقی واألفالم والصور. تقاسم هذه  

األشیاء لیس ممنوعًا إذا کان ذلك بموافقة منتج الموسیقی أو الفلم، ولکن معلوم أن نشر 
کمیة کبیرة من المحتوی الموجود علی هذه  المواقع قد تّم بدون مراجعة مالکي هذه المواد. 
انتاج الموسیقی واألفالم یکّلف کثیرًا، والذین قاموا بإنتاجها ال شّك یرغبون في الحصول 

علی ثمن العمل الذي صرفوه  علی انتاجها.

هل أنت بحاجة الی موسیقی أو مؤثرات صوتیة إلستعمالها في فلم صنعته  بنفسك، أو 
إلستعمالها في مشروٍع مدرسي؟ حتی إذا کنت قد اشتریت اسطوانة سي دي، فإن ذلك 
ال یعني بأنه  لك الحق في استخدام الموسیقی في فلمك ومن ثم تحمیل الفلم علی خدمة 
الیوتیوب YouTube. ولکن مع ذلك هناك علی االنترنت کمیة هائلة من الموسیقی 
التي یحّق لك استخدامها! یمکنك العثور علی هذه  الموسیقی بالبحث عنها علی خدمة 

کریاتیف کومونز میوزیك Creative commons music أو رویالتي فري میوزیك 
Royalty-free music، علی سبیل المثال. إذا کنت محتاجًا لصور وأردت في نفس 
الوقت أن تتصّرف وفقا للقانون، یمکنك عند ذلك أن تبحث عن موقع کریاتیف کومونز 

.Creative commons pictures بیکتشرز

ُأدخل الی السجن مباشرًة
ُحکم في عام 2007 علی شخص عمره  

45 سنة بالسجن لمدة 15 یومًا لقیامه  
 "Pitbullterje" بنشر الفلم المعنون

علی االنترنت. کما اضّطر هذا الشخص 
الی دفع مبلغ 50000 کرونة کتعویض 

الی أصحاب الفلم.
 dagsavisen.no :المصدر

یترك حل الوظائف المدرسیة 
لغوغل

یحصل التالمیذ علی درجات أعلی 
باللجوء الی الغّش عبر نسخ النصوص 

من شبکة االنترنت. أکّدت کل 
المدارس التي اتصلت بها جریدة 

 Aftenposten افتن بوستن
بأّنها اکتشفت تالمیذًا قاموا بتسلیم 

أعمال مدرسیة کانوا قد نسخوها من 
االنترنت إّما جزئیًا أو کلیًا. هناك عدد 

من التالمیذ ال یعرفون بأن النسخ 
یعتبر ارتکابًا للغّش.
 Aftenposten :المصدر

"Klar Melding"
منذ زمن طویل قمت بتحمیل فیلم فیدیو 

یحتوي علی موسیقی وصور المغني 
امینم Eminem علی االنترنت. 

وأخبرت اآلن بأّن بعض الناس 
قد قالوا بأّنهم یملکون حقوق نشر 

وتألیف هذا الفیدیو. وقرأت أیضا بأن 
الفیدیو قد ُحذف. آمل أن ال أحصل 
علی غرامة مالیة أیضًا باإلضافة 

الی کل هذا؟ فأنا خائٌف من أن 
أغّرم، وأن أخّیب ظّن والدّي فّي.
مع تحیاتي. فتی عمره  15 سنة

 barneombudet.no :المصدر





ر�أیك؟ ما 

هل حدث وظهرت علی شاشتك إعالنات تجاریة سبّبت 

لك التشّوش في عملك وأنت جالٌس أمام جهاز الکمبیوتر؟ 

لماذا بإعتقادك تستخدم اإلعالنات التجاریة بهذه  الطریقة؟ 

هل تعرف مواقع انترنت تحتوي علی ألعاب وصّممت 

من قبل شرکات غایتها بیع منتجاتها؟ ما هي أسماء هذه  
الشرکات؟

هل سبق لك واشتریت أو دفعت قیمة بضاعة ما مستخدما 

الهاتف الجّوال؟ هل حصلت علی البضاعة الصحیحة؟

تعلن الکثیر من الجهات بأّنه  یمکنك أن تدفع قیمة المشتریات 

بإستخدام إّما الهاتف الجّوال أو االنترنت. هل بإعتقادك أّن 

هذا یجعل المرء یشتري أکثر مقارنة بما کان سیشتریه  لو 

أنه  دفع قیمة المشتریات مباشرة أو نقدا؟

متارین:

