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عمر لبشيريت وسعيد :  الدراسةهذه كل األشخاص الدين أعدوا اإلعالم مركز حرية يشكر

ا يشكر نوال بناني وأمينة الرجراجي اللتين قامتا بمأل االستمارة واستخراج كم. السلمي
 هذهويشكر أيضا السيدة ارجينا دورجيييفا التي ساعدت على جمع المعلومات األولية ل. نتائجها

  .الدراسة

"معهد المجتمع المفتوح" للمؤسسة الدولية اإلعالمويشكر المركز برنامج   

. بلندن Open Society Institute  

 

يهدف هذا التقرير المتواضع، الذي ال يتبنى مقاربة المنع 
والرقابة التي تمس حرية التعبير وتداول المعلومات، إلى لفت 

االنتباه وخلق نقاش بين كافة المعنيين وباألخص دفع مؤسسات 
المجتمع المدني إلى االهتمام بهذا الموضوع واالستفادة من 

.التجارب الجمعوية األجنبية
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 تمهيد

 التطور بقدر ما أتاح للبشرية ثورة تاريخية هذا ،تتطور تكنولوجيا المعلوميات بشكل متسارع
 .وضحاياهومجرميه  أفرز كذلك سلبياته ،ات واألخبار والمعرفةالمعلومتبادل في التواصل و

 اإلجرامعصابات  عليها تعول رهيبة وسيلة أضحى  االنترنيت بأن  اليومالخبراء يعترف 
 استغالل األطفال جنسيا وابتزاز تستهدف التي تلك ة من أخطرهادالقتراف جرائم عدي

  .تخريب األنظمة المعلوماتية  وأ أو سرقة المعلومات المصرفية ،الكبرى الشركات

متطورة يصعب رصدها  جريمة االنترنيت تخطت الحدود الجغرافية وأصبحت تستعمل تقنيات
 فما بالك بالبلدان النامية التي ال تتوفر ، التكنولوجيا المتطورةذاتومراقبتها حتى في البلدان 
  .حتى على القوانين الردعية

فحسب تقارير .  ضحيتها القاصرونيذهب تلك التي ،إليهاباه ومن أخطر الجرائم التي بدأ االنت
، والمفقودين المختطفين لألطفال األمريكي القومي المركز عن صادر بينها تقرير من ،دولية

بحيث . يربالعالم بشكل ك حول اإلنترنت شبكة عبر جنسيا األطفال استغالل حاالت ارتفعت
  .2005 وسنة 2004بين سنة  % 400 طفال بنسبةاأل الستغالل اإلباحيةعدد المواقع ارتفع 

 الجرائم هذه واكبه تطور في التشريعات القانونية الخاصة ب،االنترنيت لجرائم الخطير االنتشار
.  والمربينواآلباء األطفال إلى تطور في السياسات التربوية والبيداغوجية الموجهة إلى إضافة

ختص في مجال توعية وتحسيس األطفال وفي كثير من البلدان نشأت جمعيات مدنية  ت
  .واآلباء بخطورة جرائم االنترنيت ومواجهتها

 نظرا للعديد من الحاالت التي سجلت في السنوات األخيرة ، الجرائمهذهالمغرب معني بدوره ب
 ولم تحفز الدولة وال المجتمع المدني وال ،والتي تم التعامل معها فقط من الجانب األمني

 الجرائم وتوعية وتحسيس القاصرين هذه للتعريف بمخاطر وير برامج على تطاإلعالم
  .والشباب

 الذي ال يتبنى مقاربة المنع والرقابة التي تمس حرية التعبير ، التقرير المتواضعهذاويهدف 
 وخلق نقاش بين كافة المعنيين وباألخص دفع مؤسسات االنتباه لفت إلى ،وتداول المعلومات

 . الموضوع واالستفادة من التجارب الجمعوية األجنبيةبهذااالهتمام  إلىالمجتمع المدني 

  سعيد السلمي

  المدير التنفيذي لمركز حرية اإلعالم
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 تقديم

 العام الرأي سيعيش ،2005 وشتنبر يوليوز بين ما شهرين، من أقل وفي واحدة سنة خالل
 اإلعالم وسائل تماماه محط المغرب وجعلتا كبيرة، ضجة خلقتا قضيتين إيقاع على المغربي

 مكتب زعزع الذي " الديابلو" أو فريد المغربي بالشاب األمر يتعلق .الدولية والمنتديات
 والمطارات والشركات التلفزات ألهم المعلوماتية للشبكة إعطابه بسبب األمريكي التحقيقات
 بقضية عرفت والتي بأكادير المدمجة األقراص فضيحة ستأتي ذلك بعد  .األمريكية

 بينهم من الفتيات من ديلعدل فاضحة صورا االنترنيت على نشر الذي  "السرفاتي"الصحافي 
  ألول   ربما  ، يتعرف   العام   الرأي   سيجعل   القضيتين، بهذين والدولي الوطني االهتمام  .قاصرة

   . العنكبوتية   بالشبكة   ترتبط   جديد   نوع   من   جريمة   وجود   على   مرة، 

 المدن بعض ستعرفها التي القضايا وباقي السرفاتي وقضية " زوتوب" أو "الديابلو" قضية 
 األطفال من أساسية شريحة وسط خاصة االنترنيت شبكة مخاطر إلى االنتباه أثارت المغربية،
 التعليم لفضاءات أضيف جديدا فضاء  بالنسبة لهااالنترنيت استعمال أصبح التي والشباب
  مع   خاصة   المشروع   غير   واالستعمال   المخاطر   من   آمنا   ليس   الجديد الفضاء هذا . والترفيه

   . والتحسيس   التوعية   غياب 

 ذهب باالنترنت عالقة لها قضايا سبعة حوالي األخيرة السنوات خالل بالمغرب سجلت لقد
 إلى الجرائم هذه انتقال ايةبد إلى تؤشر القضايا هذه .ارتكابها في تسببوا أو أطفال ضحيتها
 اإلباحية جعل  "االنترنت أن يعتبر  ،emarakech  موقع صاحب السعدي، طارق .المغرب
 أكبر يعد هذا ولعل الجميع، متناول في وحوارات وفيديو صور من عرضها وسائل بشتى

 صأقرا لعل"  يضيف و  ."المغربي كالمجتمع ومركب محافظ مجتمع في خاصة إثارة الجوانب
 عارضة آلخر حين من تظهر التي والمواقع المغربية المدن من وغيرها اكادير مدينة جنس
  باالنترنت   الجريمة   ههذ  " واقعية "  مدى   على   دليل خير الشبكة على جنسية كمادة المغربي الجسد

