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"سالمة �لشبكة �لعنكبوتية"

�لشبكة �لعنكبوتية �لعاملية �ل� تعر� 
كانت  "�إلنترنت"  بإسم  عا0\ 
 R0ملصا� توحيد  
نشائها  من  �لفكر\ 
�ملعلوماتية للمعاهد �لتعليمية Á غطت 
�ملؤسسا� �لعامة ��خلاصة، فاألعما/ 
�لتجاRية V كافة �8اg �لعا¨. �يتألف 
�لعنكبوÃ من صفحة ��حد\  �ملوقع 
حتتو<  �لصفحا�  من  ¥موعة   �8
على نصو¡ �صوR �%طا� Rبط 
�ل�Cمج   �8  sأللعا� بتخزين  خاصة 
صوتية.  ملفا�  متز�يد  �بشكل 
متر�بطة  �لصفحا�  هذ�  �لكو� 
�مر�جع   wRفها على  �حتتو< 
متر�بطة، فإ�ا تسهل عملية �حلصو/ 
بلد��   عد\  من  �ملعلوما�  على 
�لشبكة  �تتمتع  قليلة.  ثو�ٍ�  خال/ 

تعتمد  �ل�  ��إلنترنت  �لعنكبوتية 
عليها باستقاللية �حلد�0 �جلغر�فية 
من  �ملاليني  �هنالك  ��لسياسية. 
�لعنكبوتية  �لشبكة  على  �ملو�قع 
تستطيع  �ل�  �لتقريب  �جه  على 
برنامج  باستخد�^  
ليها  �لوصو/ 
"متصفح  يسمى  جها�@  على 

�لشبكة �لعنكبوتية"

ما هي فو�ئد �ملو�قع �لعنكبوتية؟
للشبكة �لعنكبوتية عد\ مز�يا، فهي 

تقد^ لك:
* مصاR0 هائلة �%دثة من �ملعلوما� 
حو/ 8< موضوQ قد Mطر ببالك.

حيث  ��لترفيه  للتسلية  مكا�   *
 Qالستما�� �للعب  ميكنك 
للموسيقى �مشاهد\ 8فال^ �لفيديو 

�مماRسة ��و�يا�.
مو�قع   Tستحد�� فرصة   *
نشر  تستطيع  حيث  شخصية، 
�ممتلكاتك  �Rسوماتك  كتاباتك 

.Xلفكرية �ألخر�
8شخا¡  على  للتعر�  �سيلة   *

�م نفس �الهتماما�.

باملو�قع  �ملتعلقة  �ملخاطر  هي  ما 
�لعنكبوتية؟

 Rملصد� �ذ�  سل×  جانب  هنالك 

�لفريد، فقد تو�جه:
0قيقه   Wغ� مضللة  معلوما�   *


شاعا�.�
* مناظر �مو�0 ال 8خالقية.

فعلى  منظمة،   Wغ تسويقية  بيئة   *
من  بأ<  �لتقييد  يتم  ال  �لشبكة 
�لتحديد�� �لتقليدية على �إلعالنا� 

�ملوجهة لألطفا/ ��لبالغني.
* ִדديد حلريتك �لشخصية من خال/ 
�ملعلوما�  بطلب  تقو^  �ل�  �ملو�قع 
�لكر�هية  تنمي  مو�قع  �لشخصية. 

كالتمييز �لعنصر< ��جلنسي.
 Wصحيحة �غ Wتر�يج نشاطا� غ *
 sلشر�� �لتدخني  مثل  �جتماعية 
 ��Rملخد� �تعاطي   Rلقما� �لعب 

��النضما^ للعصابا�.
* مو�0 حتتو< على عنف �Íاطر �8 

غW قانونية.
V �حللقا� �لالحقة ستجد معلوما� 
باملز�يا   Qالستمـتا� كيفية  عن 
تقدمها  �ل�  �ملتعد�0  �إل�ابـية 
�بنفس  �لعنكـبوتية،  �لشبكة 
�ملرتـبطة  �ملخاطر  ªفيف  �لوقت 
تصـرفك   �8 من  ��لتأكد  ֲדا 
�8خـالقي  سليم  �لشخـصي 

�قـانو~.

عثما�  gــال ع 
عــــد�0: 