ادخلوا الی مواقع االنترنت الثالثة األکثر استخدامًا من 

قبلکم أنتم تالمیذ الصف في أوقات الفراغ. هل توجد 

اعالنات تجاریة علی هذه  المواقع؟

اختاروا ثالثة اعالنات تجاریة من مواقع االنترنت هذه  

وناقشوا محتوی هذه  االعالنات فیما بینکم. ما هي أدوات 

التأثیر التي استخدمتها هذه  المواقع؟ هل کان واضحًا لکم 

بأن هذه  االعالنات موضوع البحث، کانت إعالنات تجاریة؟ 

هل أعطی االعالن التجاري معلومات جیدة عن الُمنتج؟

هل تنخدع ب�سهولة؟
التي  الدعایة  علی  تنقر  عندما  حقیقة  یحدث  ماذا 
أمام  جالٌس  أنت  بینما  شاشتك  علی  فجأًة  تظهر 
هناك  المفّضلة؟  لعبتك  وتلعب  الکومبیوتر  جهاز 
في کل األحوال أمٌر واحٌد مؤکد؛ أال وهو ضآلة 
احتمال فوزك باألي بود. ولکن من جهة ثانیة فإّن 
إحتمال أن یتمّکن القائمون علی الدعایة من تسجیل 
عنوان جهاز الکومبیوتر الخاص بك ومن ثم زرع 
کبسولة معلومات )ملف کوکي( علی جهازك لکي 
أکبر  یتوافق مع شخصیتك،  بما  الدعایات  یکیفوا 

بکثیر من احتمال فوزك بالجهاز.

حیل ذکیة
وبکافة  اإلتجاهات  کافة  من  بنا  الدعایة  تحیط 
أشکالها. في الغالب تکون الدعایة واضحة وبارزة، 
مثل الحاالت التي تأتي فیها الدعایة الینا علی شکل 
popup-( منبثقة  إعالنیة  نافذة  أو  دعائیة  لوحة 

vindu( ونحن نتصّفح مواقع االنترنت. في مثل 
هذه  الحاالت یسهل علی المرء أن یری البضاعة 
مادة اإلعالن. في أحیاٍن أخری قد تظهر الدعایة 
للعیان کمقالٍة عادیة. في هذه  الحالة یتوّجب علیك 
بأن  تفهم  لکي  کثیرا  تدّقق  انتقادیًا وأن  تکون  أن 
المادة هي  في حقیقة األمر دعایة لشيء ما. وفي 
حاالت أخری، یتم إعداد الدعایة لتکون علی هیئة 
صفحة انترنت مسلّیة مع ألعاب. وعندها رّبما ال 
تفکر بأن األلعاب هي في حقیقة األمر مادة دعائیة.

یمکنك  حیث  المجانیة،  البرامج  تحتوي  قد 
علی  ممتع،  ما  بشيء  القیام  أو  الرسم  أو  اللعب 
برامج تجّسسیة أو فایروسات من شأنها أن تسبب 
بطیئا  الکمبیوتر  یصبح  فقد  لکمبیوترك.  الضرر 
أو أن یتمکن اآلخرون من انتشال کلمات المرور 
التي  الوب  بکامیرا  التحکم  من  یتمکنوا  أن  أو 

میكنك �أن تربح جهاز �ي بود IPOD! الحروف في المربع األصفر تکاد تقترب 
منك كما لو أّنها تقفز؛ انقر هنا وشارك في مسابقة للفوز بجهاز اي بود جدید! 
هذا هو کّل ما هو مطلوٌب منك. ال شيء آخر. فما علیك إال أن تنقر، لتری ما 

سوف یحدث ...

تملکها. واکتشاف هذه  البرامج والتخلص منها قد 
یکون أمرًا صعبًا. 