   " المغربي 

 لألنترنيت، كثيرة ةإيجابي جوانب هناك إن ،"لديو ماتقيش" جمعية رئيسة أنور، نجاة  وتقول
 إمكانية االنترنت يمنح الجنس جرائم في أنه وتضيف الخطورة، منع هي السلبية الجوانب لكن

 قبل من االنقضاض سهلة سائغة لقمة الشاب أو الطفل معها يصبح والسري السريع التواصل
   . اإلجرام   من   النوع لهذا    المتعاطين

 الدول كباقي المغرب أن ،casanet  بوابة تحرير رئيس العين، عبدالقادر يؤكد وبدوره
 اخترع الذي الشاب مع حدث وما األنترنيت، بجرائم مهددا أو مهددا  يكون أن يمكن األخرى
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 أن يمكن الذي التهديد أن على دليل خير هو العين، القادر عبد يضيف ،"زوتوب" فيروس
  األنترنيت   عبر   المواطنين   مع   التواصل   على   المغربية   اإلدارة   انفتاح   أن   كما   المغرب، فيه يتسبب

  . بالمواطنين   اإللكترونية   اإلدارة   عالقة   في   وتعطيل   خلل   إحداث   في   الجرائم   هذه   تتسبب   أن   يمكن 

 غرف 5 بين من 1 أن ،الوطنية التربية وزير مستشار بهاج، محمد يقول أدق وبتفصيل
 ما مأعماره تتراوح أطفال روادها من يكون نكشير، ال بجامعة أجري بحث حسب لدردشة،ل

 من يقابلون أنهم حيث ذلك، من أكبر حقيقي خطر هناك أن بهاج ويضيف سنة، 16و 9 بين
   . أوليائهم   علم   بدون   شخصية مقابلة معهم يتكلمون

 فئة أن تؤكد بتفصيل، لذلك رضسنع كما اآلن، لحد المغرب عرفها التي القضايا مجمل 
 التشريعات قصورعن  أخرى جهة من أبانت كما الجرائم، هذه لتهديدات معرضة  القاصرين
 القاصرين، أولياء فهم عدم إلى إضافة والتوعية، التحسيس وغياب المجال هذا في المغربية

 هذه بمثل حسيسوالت التعريف عدمو  .االنترنت جرائم لمعنى ضحية، كانوا أو تورطوا نالذي
 كون"  السعدي طارق ويؤكد. االنترنت الستعمال اآلباء نظرة على سلبيا ينعكس قد الجرائم
 يدرك ال حيث ، عنها اإلبالغ يتم ال األحداث من كثير فإن السن، صغار من هم الضحايا معظم
   .  " بهم ُغرر قد أنهم الضحايا من كثير

 خالل بلغ االنترنيت مستعملي فعدد واالتساع، نتشاراال في أخد المغرب في االنترنت استعمال
 مرات خمس الرقم هذا تضاعف وقد ؛مستعمل ليون  م4،  6  أزيد من2005 سنة أواخر
 262 حوالي إلى االنترنيت في المنخرطين عدد وصل بالمقابل. األخير سنوات الخمس خالل
   . منخرط   ألف   31   حوالي   2001   سنة   يتجاوز   العدد هذا يكن لم حين في منخرط ألف

 حاليا تجاوزت التي االنترنيت ومقاهي نوادي عدد ارتفاع إلى أدى  المتزايد االنترنيت استعمال
 من أساسية نسبة تستقطب أصبحت النوادي هذه المغرب، مناطق كامل في ناديا  10650
    .والقاصرين الشباب فئة خاصة وبصفة األنترنيت، مستعملي

 أجواء تتوفر لم إن كبيرة بدرجة استغاللهم يقع أن يمكن األطفال إن العين، القادر عبد ويقول
 لسرقة استغاللهم يتم أن يمكن الشباب أن ويضيف األولياء، طرف من والمراقبة الحماية

 يؤكد جانبه ومن  .االنترنيت عبر للجريمة منظمة شبكات في االنخراط أو البنكية الحسابات
 والقاصرين األطفال أن والثقافة، للتربية الشعلة جمعية رئيس شدي،الرا المقصود عبد

 الجنسية واألفالم الصور عبر خاصة وبصفة االنترنيت عبر واالستغالل لالستعمال معرضون
  .وعنصرية متطرفة أفكار تمرير خالل من والتسلية اللعب ببرامج الخاصة المواقع أو
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، حسب طارق ضحيتها يكونوا أن أو وشباب أطفال يرتكبها أن يمكن التي الجرائم منو
 أن ويضيف الكمبيوتر، أو االنترنت على والجنس اإلباحية ونشر صناعةالسعدي، هناك 

 قبل من  الشباب أو األطفال إليه يتعرض أن يمكن ما خطر أمن هما واالستدراج التغرير
  صفة   ينتحل   من   هم   وايكون   أو   ألغراضهم   للوصول   الشبكة   يستخدمون محترفين مجرمين

  . الفاعل   شخص   عن   الحقيقية   المعلومات   حجب   على   يساعد   االنترنت   كون   المجرم 
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  اقتراحات

 اإلعالميطالب المركز السلطات المغربية بالقيام بحملة وطنية من خالل سائل  .1
اجل تحسيس وتوعية العمومية وقطاعات التعليم والشباب والطفولة واألسرة من 

  .االنترنيت وكيفية مواجهتهاالقاصرين والشباب واآلباء بخطورة جرائم 

العمل على تكوين أطر مدربة على مناهج التوعية وسط قطاعات التعليم والشباب  .2
 .والطفولة واألسرة للقيام بجوالت في المدارس والمخيمات الصيفية ودور الشباب

  .لقاعات المتعددة الوسائط بالمدارستأطير نوادي االنترنيت وا .3

إنشاء موقع الكتروني حكومي خاص حول جرائم االنترنيت وطرق مواجهتها  .4
 .والتحسيس بمخاطرها

حث الجمعيات المغربية المهتمة بالطفل على االهتمام أكثر بالتحسيس والتوعية  .5
 .بمخاطر جرائم االنترنيت التي يذهب ضحيتها األطفال والشباب

يطالب السلطات المغربية بتمويل مشاريع الجمعيات الراغبة في القيام بنشاطات في   .6
 المجال وتقديم الخبرة ومد جسور التواصل مع الجمعيات الدولية الناشطة في هذا
 . المجالهذا

إلزام مقاهي االنترنيت بتخصيص أماكن خاصة بالقاصرين تكون الحواسيب  .7
  .الحمايةالمستعملة فيها متضمنة لبرامج 
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 مغربية   حاالت  : االنترنيت   جرائم
 منها انطلق بحيهم االنترنيت مقاهي إحدى أن بالرباط المنصور يعقوب حي سكان يدري يكن لم

