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مقدمة
مع التطور التكنولوجي المتسا�ع الذي يشهده العالم، أصبح من المؤكد أن تر�ية 

و�نشئة األطفال في العصر الرقمي تمثل تحدًيا حقيقيًا. ولكن األمر المفاجئ 
للكثي��ن أن تلك التحديات قد تبدأ بمجرد تلقي خبر الحمل واالستعداد الستقبال 

طفلك الجديد، وتبدأ التحديات لمحاولة فهم ما الذي ينبغي عليك القيام به في 
خطوتك التالية. كيف يعلن خبر الحمِل، ووالدة الطفل، وعيد ميالده األول، وما إلى 

ذلك؟

في عالم اليوم، تدخل التكنولوجيا واإل�ترنت ومواقع التواصل االجتماعي، أصبحت 
تدخل اآلن ضمن اعتبا�ات التر�ية اليومية؛ إذ أصبح من الواجب على الوالد�ن تطو�ر 
معارفهم ومها�ا�هم في هذا الشأن ليس فقط ألنفسهم بل أيًضا لفائدة ومصلحة 

أطفالهم. إن مفهوم الوصاية واألبوية على األطفال لم يعد يقتصر على المعنى 
التقليدي، بل أصبحت الوصاية الرقمية مسؤوليًة تقع على عا�ق الوالد�ن منذ بدأ 

معرفة الحمل، وقبل والدة الطفل.

دليل التنشئة الرقمية لألطفال الجدد موجه للوالد�ن وأولياء األمور الذ�ن يستقبلون 
أطفاًال جدد؛ حيث يحتوي على ش�ٍح لموضوعات أساسية ومهمة مثل نشر صور 

الموجات فوق الصوتية للطفل (ألت�ا ساوندز، والسونار)، ومشاركة المحتوى الخاص 
باألطفال عبر مواقع التواصل االجتماعي، ومفهوم ألبومات الصور الورقية مقابل 

مشاركة الصور عبر اال�ترنت، وإعدادات الخصوصية على اال�ترنت، واإلعالن عن 
التفاصيل والمعلومات الخاصة باألطفال، وم�اقبة األطفال والمساعد�ن في المن�ل، 

وغير ذلك من الموضوعات.
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أصدر هذا الدليل ِمن قبل إدارة 
المجتمع الرقمي في و�ارة 

د  المواصالت واالتصاالت لت�وِّ
اآلباء واألمهات وأولياء األمور، 
وَمن �رعون األطفال ويكونون 
بحولهم دومًا، بالتوجيه والدعم 

واإلرشاد حول �نشئة وتر�ية 
حديثي الوالدة في هذا العصر 

الرقمي.
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�نشئة األطفال
حديثي الوالدة

في العصر الرقمي
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عديد األطفال حول العالم بات لد�هم 
بصمة وحضور على اإل�ترنت حتى قبل 
م�ور عيد ميالدهم األول. فبدايًة بصور 

الموجات فوق الصوتية (ألت�ا ساوندز 
وسونار) التي ينشرها اآلباء، وصوًال إلى 
صفحا�هم الخاصة على مواقع التواصل 

االجتماعي، فاألطفال في العصر 
الحديث أصبح لد�هم ظهور أكثر 

وخصوصية أقل.
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وبغض النظر عن عمر الطفل أو ترت�به �ين إخوته أو حتى وضع والديه، فإن اآلباء با�و في 
أمس الحاجة إلى التعرف على أسس التنشئة في العصر الرقمي.

التنشئة في العصر الرقمي تعني تر�ية المواليد الجدد واألطفال والشباب في �يئٍة مليئة 
باإل�ترنت والتكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.

التنشئة الرقمية الناجحة لمولود جديد تعني:

حماية السمعة والهوية الرقمية لطفلك

حماية طفلك من المخاطر التي قد تواجهه على اال�ترنت

توظيف وتط�يق مها�ا�ك اليومية في العالم الواقعي ونقلها لتغطي العالم 
الرقمي أيًضا.
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التنشئة الرقمية
في العالمين الواقعي

والرقمي
إن والدة طفل جديد وانضمام فرد جديد للعائلة 

هو من أكثر اللحظات التي تملؤها السعادة 
والحماس لآلباء واألمهات، والتي تبدأ من 

لحظة معرفة خبر الحمل. ومن تلك اللحظة، 
يستطيع الوالدان البدء با�خاذ الق�ا�ات التي 
تحدد كيفية استخدام األسرة ككل لوسائل 

اإلعالم الرقمية.

وحيث إن المبادئ ال �تج�أ، فإن المجتمع الذي 
يتربى فيه األطفال على الحفاظ على القيم 
والمبادئ اإلسالمية والثقافية في حيا�هم 

اليومية، يعكس فيه األطفال هذه القيم 
والمبادئ في العالم الرقمي، والتي تأ�ي 

ركائزها من أسس التنشئة الرقمية التي �ربون 
عليها. يجب على الوالد�ن تط�يق نفس المبادئ 

األخالقية التي ي�رعونها في أطفالهم في 
حيا�هم اليومية في الحياة الرقمية.



المسؤولية

يمكنك ا�باع هذه اإلرشادات للحفاظ على القيم اإلسالمية والثقافية واألخالقية عبر شبكة 
اإل�ترنت، خاصًة فيما يتعلق بطفلك الجديد ووجوده في األسرة الحديثة:

عامل طفلك حديث الوالدة 
باحت�ام وتقد�ر فأنت مسؤول 
عن حماية سمعته الرقمية منذ 

كان في الرحم.

