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ميثاق الأهل

يدخل الأولد اإىل �صبكة الإنرتنت ب�صكل �صبه يومي، يت�صّفحون حمتويات ما، يتوا�صلون مع اأ�صدقائهم عرب مواقع 

الّتوا�صل الجتماعي، ... وغريها من الأمور. وبحكم كوين والد/ة، ولأوّفر الّرعاية ال�ّصاملة لأولدي، يكمن 

دوري يف تر�صيد ا�صتخدام اأولدي لهذه ال�ّصبكة ليتمّتعوا بتجربة اآمنة وم�صّلية. وم�صوؤولّيتي تقت�صي احلفاظ على 

�صالمتهم اأثناء ا�صتخدامهم لها.

 ومل�صاعدة اأولدي على القيام بهذا الّدور، اأوافق على اتباع القواعد الآتية:

اأتعّرف اإىل مراكز اهتماماتهم على ال�ّصبكة، ونوعّية عملهم واملواقع اّلتي يزورونها عادة، واأتفّقدها     -1

ب�صكل دورّي.    

 2-  اأّتفق مع اأولدي على قواعد مقبولة ل�صتخدام الإنرتنت كتنظيم وقت ا�صتخدامهم لل�ّصبكة واملّدة.

اأحتّكم برّدة فعلي اإذا اأبلغني اأحد اأولدي عن اأّي �صيء �صّيء ح�صل معه على الإنرتنت، واأ�صاعده لإيجاد    -3

حّل وخمرج للم�صكلة.    

4- اأتعّرف اإىل الأ�صخا�ص اّلذين يتوا�صلون معهم يف غرف الّدرد�صة، واملواقع الجتماعّية، واملنتديات 

وبرامج املرا�صل الفوري...    

 5- اأحتّدث اإىل اأولدي عن اأن�صطتهم على ال�ّصبكة، واأ�صاركهم بها.

 6- اأ�صع احلا�صوب، ول�صّيما و�صلة الإنرتنت، يف مكان عاّم يف املنزل.

7- اأّتفق مع اأولدي على طبيعة املواقع امل�صموح زيارتها، واأزّودهم بالئحة مواقع اآمنة ومفيدة ومنا�صبة 

لأعمارهم.    

 8- اأ�صتخدم برامج واأدوات لت�صفية املحتويات و�صّد ما هو غري منا�صب لأعمارهم.

الّتاريخ:.............................................     توقيع الأهل:..........................................................................

      

اأفهم اأّن اأهلي وافقوا على اّتباع هذه القواعد، واأفهم اأّنها لي�صت م�صاألة مراقبة ول م�صاألة عدم ثقة، واإّنا هي م�صاألة 

اهتمام ب�صالمتي فح�صب، �صاأنها �صاأن منعي من قيادة الّدّراجة يف اأماكن خطرة.

توقيع البن/البنة:............................................................... الّتاريخ:............................................    

 الميثاق العائلي لسالمة األبناء على اإلنترنت



ميثاق الأبناء

اأعرف اأنرّ الإنتنت ممكن اأن يكون مكاًنا مفيًدا وممتًعا. واملهمرّ اأن اأتبع القواعد الرّتي حتميني 

خالل ا�صتخدامي الإنتنت. لذا اأنا اأوافق على القواعد الآتية:

ني اأو تخ�سرّ  ة معلومات �صخ�صيرّة تخ�صرّ 1.اأختار ا�صم م�صتخدم وكلمة مرور ل يك�صفان عن اأيرّ

عائلتي.

بكة، ول اأعطيها اإلرّ لأهلي. ة كلمات املرور الرّتي تخ�سرّ ح�صاباتي على ال�صرّ يرّ 2.اأحافظ على �رصرّ

3.ل اأفتح اأيرّ ح�صاب اإلكتوين من دون علم اأهلي اأو موافقتهم.

ني اأو تخ�سرّ عائلتي، على �صفحتي. ة معلومات �صخ�صيرّة، تخ�صرّ 4.اأجتنرّب و�صع اأيرّ

ني اأو تخ�سرّ عائلتي اأو اأ�صدقائي، مع اأيرّ  ة معلومات �صخ�صيرّة، تخ�صرّ 5.اأرف�س تبادل اأيرّ

�صخ�س اآخر على الإنتنت مثل ا�صم مدر�صتي، عنواين، رقم الهاتف، العمر...

عاَمل بها.
ُ
تي اأرغب اأن اأ ريقة نف�صها الرّ 6.اأعامل الآخرين خالل ا�صتخدامي الإنتنت بالطرّ

ئقة،  7.األتزم باآداب احلوار والترّوا�صل عندما اأ�صتخدم الإنتنت، مبا فيها اختيار الكلمات الالرّ

وجتنرّب ا�صتخدام كلمات الترّهديد، والكالم اجلارح واملخلرّ بالآداب.

ف اإليه على الإنتنت حترّى لو مل  �صارح اأهلي دائما، واأخربهم عن اأيرّ �صخ�س اأتعررّ
ُ
8.اأ

ي�صاألوين.

ة ر�صالة اأو بريد اإلكتوين مر�صل من اأيرّ �صخ�س اأو جهة من دون موافقة  9.ل اأردرّ على اأيرّ

اأهلي.

خرب اأهلي، على الفور، اإذا تلقرّيت ر�صالة مزعجة اأو �صورا اأو روابط ملواقع جتعلني 
ُ
10.اأ

احة. اأ�صعر بعدم الررّ

خرب اأهلي، على الفور، عن اأيرّ �صخ�س يزعجني على الإنتنت، اأو ير�صل اإيلرّ ر�صائل 
ُ
11.اأ

حتوي عبارات اأو �صوًرا �صيرّئة وحمرجة.

فت اإليه عرب الإنتنت من دون موافقة اأهلي  12.لن اأترّ�صل اأو األتقي باأيرّ �صخ�س تعررّ

ووجودهم.

13.اأرف�س القيام باأيرّ فعل يطلبه منرّي اأيرّ �صخ�س اإذا كان �صي�صبرّب يل امل�صاكل، ويزعج اأهلي.

14.اأفهم اأنرّ اأهلي ي�صتخدمون برامج ملراقبة وت�صفية املحتويات املزعجة، وذلك لهتمامهم 

بحمايتي ولي�س ملراقبتي.

15.اأ�صاعد اأهلي على اكت�صاف اأ�صياء جديدة على الإنتنت وتعلرّمها لنتمترّع مًعا بتجارب م�صلرّية.

توقيع البن/البنة:............................................................... الترّاريخ:............................................    

د من اتباعهم لهذه القواعد.  اأكرّ د بحماية اأبنائي اأثناء ا�صتخدامهم الإنتنت عن طريق الترّ اأتعهرّ

واأتعامل مع اأيرّ و�صع طارئ يبلغوين عنه باإيجابيرّة وهدوء ون�صج من دون اأن األومهم اأو 

اأحرمهم من ا�صتخدام الإنتنت. 
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