 موقع ويوقف ليصيب سنة 18 العمر من يبلغ شاب طوره "زوتوب" اسمه إلكتروني فيروس
 و بوينغ وشركة  "تايمز نيويورك"  وصحيفة "سي بي أي" و "إن إن سي" التلفزية الشبكة
   . فرانسيسكو   سان   مطار   و   ديزني   وسلسلة كاتيربيالر شركة

 إعالن إلى  "مايكروسوفت"  شركة سيدفع الرباط من شعبي حي من انطلق الذي  "زوتوب"
  ويندوز" بنظام تعمل التي األمريكية المواقع ألهم الفيروس فهذااست بسبب الطوارئ حالة

 أن سيكتشف األخير هذا  .الفيدرالي التحقيقات مكتب ستخبر غيت بيل شركة  2000".
  مدة   مند   تقنييها   تقارير   في   ورد   األنترنيت،   منتديات   داخل   لفريد   المستعار االسم وهو ،"ديابلو"
     " زوتوب "  فيروس   لىإ   فريد   سيطوره   الذي   " مايطوب "  فيروس   مصدر   تتعقب   كانت   حين 

  "ديابلو"  اسم يحمل الذي لفريد اإللكتروني البريد إلى ستقودهم األمريكيين تحقيقات
 في  شاب صانعه وأن األنترنيت مقاهي إحدى من إرساله يتم كان الفيروس أن من وسيتفاجأون

  .يةالتجريب العلوم شعبة باكلوريا الثانية السنة إلى االنتقال إلى ويستعد 18

 يتفور وال إجرامية عصابة إلى ينتمي هو فال مشوقة بمغامرة يتعلق األمر كان لفريد بالنسبة
 مواقع اختراق أن يعتقد كان كما االئتمان، بطاقات تزوير على قدرته خالل من مالية ثروة على

  .المتابعة من مأمن في سيجعله لألنتريت مقهى من وإرسالها  "فيروسات" وتطوير حساسة

 ارتكاب في لهاالالستغ الشباب ذكاء استغالل يمكن كيف توضح فريد الرباطي الشاب لةحا 
 "الهاكرز "بـ الخاصة األنترنيت منتديات في وجد باألنتريت المولع ففريد .إلكترونية جرائم

 بآسيا التزوير بشبكات االرتباط في ذكائه وساعده والتزوير االختراق تقنيات لتعلم قاعدة 
  . االئتمان   بطائق   وتزوير  " زوتوب "  وسفير وتطوير

 اهتمام محط األخرى هي كانت بأكادير مدوية فضيحة ستنفجر "ديابلو" قضية بعد شهرين
 فيها  تم آخر نوع من بجريمة هنا األمر ويتعلق الدولية، اإلعالم ووسائل الوطني العام الرأي

 أكادير، على امرار يتردد كان البلجيكية  "لوسوار"  يوميةب االقتصادي الصحافي  .االنترنيت
   . بلجيكا   إلى   والهجرة   بالزواج   يوهمهن   اللواتي   الفقيرات   الفتيات   من   ضحاياه   ادطيص كان حيث

 المغرب، فيها يزور مرة كل في لضحاياه جنسية صور بالتقاط يقوم كان البلجيكي الصحافي
 الصور تلك بين ومن ،الحوار الجنسية  منتديات ىبإحد الصور تلك نشر على يعمل وكان
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 البلجيكي الصحافي مع الجنس تمارس وهي أمه صحبة ولطفل قاصرات لفتيات مقاطع ضبطت
 واسع نطاق على استنساخه سيتم مدمج قرص على األنترنيت من تحميلها سيتم الصور تلك. 

 كما ومحاكمتهن الضحايا اعتقال تمسي القضية انفجار بعد  .المغربية المدن وكافة المدينة داخل
  .طليقا حرا البلجيكي الصحافي ظل امبين اإلباحية الصور فيه نشرت الذي الموقع إغالق سيتم

 األنترنيت عمالتاس إلى نبهت و الوطني العام الرأي شغلتا قد القضيتين هاتين كانت وإذا
 مثل جنسية جريمة حيةض والوقوع وارتكاب فريد، الشاب حالة اقتصادية، جرائم القتراف
 قاصرون مغاربة أطفال ضحيتها كان األضواء عليها تسلط لم أخرى قضايا فإن أكادير، قضية
  .األنترنيت بسبب

 الذي بباريس األوبرا مدير قضية بمراكش االبتدائية المحكمة على تعرض الصدد، هذا وفي
 توضح القضية ائعوق. الشرطة محاضر  حسب قاصر، طفل مع الجنس بممارسة متلبسا ضبط

 المراكشي القاصر فالطفل .جنسيا واستغاللهم باألطفال للتغرير األنترنيت استعمال خطورة
  حكمت   وقد .  األنترنيت   عبر   الفرنسي   المواطن   على   تعرف   أنه   القضائية   الضابطة أمام صرح

  بتهمة   التنفيذ   موقوفة   حبسا   أشهر   بأربع   الفرنسي   المواطن   على   لمراكش   االبتدائية   المحكمة 
   . بقاصر   التغرير   تهمة   عنه   وأسقطت   الجنسي   الشدود 

 بعد سجنا سنوات بأربع إيرفي يدعى فرنسي سائح على حكم أن سبق دائما، المدينة نفس وفي
 جهاز في الشرطة وجدت وقد. جنسية أوضاع في قاصرين أطفال بتصوير يقوم وهو ضبطه
 قاصرين ألطفال صورة 50 بينها من ألطفال بورنوغرافيا صورة ألف 117 السائح هذا

 لألطفال اإلباحية الصور من العدد هذا أن مراكش بمدينة مدنيون ناشطون ويقول مغاربة،
 حدا تتطلب الجنسي االستغالل من النوع هذا منتديات أن ذلك األنترنيت على لعرضه موجه
 من النوع هذا "خدمات"  من ستفاذةواإل لالنخراط صورة ألف 150 إلى يصل أقصى

  سراحه   سيطلق   لكن   سجنا،   سنوات بأربع السائح هذا على حكم وقد .االنترنيت على المنتديات
 .بالمدينة   المدنية   الجمعيات   واستنكار   غضب   أثار   ما   وهو   العفو،   من   استفادته   بعد 

 السياحية أكادير مدينة محاكم على عرض الفرنسي، السائح هذا لقضية مشابهة ةواقع وفي
 سنوات بثالث عليهم وحكم هولندي وسائح ألمانيان سائحان فيها تورط قضايا تهم ملفات ثالث
 التقاط جرى قاصرين مغاربة أطفاال تضم مدمجة أقراص بضبط تتعلق القضايا هذه. سجنا
 أجل من لألطفال الصور تلك التقطوا بأنهم صرحوا قد المتهمون كان وإذا .لهم  فاضحة صور