بادر بالحفاظ على مستوى 
الس��ة والخصوصية والرقي 

التي �توقعها، عند تعاملك مع 
العائالت األخرى على اال�ترنت.

�نتشر التكنولوجيا على نطاٍق 
واسع، ونشهد تقدًما تكنولوجًيا 
هائال جعل الحياة أسهل وأس�ع؛ 
فهناك تط�يقات تساعدك في 

التسوق، وتط�يقات أخرى 
للعائلة تخبرك بالتحديد عن

كن دقيقًا وصادًقا عما �نشره 
عن طفلك الجديد فإن ما �نشره 
قد يكون له تأ�ير طو�ل المدى 

عليه.

عندما تكون متصًال باإل�ترنت، 
فأنت سفير ألسرتك وممثل 

عنهم، وبالتالي فإن انضباطك 
الذا�ي واحت�امك لذا�ك 

ولآلخ��ن خير ما يمثلك أنت 
وأسرتك في الواقع وعبر 

اال�ترنت.

كن متواضعًا فيما �نشره، ألن 
ما �نشره اليوم �بقى لزمٍن 

طو�ل ويترك أ��ًا مستقبلًيا على 
طفلك.

حافظ على �يئة رقمية آمنة 
وغير ضارة لمولودك الجديد، 

وتعلم استخدام التقنية الحديثة 
للحفاظ عليه مثل أجهزة م�اقبة 

الطفل وإ�ترنت األشياء.

في التع�ير على اال�ترنت، قّدم 
ومّثل نفسك فحسب، وال تقم 

بأفعاٍل ال تعبر عنك حتى بوجود 
ضغط األق�ان وحالة التقليد 
العامة للمشاهير والمؤث��ن 

على اال�ترنت، وط��قتهم في 
نشر المعلومات الخاصة.

عند الدردشة أو المشاركة أو 
النشر أو بث الفيد�و أو التفاعل 

عبر اال�ترنت، حافظ على 
مستوى عاٍل من األخالق التي 

تعبر عنك في الواقع .

كل من يعيش على أرض دولة قطر من موطنين ومقيمين محظوظ بالعيش هنا في بلٍد قائم 
على مبادئ العدالة، والح��ة، واإلحسان، والمساواة، واألخالق العالية. وألن ال�يئة الواقعية في 

دولة قطر �تسم بهذا القدر ال�اقي من المبادئ الرفيعة، فإنه من مسؤولية اآلباء أن يكونوا 
انعكاًسا لهذا الواقع في ال�يئة الرقمية لرسم المستقبل الرقمي ألطفالهم حديثي الوالدة.

االحت�ام

مقدمة حولاللطفالمسؤولية

الصدق

الن�اهةاألصالةالموثوقية

الخصوصيةالتواضعالك�امة
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أولياء األمور
الرقم�ين في المستقبل

عندما ينضم لعائلتك طفل جديد، عليك أن �تذكر أن دورك في هذا العصر الرقمي قد 
ا�سع ليخ�ج من مجرد المسؤولية والوصاية بمفهومها التقليدي في التعامالت والحياة 

اليومية على األرض، ليتسع ويشمل الوصاية والتر�ية في العالم الرقمي بأكمله.

ولضمان ذلك، فإن أفضل ط��قة 
للحصول على هوية وبصمة رقمية 

إيجا�ية تبدأ بالحد من كمية ال�يانات 
والمعلومات التي �نشرها عن طفلك. 

وهنا، إليك بعض المفاهيم 
والمعلومات التي قد تساعدك في 

ا�خاذ بعض الق�ا�ات لبناء هوية 
طفلك الرقمية.

عندما يكبر طفلك و�بدأ في استخدام 
تقنيات جديدة وإنشاء حسابات على 

مواقع التواصل االجتماعي، ينبغي أن 
يكون لديه قدً�ا من المعرفة والوعي 

بط�يعة وجوده على اال�ترنت، 
وبوجود هويته الرقمية التي يجب أن 

تكون إيجا�ية ومحايدة. هنا يكمن 
مفهوم الوصاية اإللكت�ونية، فأنت 
الوصي على سمعته وصورته على 

اإل�ترنت حتى يستطيع أن يقوم بذلك 
بنفسه.



الهوية الرقمية لطفلك

البصمة الرقمية لطفلك

الهوية الرقمية هي ال�يانات والمعلومات التي وصًفا دقيًقا وف��ًدا عن طفلك.

الهوية الرقمية لطفلك هي أقرب ما يكون لبطاقة الهوية، أي البطاقة الشخصية، 
للطفل. ولكن، لتواجدها عبر الفضاء االلكت�وني الممتد، فإن مستخدمي اإل�ترنت 

اآلخ��ن، وأنظمة الذكاء االصطناعي والخدمات األخرى �تعرف على بعضها من خالل 
هذه الهويات اإللكت�ونية عبر اال�ترنت.

عندما يقوم الوالدان بنشر صور الطفل، ومقاطع الفيد�و الخاصة بجنينهم، أو مولودهم 
الجديد عبر اإل�ترنت، فإنهم يتركون بصمة رقمية وأ��ًا لنشاطهم ولوجود ابنهم على هذه 

األرض.