َمَجانّي؟
رّبما شارکت أنت أو بعض أصدقائك في استفتاءات 
للرأي بإستخدام الهاتف الجّوال، أو قبلتم الحصول 
الناس  من  الکثیر  جدیدة؟  جّوال  نغمات  علی 
للوهلة  تبدو  أشیاء  علی  الحصول  علی  یوافقون 
فاتورة  تأتي  عندما  ولکن  مجانّیة.  وکأنها  األولی 
الهاتف لألم أو األب، یکتشفون بأنها لیست کذلك، 
بل أّن لها ثمن. غالبا ما تنطوي کلمة نعم علی أکثر 
بکثیر مّما تعتقده . فعلی سبیل المثال، قد تکون قبلت 
الرغم  علی  الشهر  في  جّوال  نغمات  عدة  بشراء 
ولمّرة  واحدة  نغمة  اشتریت  بأنك  إعتقادك  من 
واحدة. في هکذا حالة تصبح بطاقة الدفع المسبق 

kontantkort خالیة بسرعة.

 أنت صاحب القرار فیما یتعلق بطریقة
استخدام وقتك ونقودك.
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�سلطة �ساحب  �أنت 
ینفق األطفال والشباب مبالغ کبیرة علی شراء 
الهواتف الجّوالة وخدمات االنترنت. وتتحّمس 

بعض الشرکات کثیرًا من أجل بیع منتجاتها لك 
وألصدقائك الی درجة أنها ال تتقید علی الدوام 
بالقواعد الساریة. هل فّکرت بأنك رّبما تکون 
قادرًا علی التأثیر علیها، وذلك عبر اإلمتناع 

عن شراء الخدمات من شرکات غیر شریفة أو 
شرکات تنتج منتجات سیئة، علی سبیل المثال؟

�لقامو�س
کبسولة معلومات )ملف کوکي( 

 Informasjonskapsel
(cookie) = أنظر "جاسوس صغیر" 

أدناه .

 = brannmur جدار الحمایة 
یمنع هذا الجدار حرکة المرور الی داخل 

جهاز الکمبیوتر، کأن یحاول شخص خارجي 
أن یسجل الدخول الی ملفات النظام.

برنامج الحمایة ضد الفایروس 
antivirusprogram = هو برنامج 

کمبیوتر یعثر علی الفایروس ویزیله .

بعقلك فّكر 
تحتوي معظم أجهزة الکمبیوتر علی کل من 
جدار الحمایة وبرامج الحمایة ضد الفایروس 

لحمایة الکمبیوتر. ولکن المرشح األکثر أمنًا هو 
الحّس النقدي المتمرکز في رأسك! إذا أردت أن 
تتجّنب مشاکل الکمبیوتر، فعلیك أن ال تنقر علی 

النوافذ الوّثابة )popup-vinduer( وعلی 
الروابط التي ال تعرفها، وأن ال تجیب علی 

الرسائل التي تقول لك بأنك ربحت جائزة مالیة. 
في هکذا حاالت، یجب أن یبدأ "المرشح" الذي 

في رأسك بالعمل. اطرح علی نفسك دائمًا أسئلة 
مثل "لماذا؟" و "من یقف وراءها؟". 

به م�سموح  غری 
لیس مسموحًا االعالن بأن شیئًا ما 

مجانّي دون أن یکون هذا الشيء 
کذلك بالفعل. کما أّنه  من غیر 

المسموح التأثیر علی شخٍص ما 
وجعله  یطلب خدمة دائمیة أو اشتراکًا 

دائمیًا دون إعالم الشخص وبکل 
وضوح ما هو هذا الشيء الذي یوافق 

علیه .

�سغری جا�سو�سٌ 
یهتم عدد کبیر من مواقع االنترنت بمعرفة من یقوم بزیارة من. لهذا تقوم هذه  المواقع 

بتخزین ملف صغیر )کبسولة المعلومات أو ملف کوکي( علی کومبیوترك. وعندما تزور 
موقعا ما علی االنترنت، یتأکد الموقع من وجود کبسولة معلوماتهم علی کمبیوترك. بهذه  

الطریقة یتمکّنون من التعّرف علیك کلما زرت موقعهم. عندها وباإلستناد الی المواقع التي 
تزورها واألشیاء التي تبحث عنها علی االنترنت، یمکنهم أن یصنعوا لك بروفیال )لمحة 

موجزة عنك(. بهذه  الطریقة یتمکّنون من تکییف االعالنات التجاریة لتناسبك أنت بالذات. 
verktøymenyen یمکنك أن تحذف کبسوالت المعلومات بالذهاب الی قائمة األدوات 

في متصّفحك.