 األطفال أولئك صور مصير أن يؤكدون القضايا هاته بمثل المهتمين فإن "الذاتي الاالستعم"
 معمقة تحريات تجري لم المحكمة وال الشرطة أن غير األنترنيت، نحو طريقها ستجد كانت
  صور   إليها   وجهت   التي   المواقع   تعقب   صعوبة   تبرز   وهنا   الصور، تلك نشر تم إذا ما حول
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  التي   الحمائية   لإلجراءات   نظرا   الجمعويين،   الناشطين   أحد   يضيف   القاصرين،   أكادير   أطفال 
   . الكبير   وعددها   والمنتديات   المواقع   تلك   اهتتبع 

 العام، الرأي وسط ضجة محط وكانت القضاء على عرضت التي الجرائم هذه إلى ويضاف
 األمر ويتعلق .مرتكبيها إلى الشرطة تحريات تصل ولم القضاء إلى تصل لم أخرى حاالت
 المدرسة، في لزميالتهم شخصية صور بتركيب قاموا والدار البيضاء ووجدة بالجديدة بتالميذ
 مما  األنتريت على ورالص تلك بنشر وقاموا البورنو ممثالت صور على شوب،الفتو عبر
 حالة الرباط مدينة عرفت كما. والعائلة المدرسة وسط الفتيات لسمعة فادحة أضرار في تسبب

 صور أنها أساس على تقديمها وجرى المواقع إحدى في ونشرها الطالبات صور استغالل
 تالطالبا غرف داخل أو البحر شاطئ على لفتيات شخصية بصور األمر يتعلق بينما فاضحة،

 أخرى فكرة تعطي األخيرة الحاالت هاته .النقال الهاتف بواسطة التقاطها أو سرقتها تمت إما
 بهدف ولو األنترنيت عبر الشباب طرف من  الغير مصالح أو بسمعة اإلضرار ةييفك حول

  يتورط   أن   يمكن   كيف   أيضا   وتوضح القانون، عليها يعاقب جريمة يهم األمر أن رغم التسلية،
  . لها   ضحية   يكونوا   أو   األنترنيت   جريمة   في   الشباب 

 من لغتب قاصرة طفلة عرض بهتك تتعلق قضية بإنزكان االبتدائية المحكمة على وعرضت
 كانت بأنها الشرطة لدى أفادت الطفلة .االنترنيت نوادي ألحد مسير طرف من سنة 12 العمر
 لم وعندما الواحدة، للساعة دراهم ثالث بمبلغ دردشةال أجل من لألنترنيت نادي على تتردد
  األنترنيت   استعمال   في   االستمرار   النادي   مسيري   أحد   عليها   اقترح   المطلوب   المبلغ دفع تستطع

  في   المسير   شرع   الرابعة   المرة   في   أنها   الشرطة،   محضر   حسب   الطفلة،   وتضيف  .مقابل   بدون 
  . بكارتها   افتض   أن   إلى   معها   الجنس   ممارسة 
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 البحث   استمارة   نتائج

 وشاب طفل 106 من تتكون عينة تهم استمارة من انطالقاأجرى مركز حرية اإلعالم بحثا 
ويعتبر المركز أن هذه العينة . سنة 17و 10 بين ما أعمارهم تترواح الدارالبييضاء بمدينة

الستخالص نتائج يمكن اعتمادها علميا مما يحث على ضرورة القيام بدراسة عينة غير كافية 
رغم ذلك فنتائج هذه االستمارة تعطي إشارات مهمة لنوع . تمثيلية تشمل جميع مناطق البالد
  .ممارسات القاصرين لألنترنيت

 ودور ألنترنيتا ونوادي التعليمية المؤسسات داخل المستجوبين مع مباشرة ملؤها تم االستمارة 
 14 مابين منهم  62وتتراوح أعمار  .إناث 72 مقابل  ذكور المستجوبين من   34  .الشباب

  مستجوبين4و تبلغ أعمار   سنة، 16 من أكثر 16  وسنة، 14و 12 بين ما 27و سنة، 16و
  منهم46أن  فنجد المستجوبة للعينة الدراسي المستوى وبخصوص .سنة 12و 10 بين ما
  المستوى   في   6و   اإلعدادي،   المستوى   في 53و الثانوي، المستوى في مدراسته ونتابعي
  . األساسي 

 مستجوبا 83 أفاد كما غرباء، أشخاص من إلكترونية رسائل يتلقون أنهم مستجوب 75أكد 
 ياهداو عروضا تلقوا أنهممنهم  27وأقر . غرباء أشخاص مع األنترنيت عبر يدردشون أنهم
 عروض فيها بما مختلفة ياهداو لقاءات وطلب للزواج عروض مابين تتوزع ترنيتاألن عبر
   . الخارج إلى للسفر

  األنترنيت،   عبر   لالستغالل   األطفال   تعرض   مخاطر   حول   القلق   من   الكثير   األرقام   هذه   تثير   
  حول   تحسيس   عمليات   أو   معلومات   أي   لقوايت   لم   بأنهم   صرحوا المستجوبين   أغلبية   أن    خاصة 
   .  األنترنيت   جرائم 

 ،المنزل من انطالقا األنترنيت يستعملون المستجوبين من شابا 50 أبانت نتائج الدراسة أنو
 مقاهي من يلجونه  شابا63مقابل  سنة، 16و 12 بين ما العمرية الفئة من معضمهم
 بين ما العمر من البالغين من ٪50  نجد أن للمستجوبين مريالع التوزيع وحسب .االنترنيت

  ارتيادا   أكثر   الذكور   ويظل  . األنتريت   مقاهي من انطالقا األنترنيت يستعملون سنة 16و 12
  ٪54صرحت   اللواتي   الفتيات  مع  مقارنة   الذكور،   فئة   مجموع   من   ،٪70   بـ   األنترنيت   لمقاهي 
  . بالمنزل   يستعملنه   ٪4،51  مقابل    لإلبحار   األنترنيت   مقاهي   على  يترددن   أنهن   ممنه 

  



  القاصرون وجرائم االنترنيت في المغرب
 

© CMF MENA                                                                                                      2006 سبتمبر   
      

12

 ال 27مقابل  األنتريت، باستعمال لهم يسمحون أوليائهم أن المستجوبين من 77صرح  و
  .واإلناث الذكور لكذ في ويتساوى الويب، شبكة إلى يلجون ذلك ومع الوالدين ترخيص يتلقون

 الدردشة ومنتديات لغرف باستعمالهم صرحوا مستجوبا 99أن  أيضا أكدت البحث ائجنت
 المستجوبين كافة صرح حين في   سنة، 16و 14 مابين العمرية للفئة بالنسبة 58، "الشات"