هذا األثر والبصمة الرقمية �تم عادًة لألطفال الذ�ن هم أصغر من أن يفهموا هذه 
البصمة أو �وافقوا على نشر معلوما�هم.

وبالطبع، لم يتخذ الطفل أو 
الجنين الق�ار بنشر صور الموجا

ت فوق الصوتية (صور ألت�ا 
ساوندز أو سونار)، أو صوره فور 

الميالد، أو أول فيد�و له �وم 
ميالده، وغيرها الكثير من 

التفاصيل التي تخصه دون غيره، 
والتي ستبقى موجودة في 

العالم الرقمي.

عندما يصل الطفل للمرحلة 
التي يعي فيها ق�اره عن 

ط�يعة ووجود هويته الرقمية، 
فإنه يصبح من الممكن العثور 

على أو استعادة أو حذف 
المواد التي تم إرسالها 

ومشاركتها مع اآلخ��ن، أو 
التي نشرت لفت�اٍت مؤقتة.
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طفلك ومواقع التواصل 
االجتماعي وأسماء 

النطاقات

قد يقدم الوالدان اليوم في هذا العصر 
الرقمي الحديث على ش�اء اسم نطاق خاص 

بأسماء أطفالهم أو إنشاء حسابات على 
مواقع التواصل االجتماعي لطفلهم. وعلى 

الرغم من أن هذا األمر �بدو جذابًا وي�اه 
بعض اآلباء شكًال من أشكال االهتمام 

بالطفل، ومستقبله، وضمان اسم النطاق 
الخاص به، إال أن الوالد�ن يجب أال يغفلوا 

أهمية حماية ال�يانات والخصوصية لحديثي 
الوالدة، وما يجب م�اعا�ه قبل ش�اء النطاق 

اإللكت�وني أو إنشاء حساب.

الفرص والمخاطر
الرقمية لطفلك الجديد



WWW

يمكن ش�اء نطاق خاص باسم طفلك للحفاظ على اعتبا�ات 
الملكية الفك��ة؛ إذ قد يكون اسم نطاق طفلك اس�ثماً�ا 
قيًما في مجال التكنولوجيا الرقمية حينما يكبر، كما أنه 

يساعد على إنشاء هويته عبر اإل�ترنت، والحفاظ عليها.

لتسجيل اسم نطاق إلكت�وني قطري، قم ب��ارة موقع 
www.domains.qa، أو النطاق العربي (نطاقات قطر)، 

للتحقق بدايًة من توفر اسم النطاق المحدد الذي ترغب فيه. 
فإن كان اسم النطاق متاًحا، فسيتم توجيهك إلى قائمة 
بأسماء المسجلين الذ�ن يمكنك االختيار من �ينهم لش�اء 

اسم النطاق.

عند ش�اء اسم نطاق، قد يميل بعض اآلباء إلى إنشاء موقع ويب بشكٍل مباشر، 
وتحميل الصور ومقاطع الفيد�و الخاصة بطفلهم. ولكن يجب على الوالد�ن 
إد�اك خسارة الخصوصية كليًا في اللحظة التي يشاركون فيها المعلومات 

حول المواليد الجدد عبر اإل�ترنت؛ فهي ستبقى في الفضاء اإللكت�وني إلى 
األبد.

في بعض األحيان، يمكن للوالد�ن نشر صور أو مقاطع فيد�و تحتوي على 
معلومات شخصية في الخلفية أو حتى في الصورة نفسها مباشرًة. يجب أن 

يفهم اآلباء أن أي شخص يمكنه الوصول إلى معلومات طفلهم بمجرد 
مشاركتها ونشرها عبر اإل�ترنت، وقد يصل إليها أشخاص ال ترغب في أن ي�ونها 

أو يعرفونها.

سل�يات ش�اء اسم النطاق

ش�اء اسم 
النطاق على 

اإل�ترنت
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وفًقا للعديد من ش�وط استخدام حساب وسائل التواصل االجتماعي، فإن 
األطفال األقل من 13 عاًما، وهذا بكل الحاالت ينطبق على األطفال الرضع، 

ينصحون بعدم إنشاء حسابات على مواقع التواصل االجتماعي.

تقوم الشركات، ومطو�و التط�يقات واألط�اف الثالثة باستهداف مستخدمي 
مواقع التواصل االجتماعي بمواد ت�ويجية وتسويقية. وبالتالي، يجب على 

أولياء األمور أن يكونوا حذ��ن من اإلعالنات التي تستهدف أطفالهم.

إن الخطر في إنشاء حساب على مواقع التواصل االجتماعي لطفٍل رضيع يتمثل 
بحالة سرقة صور الطفل واستخدامها ألغ�اض شنيعة مثل سرقة الهوية، 

واأللعاب، بل وادعاء البعض بأن الطفل طفلهم أو ملكهم، والكثير من مشاكل 
ا�تحال الشخصية والمشاكل التي تهدد األمن على المدى الطو�ل.

سل�يات إنشاء حساب لطفلك الجديد 
على مواقع التواصل االجتماعي

على غ�ار ش�اء اسم نطاق، فإن إنشاء حسابات على 
مواقع التواصل االجتماعي باسم طفلك الجديد 
يحافظ على هذا الحساب الستخدام طفلك في 

المستقبل.