مسابقة فکریة للخداع
 SMS تم اإلعالن في الجریدة عن مسابقة فکریة عبر الـ

للفوز بجوائز قّیمة وبأسئلة سهلة جدا. توّجب علیك أن تدفع 
15 کرونة عن کل رسالة نصّیة وصلتك. وإجماال کان الحّد 

األعظم للرسائل النصّیة التي کان من الممکن أن تستلمها 
333 رسالة في الشهر. أي أنك  في أسوأ األحوال کنت 

ستخاطر بدفع 4995 کرونة شهریًا. من هو الفائز في هذه 
المسابقة بإعتقادك؟
 mobilen.no :المصدر

ألعاب ملیئة باإلعالنات التجاریة
أنت ال تصبح شخصا عنیفا نتیجة للعب بألعاب الکمبیوتر. 

ورّبما ال تکون هذه  األلعاب منّمیة للذکاء أیضا، ولکنك 
تتأّثر بها. وبعض األلعاب تؤثر فیك أکثر من غیرها. في 
 Anarchy Online اللعبة التي اسمها انارشي اونالین

یتم تحفیزك علی شرب الکوکاکوال وقیادة سیارات 
التویوتا. شرکة فونکوم Funcom التي صنعت هذه  
اللعبة، تحصل علی مبالغ کبیرة من الشرکات الکبیرة 

لقاء استخدام سلعهم التجاریة في لعبتها.
 Forbrukerportalen.no :المصدر

Habbo صرف 6000 کرونة علی موقع هبو
أصیب أبوي الصبي بصدمة عندما اکتشفا بأن ابنهم البالغ 

12 سنة کان قد جّهز غرفًة بما قیمته  6000 کرونة 
علی موقع االنترنت هّبو Habbo. کان قد اشتری 

النقود مستخدما هاتفه  الجّوال. – کل واحدة من 
أجهزة التلفاز هذه  کلفت 30 قطعة معدنیة من فئة 

هّبو. هذه  التماسیح کلفت 20 قطعة معدنیة. لم أفکر 
بأنني استخدمت کل هذه  النقود، قالها الصبي وهو یشیر 

بإصبعه  الی الشاشة لیري أبویه  ما اشتراه .
فندق هبو Habbo hotell هو شبکة تواصل 
اجتماعیة تضم 75 ملیون مستخدم من کافة أنحاء 

العالم. العضویة مجانّیة، ولکن یمکن للمرء أن 
ینفق آالف الکرونات بعد الدخول الی الشبکة. 

یمکنك بالنقر علی بضعة أزرار أن تشتري نقود 
هّبو بواسطة الهاتف الجّوال. ستة نقود معدنیة من 

فئة هّبو تکلف 15 کرونة.
 VG :المصدر





متارین:

هل نشرت علی االنترنت صور أطفالك؟ هل طلبت 
موافقتهم علی ذلك أواًل؟

کأحد والدي الطفل، الی أي حّد ستتحّکم بما یفعله  أطفالك؟ 

بإعتقادك، هل تراه  أمراً مقبواًل أن تقرأ المذکرات 

الیومیة لطفلك؟ هل من المقبول أن تدّقق سجّل استخدام 

الـ MSN واالنترنت؟ الرسائل النصّیة؟ تؤّکد اتفاقیة 

حقوق الطفل علی حق األطفال في أن ال یتدّخل أحد في 

شؤونهم. ولکن في نفس الوقت تجعل حاجة األطفال الی 

السالمة واألمان من الضروري أن یتدّخل اآلباء. قائمة 

المعضالت طویلة جدا، ولکن ما هو حدود تدّخل اآلباء؟

أین وضع جهاز الکمبیوتر الذي یستخدمه  األطفال في البیت؟ 

هل یاتری من الحکمة أن یوضع الکمبیوتر في غرفة في 

البیت یستخدمها اآلخرون أیضا، کغرفة الجلوس أو المطبخ؟

 هذه  بع�س �ملعلومات �ملمّلة
ولكن �ملفیدة جلمیع �الآباء

ال یزال االنترنت عالٌم غیر معروف بالنسبة للعدید من 
اآلباء، ولکنه  یشکل بالنسبة لمعظم اآلباء جزءًا طبیعیًا 

من حیاتهم الیومیة. الهاتف الجّوال أصبح جزءًا من 
الرداء – وقد أصبح شیئا عادیًا أن یتحدث الناس مع 

بعضهم عبر الـ MSN مثلها مثل التحّدث وجهًا لوجه . 
أنه  من المهم أن یعترف المرء بالقنوات اإلعالمیة الجدیدة 

کمیدان من الضروري أن توضع له  قواعد وحدود، أن 
ُتراعی فیه الحیاة الخاصة للناس وأن یکون فیه مجال 

لإلبداع والتواصل. التحدّي األکبر هو الموازنة بین کل هذه  
اإلعتبارات.