 نتائج في المثير لكن. الدردشة يمارسون أنهم سنة 16 فوق وما سنة14و 12 بين ما البالغين
 .شابا 28و فتاة  55 غرباء، أشخاص مع يدردشون بأنهم قالوا تجوبينالمس من 83أن  البحث
 12 بين ما البالغين و ٪98 من  أزيد بـ سنة 16 تتعدى التي الفئة داخل النسبة هذه وترتفع

  .٪70 من  بأكثر سنة 14و

 إلكترونية رسائل يتلقون أنهم مستجوبا 75أكد  القلق، من الكثير يثير الذي االتجاه، نفس وفي
 تلقوا أنهم المستجوبين ربع صرح كما .والذكور اإلناث ذلك في ويتساوى غرباء، أشخاص من

  بين   ما البالغين المستجوبين نصف أن أكثر القلق يثير ما ولعل األنتريت، عبر ياهداو عروضا
   . األنترنيت   عبر   ياهداو   عروضا   بتلقيهم صرحوا     سنة   12و   10 

 العروض تلك أن منهم 8 قال  األنترنيت، عبر ياهدا أو عروضا بتلقيهم صرحوا للذين وبالنسبة
 منهم  آخرين6 قال افيم للزواج، بعروض يتعلق األمر بأن صرحوا 6و ثنائية، بلقاءات تتعلق
 ياهداو تهنئة وبطاقات بالمنازل للقاء وعروض مالبس شكل على كانت العروض تلك أن

  إلى   للسفر   ضاوعر  واتلق   مأنه   آخرونصرح    حين   في   ، )اكدوالندم (  المأكوالت لتناول ودعوات
   .  ! الخارج 

 عبر والقاصرين باألطفال التغرير مخاطر حول المقلقة المؤشرات بعض تبرز االستمارة نتائج
 83 وتأكيد مجهولة، إلكترونية رسائل يتلقون بأنهم المستجوبين من 75فتصريح  . االنترنيت

 خبراء أن ذلك وقفة، من أكثر يستحق غرباء، أشخاص مع األنترنيت عبر يدردشون أنهم منهم
 وال سن هوية نعلم ال حيث الغرباء، مع الدردشة مخاطر من يحذرون األنترنيت وجرائم التربية

 أمام والنهار الليل يقضون األنترنيت مجرمي أن هؤالء ويؤكد .الطرف الذي نتحاور معه
 ربع تصريح أن كما .بضحاياهم لإليقاع ومتطورة عديدة وسائل على نويتوفرو الحاسوب

 أن ذلك والمخاوف، القلق بعض يثير األنترنيت رعب ياهداو عروضا تلقوا أنهم المستجوبين
 تلقوا بأنهم صرحوا الذين نسبة وتظل الطريقة، هذه عبر يتم ما عادة القاصرين استدراج
 أهمية وتؤكد لالنتباه مثيرة والزواج المغرب خارج فرللس ودعوات المنزل خارج للقاء عروضا
  . اإلجرام   أو   األطفال دعارة شبكات يدي بين الوقوع بمخاطر التحسيس
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 تأكيد مع الدردشة، يستعملون أنهم مستجوبا 99تأكيد  وهي االنتباه، تستحق مسألة أيضا هناك
 يستهويهم قاصرين أطفال أمام هنا إننا .غرباء أناس مع محادثات إجرائهم على منهم 83

 مجرمي مظمع أن يعلمون ال هؤالء وأغلب األعين، عن بعيدا والتواصل جديدة عالقات تكوين
  . بالقاصرين   لإليقاع   الدردشة   ومنتديات   غرف   على   يركزون   األنترنيت

  
 

 .  
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 األنترنيت؟   جريمة   هي   ما
 ارتفاع عن والمفقودين المختطفين لألطفال األمريكي القومي المركز عن صادر تقرير أوضح  

 حسب هيئة اإلذاعة ،العالم حول اإلنترنت شبكة عبر جنسيا األطفال استغالل حاالت
 اإلباحية اإلنترنت مواقع عدد أن ،2005  غشت في صدر الذي التقرير، وكشف . البريطانية
 المواقع تكاثر بعد وذلك الماضي، العام عن  % 400 بنسبة ارتفعت جنسيا األطفال الستغالل
 مبالغ دفع مقابل بعضهم استغالل حاالت صور نشر بعد األطفال الستغالل تروج التي التجارية
 إلى األطفال استغالل تحول المركز وبحسب  "كارد الفيزا" بطاقات عبر المواقع على مالية

  في   المركز،   رئيسة   آلين،   إرين وقالت .ابهاأصح على الدوالرات مليارات تدر عالمية صناعة
  وبشكل   العالم   حول   استغالل   مشكلة "  إنها   ، " مونيتور   ساينس   كريسشن "  لصحيفة   تصريحات 
  .  " المتحدة   الواليات   في   خاص 

 10 كل من األقل على واحدا أن بريطانيا في المدارس طالب على حديثا أجرى مسح وكشف
 .اآلخرين على التهكم في النصية الهاتفية الرسائل أو االلكتروني البريد رسائل استخدم قد

 الدراسة شملتهم عشرين كل بين من واحدا أن مايكروسوفت شركة أجرتها أخرى دراسة وتقول
  . الكترونيا   بغيره   تحرش بأنه أقر قد

 مواقع باختراق شباب خاللها قام التي رةالمشهو القضايا من العديد إلى إضافة الوقائع، هذه
 أو اختطافهم عبر أما فيها ضحية األطفال كان التي القضايا تلك أو .حساسة معلوماتية وأنظمة

 يذهب الذي السيبيري اإلجرام ظاهرة تنامي تبرز األنترنيت، من انطالقا جنسيا استغاللهم
  األنترنيت   فضاء   أن  " ECPAT  "  تخصصةالم   الدولية   المجلة    وتعتبر  .األطفال   ضحيته

   .  " للعنف   مجاال   أصبح "

 لهاته وموحد شامل تعريف بتحديد مرتبطة صعوبة تقابلها األنترنيت جرائم نسبة تزايد
 الجرائم وارتكاب جديدة جرائم ظهور على العنكبوتية والشبكة الكومبيوتر ساعد فقد .الجريمة
 فيروس فإرسال للقارات، عابرة الجرائم هذه وأصبحت الحديثة، نولوجيةالتك بمساعدة التقليدية

 تطور مكن ،كما ،الكيلومترات بآالف تبعد المتحدة بالواليات حساسة مواقع أصاب المغرب من
 دولف وقال . يصيبونها التي األماكن عن بعيدة مسافات في التواجد من المجرمين المعلوميات

 )كوميسيك( مؤتمر أمام )يوروبول( أوروبا في الخطيرة رائمالج شرطة إدارة رئيس  هيغل
  لجرائم   بالنسبة " : البريطانية   العاصمة   في   المنعقد    2002    السنة لهذه الكمبيوتر ألمن