ينشئ أولياء األمور حسابات ب��د إلكت�وني باسم 
مواليدهم الجدد لنفس األسباب: للحفاظ على 

هويتهم عبر اإل�ترنت، والتأكد من أن طفلهم سيكون 
بمقدوره استخدام مواقع التواصل االجتماعي باسمه 

الخاص الحقًا، وأن اسم الحساب أو اسم الب��د 
اإللكت�وني هذا سيكون متاحًا.

إنشاء حساب 
لطفلك الجديد على 

مواقع التواصل 
االجتماعي
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يستخدم مصطلح "إ�ترنت األشياء" (IoT) لوصف األشياء والجمادات المدمجة مع اإللكت�ونيات، 
والب�امج، وأجهزة االستشعار واالتصال والتي تسمح لهذه األشياء والجمادات بجمع وتبادل 
ال�يانات فيما �ينها. وبصورة أبسط، هي األجهزة التي �نسق و�تواصل و�تحدث إلى بعضها 

البعض لتسهيل التحكم في المهام المختلفة، وإ�مامها تلقائًيا، وجمع ال�يانات المختلفة من 
خاللها. يستعمل إ�ترنت األشياء في كثيٍر التط�يقات واإلج�اءات اليومية حولنا، ليشمل تعقب 

تفاصيل الصحة واللياقة والنوم، إلى المنا�ل الذكية التي يمكن أن تكون مالئمة وجذابة ألولياء 
األمــور الصغار.

وا�سعت تقنية إ�ترنت األشياء لتشمل ألعاب األطفال المتصلة السلكًيا، والتي �تفاعل بدورها مع 
األجهزة األخرى التي تدعم وتحفظ �ياناٍت أخرى. فإن ق�ر الوالدان استخدام إ�ترنت األشياء 

وتط�يقها في �يوتهم، فإن عليهم ا�خاذ االحتياطات الالزمة في استخدام هذه األجهزة الم��حة 
دائمة االتصال باإل�ترنت، والتي تسجل وتحفظ كل تفاصيل اإلنسان، وحيا�ه اليومية.

يجب على الوالد�ن حماية أجهزة "إ�ترنت 
األشياء" لد�هم بنفس الط��قة التي 

يحمون بها أجهزة الكم�يوتر الخاصة بهم 
واألجهزة األخرى من سارقي ال�يانات 

المتسللين، أو من أي تدخالت وخ�وقات 
أمنية.

على الوالد�ن التحقق من مستويات األما
ن والخصوصية ألجھزة وألعاب اإلنترنت 

IoT، والتأکد من ضبطھا علی المستویات 
القصوى لألمن وحماية المعلومات.

قد تؤدي تحديثات البرمجيات إلى إعادة 
ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع 

االفت�اضية، وهنا يأ�ي دور الوالد�ن 
بالتحقق من إعادة ضبط مستويات األمان 
والخصوصية في كل مرة، وعند ش�اء كل 

آلٍة جديدة أيًا كانت.
قبل ا�خاذ الق�ار بش�اء أو استعمال أجهزة 

"إ�ترنت األشياء"، على األهل أن يسألوا 
أنفسهم بشكٍل جدي: هل سيعرض هذا 

الجهاز طفلي للخطر، سواء خطر حقيقي 
أو افت�اضي، رغم كونه جهاٌز م��ح و�وفر 

الوقت والجهد؟

طفلك وإ�ترنت األشياء واأللعاب
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استخدم التكنولوجيا بمسؤولية
من أجل مصلحة طفلك

إذا كنت تستمتع باإل�ترنت والتكنولوجيا ومواقع التواصل االجتماعي قبل إنجاب طفلك، فقد 
ترغب منطقيًا في مواصلة المغامرة بمجرد وصول طفلك الجديد. لقد أحدثت ثورة إ�ترنت 

األشياء نقلة نوعية في األجهزة والمواد التي يتم تسويقها والت�وي� لها لآلباء الجدد 
لمساعدتهم على فهم و�نشئة أطفالهم في العصر الرقمي.

إ�ترنت األشياء ليست فقط لمستلزمات المن�ل والسيارة واألجهزة التي تحسب الوقت والجهد؛ 
حيث �تنوع و�تعدد األجهزة التكنولوجية التي تخص األطفال الجدد لتشمل الحفاضات 

المتصلة باإل�ترنت، وأجهزة م�اقبة األطفال في نومهم ويقظتهم، كما أننا نعرف أن هناك 
عديد األجهزة التي تعين الوالد�ن بط�ق ذكية ومبتكرة. ومع ذلك، تظل مشكلة الخصوصية 

واألمان هي المشكلة األساسية لمعظم األجهزة، والتي يجب على الوالد�ن أن يأخذونها 
دوًما بعين االعتبار.