تم إعداد هذا المنشور لکي ُیناقش في الصف. ولکننا مع 
هذا نحّضك علی اإلطالع علی مضمونه  ومناقشة المواضیع 

طفلك.  مع  المنشور  في  المطروحة 
بالضبط کما في الحیاة الحقیقیة، فإنه  
باألمان  األطفال  یحّس  أن  المهم  من 
یعاملوا  وأن  االنترنت  شبکة  علی 
لآلباء  باحترام.  واآلخرین  أنفسهم 
الذین یبدون اإلهتمام ویشارکون في 
لألنترنت،  األطفال  استخدام  عملیة 

أهمیة من أجل بلوغ هذا الهدف. 

معا تستطیعون أن تقرروا کیف 
ستؤول إلیه األمور. 

كل �الأطفال �لرنویجینی ی�ستخدمون �أجهزة �لكمبیوتر. ثالثة أطفال من أصل أربعة یستخدمون االنترنت 
بشکل یومي. التوّجه  واضٌح کّل الوضوح: االنترنت هو القناة اإلعالمیة التي یستخدمها األطفال الذین 
تتراوح أعمارهم ما بین 8 و 18 سنة أکثر من القنوات األخری بکثیر. و یجري معظم هذا االستخدام 

في البیوت.

�النرتنت �سبكة  على  �ل�سالمة 
هل یشغل بالك ما هي الطریقة األمثل التي تستطیع بها إرشاد طفلك 

في عالم االنترنت؟ بأّیة طریقة ستتعاملون مع قنوات الدردشة؟ 
کیف تتمکنون من صنع کلمات دخول آمنة؟ کیف سیکون رّد 
فعلکم في حال إذا تعّرض طفلکم الی اإلساءات علی الشبکة؟ 

 Trygg( ستجدون اقتراحات جیدة عدیدة في حزمة تریغ بروك
bruk-pakke( التي صممتها إدارة مراقبة القنوات اإلعالمیة 

Medietilsynet. تتألف الحزمة من خمسة أجزاء، وبإمکانك 
تنزیل الحزمة کلها من موقع www.tryggbruk.no. باإلضافة 

الی الحزمة، تجد علی هذا الموقع مواد أخری ذات فائدة حول 
استخدام الطفل لالنترنت.

�إر�ساد�ت مفیدة مل�ستخدمّي �لهاتف �جلّو�ل
اختر اشتراکا له  أطر اقتصادیة محّددة سلفًا مثل بطاقة الهاتف  �

المدفوعة مقدمًا kontantkort أو االشتراك الشهري الثابت.
سجّل طفلك کمستخم لالشتراك. هکذا سیکون صعبًا له  أن ینزل  �

مواد خاصة بالکبار بواسطة الهاتف الجّوال.
اطلب من شرکة الهواتف أاّل تسجل اسم طفلك ضمن المشترکین  �

في دلیل الهاتف لکي تحمیه  من اإلتصاالت من قبل المتطفلین.
تحّفظوا علی ما ال ترغبون فیه . تسمح معظم شرکات الهواتف  �

بأن یحمي المشترك اشتراکه  ضد تصّفح مواقع االنترنت 
والخدمات مثل نغمات الهاتف الجّوال وواجهات المستخدم، وضد 

خدمات التسویق عبر الهاتف.
هل ُترسل لطفلك إعالنات تجاریة غیر مرغوب فیها عبر  �

الرسائل النصّیة؟ ابعث کلمة ستوب STOPP الی الرقم الذي 
أتاکم منه  الرسالة النصّیة.

 BarneVakten :المصدر



�أن تعرف �ملزید؟ هل ترید 
رو�بط  جتد  هنا   .www.dubestemmer.no موقع  تزور  �أن  میكنك 

الأفالم وملعلومات مفیدة. 