  ". مجاراتها   نستطيع   ال   إذ  .. القتال   نبدأ   أن   قبل   المعركة   خسرنا   أننا   يبدو   االنترنيت 

 تطرح أصبحت المعلومات إلى ولوجهم وحق حرية وضمان إذن، القاصرين حماية إلى لحاجةا
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 األطفال فيها يقضي التي الجديدة الفضاءات من أصبح األنترنيت فضاء أن خاصة بإلحاح،
 ولكافة كافة من إليه الولوج إمكانية في األخرى الفضاءات على ويختلف أوقاتهم، والقاصرون

  ).والنوادي   ت،األنترني   ومقاهي   والمدرسة،   نزل،الم من ( األمكنة

 تم الذي الفعل يربطها من بين األنترنيت جرائم بخصوص والتحديدات التعريفات وتختلف 
 أنواع عن المعروف التعريف يعتمد ومن الجريمة في المستعملة ألداةبا يربطها ومن ارتكابه
 تشريعات اعتمدت التي والمنظمات الدول أن كما. الجريمة ارتكاب بطريقة وربط الجرائم
  وتوافر   وسالمة   وأمن   سرية   تمس   التي   الجرائم   على   باألساس   ركزت   األنترنيت بجريمة خاصة

   . ومنظوماته   الكومبيوتر   ناتابي 

 جرائم أن  ،emarrakech  موقع وصاحب األنترنيت في الخبير السعدي، طارق ويعتبر
 بوالحاس بتقنيات خاصاً إلماماً تطلبي يالذ الجرائم من النوع ذلك " :هي واإلنترنت رالكمبيوت
  بأنها تعريفها يمكن كما.  "فاعليها ومقاضاة فيها التحقيق أو الرتكابها المعلومات، ونظم اآللي

".  قانوني غير بعمل بالكمبيوتر معرفته باستخدام ما شخص قام إذا ارتكابها يتم التي الجريمة "
 موضوع أو كأداة، الكمبيوتر فيه يستخدم قانوني غير عمل أي " بأنها عرفها من وهناك
 رئيسة ، أنوار جاةن معه تتفق الجريمة ارتكاب أداة من ينطلق الذي التعريف هذا ."للجريمة
 استعمال هو الجرائم هذه بين المشترك القاسم بأن تقول حيث ،"ولدي تقيش ما" جمعية

 معها تعاطت التي الملفات أن وتضيف مشروع، غير هدف لبلوغ األنترنيت يةتقن واستخدام
  ".االنترنيت هي فيها المستعملة الوسائل أهم أحد كانت"  الجمعية

 ما كل" هي األنترنيت جريمة أن الوطنية، التربية وزير مستشار بهاج، محمد يعتبر بالمقابل
 له يتعرض معنوي أو مادي خطر أي أو الاالحتي كعمليات الجنائية الجريمة خانة في يدخل
 رئيس العين، القادر عبد يقول االتجاه نفس في و. "األنترنيت خدمات إلحدى المستعمل دالفر

 بغير واالستيالء االستغالل منه القصد قانوني غير فعل كل هي"  casanet  بوابة تحرير
 ويلحق اآلخرين ضري نونيقا غير فعل كل أيضا وهي آخرين، تخص أشياء على حق وجه

  ".الثقافية أو األخالقية أو االجتماعية أو االقتصادية منها سواء متعددة جوانب في الضرر

 بواسطة تقع التي الجرائم و شبكة االنترنت على تقع التي الجرائم بين هنا التمييز يمكن 
 و معالجة خالل ـ المعلومات تستهدف التي األفعال بين  التمييزأيضا يمكن كما. االنترنت
 المنقولة المعلومات و األنترنيت شبكة  تستهدف التي األفعال وبين ـ المعلومات تخزين
  .عبرها

 البيانات في الحق حماية مثل الخصوصية، تهم تشريعات برزت الدولي المستوى على لذلك
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 لكيةالم حماية وتشريعات المعلومات، أنظمة على االعتداء مثل الكمبيوتر، جرائم تم الشخصية،
 نجد أصبحنا لهذا. للقاصرين الجنسي االستغالل جرائم مثل العرض، على االعتداء و الفكرية

  بها   تحظى   التي   القيمة   نفس   لها   أضحت    معنوي   ككيان   المعلومات   أن   التكنولوجي التطور مع
  على   المقررة   الحقوق   بها   تتمتع   التي   ةالحماي   نفس   من   وتستفيد   والمادية،   االقتصادية   الكيانات 
  .االقتصادية   الملكية 

 السلوك أو الجريمة موضوع على إما قائمة األنترنيت لجرائم اآلن لحد الموضوعة التعريفات 
. الجريمة  مرتكب لدى التقنية والدراية المعرفة توفر أو ، المستخدمة الوسيلة أو التجريم محل
 و  ارتكابها بيئة و ارتكابها آليات و وأنماطها الجريمة موضوع على القائمة تالتعريفا تم

   . هايمرتكب   سمات

 في بودابست في األوربي المجلس عليها صادق التي نيت،تراألن جرائم حول  األوربية االتفاقية
 تمس التي الجرائم  :أنواع أربعة في تجميعها تم جرائم تسع بتعريف قامت ،2001 نونبر  23
 ـ المشروع غير الدخول ( ومنظوماته الكومبيوتر بيانات وتوافر وسالمة وأمن سرية

 ـ )المنظومة في المشروع غير التدخل ـ البيانات في التدخل  ـ المشروع غير االعتراض
 المتعلقة التدليس جريمة  ـ بالكومبيوتر المتعلقة التزوير جريمة ( األجهزة استخدام إساءة 

 اإلباحية باألعمال المتعلقة الجرائم ( اإلشباعية بالرغبة المتعلقة الجريمة ـ ) بالكومبيوتر
   . بها   المتعلقة   والحقوق   والنشر   الطبع   بحقوق   الخاصة   باالنتهاكات   المتعلقة   الجرائم ـ )لألطفال

فالمغرب يتوفر   ،تكاد تكون منعدمةالتشريعات المغربية في مجال التصدي لجرائم األنترنيت 
 ويتعلق األمر ،على نص قانوني وحيد يهم المخالفات المتعلقة بأنظمة المعلومات المخزنة

وتستعد الحكومة إلصدار قانون جديد يتعلق بالتجارة .  المكمل للقانون الجنائي07-03بقانون 
ضيات كما أن قانون محاربة اإلرهاب يتضمن بعض المقت. االلكترونية والتوقيع االلكتروني