وفي هذا الدليل، ال نطلب منك التوقف عن استخدام التكنولوجيا، أو هجرها كلية؛ بل إننا 
نشجع على استخدام التكنولوجيا الخاصة بك بأعلى قدٍر من المسؤولية والم�اقبة واألمان، 

وهذا يكون لمصلحتك، ومصلحة طفلك، ومن أجل مستقبٍل آمن للجميع. يجب على الوالد�ن 
م�اجعة الصالحيات وسياسات الخصوصية عند استخدام جميع األجهزة االلكت�ونية لضمان 
فهمهم لكيفية استخدام �يانات عائلتهم، ومكان استخدامها، والصالحيات التي يعطونها 

للتط�يقات واألجهزة باستخدام هذه المعلومات.
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أجهزة م�اقبة الطفل وكامي�ات 
الويب

الحفاضات واللهايات والمالبس 
المتصلة باإل�ترنت

التقنيات واألجهزة والتط�يقات 
المساعدة في ال�يوت الذكية

الهوا�ف الذكية واألجهزة اللوحية

األجهزة القابلة لالرتداء

-

-

-

-

-

وفيما يلي بعض النصائح 
الس��عة حول استخدام 

التكنولوجيا:
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من المعلوم أن الوالد�ن ي��دون أن يصبحوا قاد��ن على 
م�اقبة أطفالهم حديثي الوالدة أ�ناء نومهم أو حينما 
يتركون بمفردهم في س��ر اللعب. توفر أجهزة م�اقبة 

الطفل وكامي�ات الويب للوالد�ن الطمأنينة بأن طفلهما بخير. 
�يد أن استخدام أجهزة الم�اقبة يسبب مخاوف �تعلق 

بالخصوصية والصحة. ولذلك ننصح بما يلي:

يقال إن التكنولوجيا القابلة لالرتداء مثل الحفاضات 
والمالبس المتصلة باإل�ترنت الخاصة باألطفال تعود بفوائد 
صحية على األطفال الرضع، حيث يمكن للوالد�ن واألطباء 

م�اقبة الطفل فيما يتعلق بالترطيب أو درجة الح�ارة أو 
وضعية النوم أو أي مخاوف صحية أخرى. تأخذ اللهايات 

المتصلة أيًضا درجة ح�ارة الطفل، وقد تصدر إنذاً�ا عند ضياع 
اللهاية، ولهذا، عند استعمالك إياها عليك:

أجهزة م�اقبة الطفل وكامي�ات الويب

الحفاضات
واللهايات
والمالبس

المتصلة
باإل�ترنت

ضع شاشة الم�اقبة وکامی�ا الویب وأي أسالك إلكت�ونية أخرى بعيًدا عن الطفل.

قم بحماية كلمة الم�ور الخاصة بك وكامي�ا الويب بكلمة م�ور قوية.

ال تعتمد على جهاز م�اقبة الطفل أو كامي�ا الويب لحماية طفلك من التعرض لــ "متالزمة 
موت الرضع المفاجئ"

حماية كلمة الم�ور للجهاز الذي سيحصل على 
المعلومات.

الم�اجعة المستمرة لط�يعة ال�يانات والمعلومات ا
لتي يجمعها الجهاز عن طفلك، وط�ق حماية 

خصوصية هذه المعلومات، وأي تأ�ير لها على 
العائلة.
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التقنيات واألجهزة والتط�يقات المساعدة
في ال�يوت الذكية

Google Home و Amazon Echo، هي األنظمة ال�ائدة واألكثر ا�تشا�ًا 
والتي تسمح لك باستخدام األوامر الصوتية البسيطة إلكمال المهام 
المن�لية مثل تشغيل األغاني، والحصول على درجة الح�ارة المالئمة، 

وغيرها من المهام. تحتوي المنا�ل الذكية على أجهزة مبتكرة متصلة 
بشبكة اإل�ترنت الالسلكي" واي فاي" وغيرها من األجهزة التي تعمل 

على تسهيل حيا�ك المن�لية، مثل الثالجات الذكية، وأجهزة التدفئة، وآالت 
صنع القهوة، والم��د من األجهزة. ومع ذلك، فإن هذه األجهزة لد�ها 

الكثير من المعلومات عنك وعن أسرتك، فعليكم تع��ز الحماية عبر عدم 
السماح لغير المص�ح بهم للوصول لهذه المعلومات وال�يانات، لذلك:

كن على د�اية بأن الجهاز "يستمع" دائمًا، وهو ما قد يشكل خط�ًا على الخصوصية.

قم بتغ�ير كلمة "wake" الخاصة بالجهاز التي توقظ الجهاز التقني المساعد في من�لك، 
وتجعله مؤهال وجاهً�ا لالستماع وتلقي األوامر.

البد من حماية كلمة الم�ور لجميع األجهزة التي تحتوي على �يانات أسرتك.

.(VPN) البد من استخدام ا�صال إ�ترنت آمن مثل شبكة افت�اضية خاصة

البد من م�اجعة وحذف تفاعالتك مع هذه األجهزة المن�لية الذكية بشكٍل دوري.
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الهوا�ف الذكية واألجهزة اللوحية
يحتوي ها�فك الذكي أو جهازك اللوحي على كثير من ال�يانات 

الحيوية مثل أرقام الهوا�ف، أو الصور، وحتى ال�يانات الصحية 
لطفلك. التط�يقات التكنولوجية الخاصة بتنشئة األطفال والتي 
تشير إلى معالم الطفل وم�احل تطوره ونموه بدقة هي أيضا 

تجمع وتخ�ن ال�يانات والمعلومات عن طفلك وعائلتك. ضع في 
اعتبارك المعلومات التي ت��د مشاركتها، وكيف ت��د حفظ 

المعلومات (طباعتها على أو�اق، أم حفظها على وحدة تخ��ن 
خارجية، أم على شكل ملفات على شبكة اإل�ترنت، إلخ) لذلك:

حافظ دائًما على تحديث ها�فك الذكي وجهازك اللوحي لتحسين األداء واألمان.

