
اتفاقية عائلية 
طريقة رائعة لبدء محادثات عائلية إيجابية حول االستخدام اآلمن واملسؤول 

لإلنرتنت، واالتفاق عىل توقعات وحدود واضحة

 األساسيات

• ما الذي نستمتع بالقيام به عىل اإلنرتنت؟

• ما هي التطبيقات واأللعاب واملواقع التي نستخدمها بكرثة؟

•   ما هي األجهزة أو التقنيات أو األلعاب التي نستخدمها بواسطة 

اإلنرتنت؟

•  هل لدينا أي قواعد حول استخدام التكنولوجيا التي نريدها لتضمينها يف 

اتفاقية عائلتنا؟

إدارة الوقت عىل اإلنرتنت

• ما هي املدة التي نقضيها عىل أجهزتنا؟

• كيف تشعر عندما تستخدم التكنولوجيا لفرتة طويلة؟

•  كيف تعرف متى يتداخل استخدام التكنولوجيا مع الحياة العائلية؟

•  ما الذي ميكننا فعله لتجنب اإلفراط يف استخدام التكنولوجيا واإلنرتنت؟ 

املشاركة

• ما هو املقبول أو غري املقبول مشاركته عىل اإلنرتنت؟

•  ما الذي يجب علينا أن نتحقق منه قبل نرش الصور ومقاطع الفيديو عىل 

اإلنرتنت؟

•  كيف نحافظ عىل رسية املعلومات الشخصية الخاصة بنا واآلخرين؟

•  هل نحتاج الستخدام بريد إلكرتوين عائيل عند إنشاء حسابات جديدة؟

•  هل نعرف كيفية ضبط إعدادات الخصوصية وكلامت املرور القوية 

وأهميتها؟

•  كيف ميكننا استخدام ميزات مثل البث املبارش واختفاء املحتوى 

بأمان؟

املحتوى اإللكرتوين عىل اإلنرتنت

•  ماذا ميكننا أن نفعل إذا رأينا شيئًا ما عىل اإلنرتنت يثري الشكوك أو غري 

جدير بالثقة؟

•  متى يكون تنزيل امللفات أو األلعاب أو التطبيقات أو الضغط عىل 

الروابط مقبوالً؟

•  هل نعرف ما يعنيه طلب تحديد العمر والتقييامت عىل األلعاب 

والتطبيقات التي نستخدمها؟

•  هل نحتاج لوضع أي قيود عىل عمليات الرشاء داخل اللعبة أو داخل 

التطبيق )purchases app-in(؟

• ما هي املواقع اإللكرتونية التي ميكننا زياراتها؟ 

التواصل عرب اإلنرتنت 

• مع من ميكننا التحدث / الدردشة / اللعب عرب اإلنرتنت؟ 

 هل نعرفهم فقط عرب اإلنرتنت أو بشكل فعيل وشخيص وأيضاً؟

• كيف ميكننا الحفاظ عىل سالمتنا عند التواصل مع األشخاص الذين 

نعرفهم عرب اإلنرتنت فقط؟ 

•كيف ميكننا أن نكون أصدقاء جيدين عرب اإلنرتنت؟ 

إذا ساءت األمور

•  ماذا ميكننا أن نفعل إذا شعرنا بعدم االرتياح أو االنزعاج من أي يشء 

نراه أو نسمعه عىل اإلنرتنت؟

•  ماذا نفعل إذا طلب منا أحد نعرفه فقط عرب اإلنرتنت إرسال صوراً أو 

لقاء أو معلومات شخصية عنا؟

• هل نعرف كيفية اإلبالغ عن األشخاص وحظرهم إذا تطلب األمر؟ 

الختام... 
• كيف ميكن أن تساعد الرقابة األرسية عائلتنا؟

مبجرد التحدث عن استخدام عائلتك للتكنولوجيا واإلنرتنت، فكر يف الخطوات البسيطة التي ميكنك اتخاذها يف املستقبل.

فيام ييل بعض األمثلة لالتفاقية، مبا يتناسب مع مختلف األعامر:

 )أقل من 11 سنة(

اتفقنا عىل ما ييل:

سأستخدم جهازي اإللكرتوين ملدة _____ 

دقيقة يف اليوم. 

سأتأكد من وضع عالمة/إشارة عىل 

األلعاب املفضلة لألطفال حتى تتمكنوا 

من الوصول إليها بسهولة.

من املسؤول عن هذا؟

حسام ووليد

املربية

ستساعدك األسئلة أدناه عىل توجيه الحوار يف االتجاه الصحيح، 

وميكنك الرتكيز عىل املواضيع األكرث صلة بأرستك. 

اقلب الصفحة للحصول عىل منوذج لتسجيل اتفاقياتك وتوقعاتك 

عليه.

 )قبل سن امل راهقة( 

اتفقنا عىل ما ييل:

سأخرب أمي وأيب عندما أرى شيئًا يقلقني أو 

غري مالئم.

سأقوم بتفعيل وضبط إعدادات املراقبة 

األرسية، ومراجعتها عندما يكرب األطفال.

من املسؤول عن هذا؟

سلوى، وخالد

ماما

 )املراهقني( 

اتفقنا عىل ما ييل:

سوف أتأكد أن كل حسابايت عىل مواقع 

التواصل االجتامعي خاصة.

لن أقوم مبشاركة اللحظات العائلية عىل 

اإنرتنت.

من املسؤول عن هذا؟

قمر ويوسف

بابا
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اتفاقية عائلية 
ميكنك استخدم هذا النموذج لتدوين االتفاقية عليه. ملاذا ال تعرضها يف مكان ما يف 

املنزل مثل واجهة الثالجة أو لوحة املالحظات، مع توضيح ملن هذه االتفاقية؟

تأكد من أن كل البالغني 1 

والشباب يف العائلة 

منفتحون عىل تغيري سلوكهم 

عىل اإلنرتنت بعد االتفاقية، إذا 

لزم األمر.

انتبه للهجتك، يك ال تخرس 2 

رغبتهم يف املشاركة. هل 

تركز عىل السلوك السلبي أم 

تعزز السلوك اإليجايب؟

تأكد من أن االتفاقية 3 

تتامىش مع متطلبات 

وأءلوب حياة عائلتك بأكملها 

وأن الجميع سعداء بها.

قم مبراجعة االتفاقية 4 

بشكل دوري للتأكد من 

أنها تتتامىش مع التغريات 

واألعامر الحالية ألفراد العائلة.

 أهم النصائح

Xxxxxxxxxx

نوافق عىل...

)عىل سبيل املثال( أن نكون لطيفون ومحرتمون ومسؤولون عند 

استخدامنا لإلنرتنت.

من املسؤول عن هذا؟

جميع أفراد العائلة

نوافق عىل...

)عىل سبيل املثال( أن نكون لطيفون ومحرتمون ومسؤولون عند 

استخدامنا لإلنرتنت.

من املسؤول عن هذا؟

جميع أفراد العائلة
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