 .لكنها غير واضحة

 كما أن ،على العموم التشريعات المغربية ال تتضمن تعريفا واضحا ودقيقا لجريمة األنترنيت
 هذاوفي . التشريعات القليلة اهتمت فقط بالجانب المتعلق بالتجارة االلكترونية والجانب األمني

ة ال تتوفر على تشريعات  أن الدول، رئيس جمعية الشعلة،اإلطار يعتبر عبد المقصود الراشدي
نه ال توجد لحد إالقادر العين الذي قال نفس الرأي عبر عنه عبد .  المجالهذاطر ؤواضحة ت

ن إ الجرائم مضيفا أنه حتى وهذهاآلن قوانين تجرم أو تضرب بشدة على أيدي مرتكبي 
 ،ة أنوارمن جانبها تعتبر نجا. وجدت فهي مرنة وال ترقى إلى مستوى الحد ومواكبة الظاهرة

 الجرائم هذه أن سبب قصور واحتشام مواكبة القانون المغربي ل،رئيسة جمعية ما تقيش ولدي
 وتدعو نجاة ، الجرائمهذهيعود إلى ندرة المتخصصين وقصور المشرع على الفهم واإلحاطة ب
  .إلى اعتماد كفاءة المجتمع المدني من أجل تحيين النصوص القانونية
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ضت على المحاكم تم اللجوء إلى تأويل بعض فصول القانون الجنائي وخالل القضايا التي عر
لكن غياب تشريعات خاصة بجرائم األنترنيت يطرح . من أجل تكييف العديد من الحاالت

 هذه بعضها مرتبط بغياب النصوص القانونية التي تحمي القاصرين اتجاه ،العديد من المشاكل
  أنكما. يت وبصفة خاصة شبكات دعارة األطفالالجرائم  وردع  ومعاقبة مجرمي الألنترن

  . النوع من الجرائمهذاقصور التشريعات المغربية يطرح مشاكل قانونية تتعلق بضبط واتباث 
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 القاصرين   تمس   التي   الجرائم   أنواع
 

 تشريعاتال أفردت المعلومات، وتزوير الحاسوب أنظمة تطال التي بالجرائم االهتمام جانب إلى
وهي  .األنترنيت عبر القاصرين تطال التي الجنسية الجرائم بأنواع خاصا اهتماما القانونية
   .هؤالء أيضا هابكيرت أن يمكن كما القاصرون ضحيتها يذهب أن يمكن جرائم

 نونبر 23 في بودابست في األوربي المجلس عليها صادق التي األوربية، االتفاقية عرفت وقد
 توزيعها بغرض األطفال صور إنتاج : في لألطفال اإلباحية باألعمال المتعلقة الجرائم ،2001
 الكومبيوتر منظومة عبر الفاضحة األطفال صور توفير أو عرض ـ الكومبيوتر منظومة عبر
  صور   على   الحصول   ـ   الكومبيوتر   منظومة   عبر   الفاضحة   األطفال   صور   بث   أو توزيع ـ

  اقتناء   ـ   الغير   لصالح   أو   ذاته   الشخص   لصالح   الكومبيوتر   منظومة   عبر   الفاضحة   األطفال 
   . الكومبيوتر   منظومة   داخل   الفاضحة   األطفال   صور 

 توضح التي المواد :ضحة كمايليالفا األطفال بصور المقصود  حددت األوربية االتفاقية
 يبدو شخص ـ واضح جنسي سلوك أو فعل بارتكاب منشغال صرينالقا أحد المرئي بالتصوير
 تبين وحقيقية واقعية صور ـ واضح جنسي سلوك أو فعل بارتكاب منشغال قاصر أنه واضحا
   . واضح   جنسي   سلوك   أو   فعل   بارتكاب منشغال القاصرين أحد وجود

 بتعدد الكمبيوتر جرائم رصو تتعدد  " األنترنيت، مجال في الخبير السعدي، طارق ويقول
 ."الخصوص وجه على منهم والمجرمين العموم لدى توفرها ومدى الحديثة التقنيات وتعقد

  والتغرير   الشخصيات   انتحال هناك شبكة بواسطة تقترف التي الجرائم من"  السعدي ويضيف
  مؤسسات   أو   أفراداً   يكونوا   ما   عادةً   الذين   الضحايا   سمعة   وتشويه   التشهير   أو   السن   بصغار 
   ." تجارية 

 في األنترنيت جرائم ،casanet بوابة تحرير رئيس العين،  عبد القادريحدد جانبه ومن 
 المتعلقة والجرائم االئتمان، بطاقات واستغالل واالعتداء القاصرين، لألطفال الجنسي االستغالل

 االبتزاز وجرائم والتجسس، والقرصنة مشروعال غير النسخ وجرائم التكنولوجية، بنقل
 مستشار الرحماني، إدريس موالي إليها يضيف  الجرائم هذه .واإلغراء والتهديد واالحتيال

 على خطيرة أو ممنوعة أفعال تنفيذ على األطفال تحريض جرائم بالشباب، المكلفة الدولة كاتب
 بورنوغرافية أو عنيفة طبيعة ذات ونيةإلكتر رسائل وتوزيع ونشر اآلخرين، حياة لىوع حياتهم
   . القاصرين   طرف   من مشاهدتها ممكن
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 قائمة اآلخر هو يضيف المعلوميات، مجال في الوطنية التربية وزير مستشار بهاج، محمد
 البريدية، الرسائل واعتراض المعلومات، سرقة :في يحددها الجرائم، أنواع من أخرى

     المتطفلين أعمال و الفيروسات، وإرسال التشغيل، أنظمة تعطيل و الغير، أجهزة واختراق
(hackers)  والمخربين  (crackers ) ،   والمحاكات  . ( spoofing )     

  وضرر   إزعاج   مصدر   يكون   أن   ويمكن   آمنا   ليس   العنكبوتية   الشبكة   عبر   اإلبحار   أن   إذن   يتضح
  هذه   إحدى   ارتكاب   في   تتورط   قد   التي   القاصرين   فئة   وخاصة   مؤسسات،   أو   أفرادا   لآلخرين، 
   . لها   ضحية   تصبح   أو   الجرائم 

  التشريعات   على   مادااعت   األنترنيت،   بيئة   في   تنشأ   قد   التي   الجرائم   أنواع   تحديد   يمكن   وإجماال   
  الجرائم   في   المعلوميات   بمجال   تهتم   التي   والتشريعات   األنترنيت   خبراء   اتواجتهاد   الدولية 
 : التالية 
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 ـ األجهزة استخدام إساءة ـ النظم اعتراض ـ المعطيات تدمير ـ القانوني غير االعتراض ـ قانوني غير الدخول - 

 قرصنة ـ المجاورة والحقوق المؤلف بحق اإلخالل ـ بالكمبيوتر المرتبط االحتيال ـ بالكمبيوتر المرتبط التزوير
 .البرمجيات