قم بحماية ها�فك الذكي والكم�يوتر اللوحي بكلمات م�ور قوية مع تفعيل خواص قفل 
SIM Card الشاشة اآلمنة وضع قفل على ش��حة الها�ف

تجنب قدر المستطاع استخدام شبكات اال�ترنت الالسلكي (WiFi) العامة وأجهزة الشحن 
العامة، ألنها ال تحتوي على أنظمة أماٍن فعلية، وهي عادًة ما تكون عامة، ومتاحة 

ومفتوحة للجميع، وبالتالي يسهل اخت�اق معلومات و�يانات مستخدميها.

أوقف تشغيل خاصية "بلوتوث" في حالة عدم استخدامها، واختر اإلعداد "غير قابل 
لالكتشاف"، حتى ال يتمكن اآلخ�ون من �ؤية جهازك إذا كنت ق��ًبا منهم. خاصية "بلوتوث" 

هي خاصية غير آمنًا تماًما، وتستهلك البطا��ة.
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األجهزة القابلة لالرتداء
األجهزة القابلة لالرتداء والمتصلة باإل�ترنت، سواء عن ط��ق 

الش��حة SIM cards، أو عن ط��ق اال�ترنت الالسلكي WiFi مثل 
ساعات Fitbit و Apple وغيرها، هي ال شك أجهزة مفيدة والتي 
تستخدم بشكٍل مباشر ل�تبع حالة صحتك، وإبالغك بآخر اإلشعا�ات، 

إال أنها في ذات الوقت يمكنها تقديم معلومات أخرى عن 
موقعك.

تستخدم األجهزة القابلة لالرتداء في عملية رعاية األطفال؛ حيث 
تسمح للوالد�ن ب�تبع أطفالهم الصغار أو االتصال بهم بشكٍل مباشر 

عبر الجهاز.

ننصح الوالد�ن ب�تبع التفاصيل التي �تعلق بالخصوصية، و�تبع 
وتعقب الموقع الجغ�افي، والتي قد �نتج من استخدام األجهزة 

القابلة لالرتداء.
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نصائح حول مشاركة معلومات
الطفل مع العائلة واألصدقاء

عند مشاركة معلومات األطفال 
حديثي الوالدة مع العائلة 

واألصدقاء، تأكد من م�اعاة دورك 
كوصي للمستقبل الرقمي للطفل. 

فأيًا كان ما �نوي مشاركته عبر 
اإل�ترنت، فإن األمر في النهاية 

ق�ارك الخاص، ولكن �تائجه تكون 
عامًة طويلة المدى. وفي هذا 

الدليل، �رجى اإل�تباه إلى ض�ورة 
وأهمية عدم مشاركة موقعك 

الجغ�افي إذا كنت ممن يحبون 
نشر ومشاركة الصور ومقاطع 

الفيد�و على شبكة اإل�ترنت.
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اإلعالن عن ميالد الطفل

مشاركة صور الموجات فوق الصوتية (صور ألت�ا ساوندز والسونار)

نشر صور الطفل على مواقع التواصل االجتماعي

ألبومات الصور الورقية التقليدية مقابل
مشاركة الصور عبر اإل�ترنت

إن كنت ستعلن عن مولد طفلك الجديد، ناقش مع ش��ك حيا�ك كيف �نوون إخبار العالم 
بهذا الحدث السعيد.

المنشو�ات اإللكت�ونية ستبقى موجودة على اال�ترنت إلى األبد على عكس المنشو�ات 
الورقية.

اختر الصور واللغة بدقة وعناية، ووفق ا�فقت عليه مع ش��ك حيا�ك، مع األخذ في االعتبار 
خصوصية الطفل، حتى في هذه السن المبكرة، وقبل الوالدة.

مشاركة صور الموجات فوق الصوتية (صور ألت�ا ساوندز والسونار)

إن ق�رت المشاركة، تأكدوا من إ�الة أسمائكم ومعلومات المستشفى من هذه الصور 
للحفاظ على قدٍر معقول ومقبول من الخصوصية

كونوا حذ��ن بشأن مشاركة الكثير من المعلومات في المحتوى المنشور مع الصورة، مع 
األخذ في االعتبار أن نشرك لخبر الحمل سواء مع صور الموجات فوق الصوتية أو بدونها، 

يختلف كليًا عن نشرك لمعلومات وحالة الحمل خطوة بخطوة ولحظة بلحظة والذي قد يعد 
مشاركة مبالغ فيها و�ائدة عن المعقول لخصوصيا�ك أنت وطفلك.

فك�وا في توقيت نشر صور الموجات فوق الصوتية؛ ففي بعض األحيان وإن ق�رتم النشر، 
فمن األفضل أن �نشر متأخ�ًا خيٌر من أن �نشر مبك�ًا.

وسائل التواصل االجتماعي هي ط��قة فعالة إلطالع أف�اد العائلة واألصدقاء عن نشاطات 
عائلتك.

بمجرد نشر صورة لطفلك، فاعلم أن تلك الصورة ستبقى في أرشيف اال�ترنت ويمكن 
لآلخ��ن مشاركتها اآلن، وفي المستقبل.

ال تشارك الصور السل�ية أو الساخرة عن طفلك، والتي يمكن أن تعرضه للسخ��ة أو االنزعاج 
الحقًا.

فكر مليًا إذا كان نشر هذه الصورة أو هذا المقطع سوف �ؤثر على عالقتك بطفلك حالًيا أو 
مستقبال، وهل تستطيع توقع رد فعٍل لطفلك على هذا المنشور.

بالنظر لألمان والخصوصية، فإن ألبومات الصور الفوتوغ�افية الورقية تفوز دائًما في الجدال 
الخاص بمشاركة الصور إذا ما قورنت بمشاركة ونشر الصور عبر اإل�ترنت.

إن كنت ممن ال يقلقون كثيً�ا بشأن الوصاية الرقمية على اإل�ترنت، فاعلم أن ألبومات الصور 
الورقية توفر الحماية القصوى من المخترقين.
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مها�ات التنشئة الرقمية لألبناء
التي يمكنك استخدامها مع طفلك اآلن

الوعي:

اطلع دائًما على االتجاهات والقضايا الجديدة من خالل متابعة والتواصل مع 
موقع Safespace.qa على شبكة اإل�ترنت با�تظام. بهذا الحدث السعيد.

تحدث مع األهل وأف�اد عائلتك الك�يرة ومع مجتمعك حول موضوعات وتحديات 
السالمة على اإل�ترنت.الورقية.

شارك الد�وس والنصائح المفيدة مع عائلتك.

تحاور مع األشخاص الذ�ن يقدمون الرعاية لطفلك بشأن استخدام اإل�ترنت 
والتكنولوجيا ووسائل اإلعالم االجتماعي.



التفكير النقدي:

المشاركة والتفاعل:

عند استعمالك ألي جهاز تكنولوجي أو موقع إلكت�وني، أو منصة على اإل�ترنت، 
أو تط�يق، فكر بجدية وبشكٍل نقدي باستخدام منهج "األسئلة األربعة":

اجعل النقاش والحوار مستم�ًا مع ش��ك حيا�ك، ومع َمن يقدمون الرعاية لطفلك 
ويتواصلون معه، حول منافع ومخاطر التكنولوجيا على أسرتك.

قم بالبحث والق�اءة والتحري جيدًا عن أي جهاز أو تط�يق أو موقع إلكت�وني أو 
برنامج �نوي إدخاله في حيا�ك األس��ة.

سجل أطفالك في ورش عمل تمكنهم من استكشاف ومعرفة التكنولوجيا 
واإل�ترنت بشكل أكبر.

عند استخدامك لشبكة اإل�ترنت، اجعل هدفك دائًما �نمية مها�ا�ك الرقمية، وتع��ز 
معرفتك وتعلمك عبر اإل�ترنت.

من سيستفيد أو يتعرض لألذى؟ هل سيتض�ر طفلي في المستقبل بسببها؟

ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف؟ هل هناك بد�ل؟

أ�ن يمكنني الحصول على م��د من المعلومات حول أمان هذا الجهاز؟

لماذا يعد هذا الجهاز ض�و��ًا لعائلتي؟
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أسئلة وأجوبة حول
الهموم والمخاوف األبوية

مع نمو طفلي، هل يمكننا استخدام تقنية الفيد�و إلج�اء مكالمات مع أف�اد العائلة؟

هل مشاهدة مقاطع الفيد�و تساعد طفلي في التعلم؟

بصفتي أم جديدة، أشعر بالقلق حين أفكر في هذا العصر الرقمي. 
فما الذي ينبغي أن أفعله لتزداد ثقتي؟

�وصي معظم أطباء األطفال بأن يقضي األطفال أقل وقٍت 
ممكن أمام الشاشة. ثمة توصيات سابقة من األكاديمية 

األم��كية لطب األطفال بض�ورة عدم تع��ض األطفال األقل من 
عامين للشاشات تمامًا، ولكن تم تعد�ل هذه التوصية مؤخ�ًا ألن 

األطباء الحظوا أن الوالد�ن يستخدمون الشاشات للتواصل مع 
أف�اد العائلة.

يتعلم طفلك بشكل أفضل من خالل التفاعل المباشر مع أف�اد 
األسرة وجهًا لوجه، وهذا يحدث بشكٍل مباشر عندما ي�اقب طفلك 

تعا�ير وجهك، ويستطيع التحكم بالعواطف، وتبدأ عملية التفاعل 
ليصبح شخصًا اجتماعًيا. عندما تكون بجوار طفلك، ابتسم وتحدث 
وبادر بالتعا�ير، فالجهاز اللوحي أو الها�ف الذكي أو الكم�يوتر 

ليس له نفس التأ�ير.

ق�اءة هذا الدليل هي الخطوة األولى في خلق الوعي المبكر، 
وبالبحث المستمر ستعرفين جميع ما يتعلق بالتنشئة الرقمية 

لألطفال والصغار. هذا سينمي قدرتك في تعليم وتر�ية طفلك 
حول ما يجب وما ال يجب فعله في سن مبكرة، وهذا بدوره يفيد 

األطفال عندما يكب�ون، ويصلون سن الم�اهقة.
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لقد سمعت أنه قد يكون ضاً�ا لطفلي إذا كنت على ا�صاٍل دائٍم بها�في الذكي. 
هل هذه معلومة غير صحيحة أم حقيقة؟

أ��د أن أنشر صور طفلي، ولكني اآلن أشعر بالقلق.

ليس هناك ما يكفي من األبحاث للتأكيد بشكٍل قاطع عن ض�ر 
ا�صالك الدائم بها�فك الذكي، ولكننا نالحظ أن بعض اآلباء 

أصبحوا مرتبطين بالكامل بأجهزتهم الذكية التي تس�ق وقت 
االهتمام بأطفالهم. وفي حين أن الفطرة السليمة يجب أن تشعر 
الوالد�ن بأنهم بحاجة إلى استخداٍم أقل ألجهزتهم، واال�تباه أكثر 
ألطفالهم، ألن االهتمام والتواصل المباشر المستمر مع األطفال 

أمٌر ض�وري لنموهم وتطورهم.

إن الهدف من هذا الدليل ليس ��ادة قلقك؛ بل خلق و��ادة الوعي 
لديك. عليك أن تعلمي أن اإل�ترنت والتكنولوجيا ومواقع التواصل 

االجتماعي لها منافع مذهلة، ولكن لها مخاطر أيًضا البد من التنبه 
إليها.واآلن، بعد أن �ادت معرفتك بالمخاطر المحتملة، يمكنك إدارة 

هذه المخاطر والسيطرة عليها بشكٍل أفضل. يمكنك البدء بالتحقق من 
إعدادات الخصوصية الخاصة بك، ويمكنك مشاركة ونشر الصور التي 
ال تظهر وجه طفلك دائًما، ويمكنك الحد من المعلومات الشخصية 

األخرى المحددة عن عائلتك وطفلك.



أن تصبح أبًا أو أمًا هو في حد ذا�ه من أعظم نعم اهلل تعالى، وتستطيع التكنولوجيا 
مساعدتك في حفظ وشكر هذه النعمة. تقدم لنا التكنولوجيا الحديثة طرًقا سهلة، 
وفعالة لمشاركة حيا�ك األس��ة مع اآلخ��ن، سواٌء ق�رت أن �نشر وتشارك تفاصيل 

حيا�ك األس��ة بشكل كامل أو بعًضا منها فقط بحدها األدنى. وفي جميع األحوال 
وقبل النشر والمشاركة، أجب عن سؤاٍل بسيط: "حين يكبر طفلي، هل سيكون سعيًدا 

ومس�وً�ا بالمعلومات التي شاركتها ونشرتها عنه عبر اإل�ترنت؟"

أما بالنسبة إلى استخدامات التكنولوجيا وإ�ترنت األشياء كأجهزة م�اقبة الطفل، 
وكامي�ات الويب، إلخ، والحسابات على منصات التواصل االجتماعي، فإننا ننصح بأن 
نكوَن واعيَن باستخدامها، وتع��ز إعدادات األمان والخصوصية فيها، وعدم مشاركة 

الموقع الجغ�افي، وكذلك تحديث الجهاز والحسابات با�تظام. استكشف الم��د من 
الشبكات االجتماعية الخاصة التي يمكن أن توفر لك ط��قة أكثر أماًنا لمشاركة ونشر 

الصور ومقاطع الفيد�و عن طفلك.

ختاًما
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www.motc.gov.qa

اق�أ الم��د/مصادر إضافية لآلباء
واألمهات حول التنشئة الرقمية لألبناء

موقع سيف س�يس:
http://safespace.qa/ar

مركز قطر لمعلومات السالمة على اإل�ترنت ويحتوي على مصادر ومواد للمر�ين والوالد�ن 
وأولياء األمور والطالب.

دليل المسؤولية األخالقية في العالم الرقمي:
https://bit.ly/2RbOLHy

هو دليل يعكس السلوك عبر شبكة اإل�ترنت من منظوٍر أخالقي وقيمي أعدته و�ارة 
المواصالت واالتصاالت في قطر.

المواطنون الرقميون:
https://bit.ly/2T8aCgh

د�اسة أولية حول سلوكيات الشباب عبر اإل�ترنت في قطر أعدتها و�ارة المواصالت 
واالتصاالت.

:AmanTECH فودافون
https://www.vodafone.qa/ar/better-world/aman-tech

مصادر لآلباء ومقدمي الرعاية، مع قوائم الم�اجعة والنصائح واالرشادات المناسبة لكل سن.
 

كما �رجى استشارة www.safespace.qa للوصول إلى قائمة بالمصادر األخرى للوالد�ن 
في كندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأست�اليا وأو�وبا.
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بالنظر لألمان والخصوصية، فإن ألبومات الصور الفوتوغ�افية الورقية تفوز دائًما في الجدال 
الخاص بمشاركة الصور إذا ما قورنت بمشاركة ونشر الصور عبر اإل�ترنت.

إن كنت ممن ال يقلقون كثيً�ا بشأن الوصاية الرقمية على اإل�ترنت، فاعلم أن ألبومات الصور 
الورقية توفر الحماية القصوى من المخترقين.



لق�اءة الم��د حول التنشئة الرقمية لألبناء، �رجى ��ارة موقع 
www.safespace.qa :سيف س�يس

أخرى في هذه السلسلة:
دليل التنشئة الرقمية

دليل الوالد�ن لالستخدام اليوتيوب -

-

-

-



To get more information on Digital Parenting,
please visit us at: www.safespace.qa

Other guides in the series

      Guide to Digital Parenting

      Parents Guide to Youtube

-

-

-

-