  تستهدف   التي   الجرائم     ـ1
  و   والسالمة   السرية   اصرعن 
 والنظم   المعطيات 

 عبر والمضايقة والتحرش ـ االنترنت عبر للقتل القصدي التحريض ـ االنتحار على التحريض بالكمبيوترـ القتل ـ  
 التقنية لالوسائ عبر المالحقة ـ التقنية وسائل عبر العاطفي رللضر المتعمد اإلحداث ـ األنترنيت عبر التهديد ـ األنتريت

 أو المطلوب غير االلكتروني البريد ـ االلكتروني البريد قنابل ـ الشخصية البيانات على االطالع أو النظر الستاخ ـ
 المصرح غير الدخول( كمبيوترال لحرمة الشخصي االنتهاك  ـ الزائفة أو المضللة المعلومات بث  ـ فيه المرغوب غير
 .واإلغراء والتهديد واالحتيال االبتزاز ـ SPAM المزعجة اإللكترونية الرسائل  .)به

  تستهدف   التي   الجرائم     ـ2
  األشخاص 

 محاولة أو إغواء  ـ االلكترونية الوسائل عبر إباحية بأعمال القاصرين إفساد ـ باحيةاإل عمالاأل على القاصرين تحريض
 ـ إباحية أعمال أجل من الكمبيوتر عبر القاصرين عن اتالمعلوم نشر أو تلقي ـ إباحية أعمال الرتكاب القاصرين إغواء

 ـ للقاصرين االنترنت عبر الفاحشة المواد واستضافة نشر وتسهيل نشر  ـ الكمبيوتر عبر بالقاصرين الجنسي التحرش
 ةإباحي أعمال ضمن القاصرين إظهار أو تصوير  ـ االنترنت عبر )بالنظر العرض هتك( بالحياء والمساس الفحش نشر 
  مشروعة   غير   بطريقة والهويات الصور على الحصول ـ الفاحشة المواد لنشر أو الدعارة لترويج األنترنت استخدام   ـ 
 . جنسية   أنشطة   في   الستغاللها 

  واألعمال   الجنسية   الجرائم          ـ   3
 لألطفال   اإلباحية 

 والممتلكات والنظم المعطيات تخريب  ـ البيانات أو الشبكة أو الكمبيوتر ظامن مع به المصرح غير الدخول أو االقتحام     
 النظم عبر  الخبيثة البرمجيات نقل ـ والضارة الخبيثة البرمجيات خلق  ـ الملكية على االعتداء  الكمبيوتر إيذاء ـ 

 إلى مزورة أو خاطئة معطيات إدخال ـ ترخيص دون الغير اسم أو التجارية العالمة أو النطاق اسم استخدام ـ والشبكات
 أنشطة  ـ الكمبيوتر لنظم به المصرح غير تالفاإل   الكمبيوترـ ومعدات ألجهزة به المصرح غير التعديل  ـ األنظمة
  سر   كلمة   إفشاء    ـ    الخصوصية على االعتداء أعمال  ـ الخدمات أو ةاألنظم  عمل اعتراض أو تعطيل أو الخدمة إنكار

   . يرالغ 

  على   االعتداء   جرائم      ـ   4
  الختراقا و   المتضمنة   الملكية 
  والتخريب 

 دون للغير المالية البطاقات استخدام أو على للحصول يتاألنترن استخدام   ـ والنظم بالمعطيات بالتالعب االحتيال ـ
 تهديد ـ االلكتروني البريد تزوير ـ البرامج قرصنة  ـ بواسطته أو والشبكة الكمبيوتر عبر االختالس  ـ ترخيص
  .    )القمار (  المشروع   غير اللعب ـ االلكتروني اإلرهاب ـ العامة السالمة

   والسرقة   االحتيال   جرائم     ـ5
  والتزوير 
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 والشباب   واألطفال   لألباء   دليل   

 

 التربية في والمختصين لألباء قلقا يشكل لألنترنيت ستعمالهما خالل األطفال وحماية أمن
 خبراء لكن األطفال، لحماية التقنيات من العديد توفر المعلوميات سوق. المعلوميات ومهنيي
. والحماية المعلومات إلى الوصول حرية بين المزاوجة أهمية على يؤكدون واألنترنيت التربية
 اإلبحار متعة ومشاركتهم لألطفال المصاحبة يفضلون بل ة،الرقاب أو بالمنع يوصون ال لذلك
 تعترضهم التي المشاكل ومناقشة االستعمال خالل ومواكبتهم فيهم الثقة وزرع الشبكة عبر

. لألنترنيت الخاطئ االستعمال جراء العائلة وتلحق تلحقهم أن يمكن التي األضرار وشرح
  منه   االستفاذة   في   تشترك   عائلية   آلية   إلى   األنترنيت   استعمال   يتحول   أن   التربية خبراء ويفضل

   . إليه   الولوج   وتنظيم 

 التربية أن بالشباب، المكلف الدولة كاتب بديوان المستشار الرحماني، ادريس موالي ويعتبر
 األطفال قبل من لألنترنيت إيجابي استغالل أجل من الوسائل أهم من تعتبر والتحسيس

 الولوج لتسهيل برنامجا عملها مخطط ضمن وضعت الدولة كتابة نإ ويقول . الشبابو
 " مع بشراكة ، الطفل وأندية الشباب وأندية دور فضاءات مختلف في المعلوميات لتكنلوجيا

 سهرت الدولة كتابة أن ادريس موالي ويضيف . للتنمية المتحدة األمم وبرنامج "ميكروسوفت
 لتأطير والبيداغوجية التقنية اآلليات من وتمكينهم األندية هذه لمنشطي مكثف تكوين ضمان على
  موقع   في   للشباب   بوابة   بالشباب   المكلفة   الدولة   كتابة   وضعت   وقد  .األطفال من الشريحة هذه

  .    www . secj . gov . ma  : المفيذة   والمواقع   المعلومات   من   مجموعة   يقدم   الوزارة 

 حماية في استراتيجي دور لها الوزارة نإ  قالالوطنية، التربية وزير مستشار بهاج، محمد أما
 المعلومات إلى للوصول األفراد حقوق وضمان األنترنيت مخاطر من والشباب األطفال
 كل وربط بتجهيز الخاص الوزارة برنامج أن بهاج يؤكد اإلطار هذا وفي . ارواألخب

 وجرائم أخطار من والشباب األطفال حماية بدارسة قام باألنترنيت، عليميةالت المؤسسات
 ـ خرق لكل للتصدي جيد بشكل النظام تأمين  :على قومت استراتيجية اعتماد وتم األنترنيت

 داخل بنظام العمل تعميم ـ األنترنيت خدمات لكل البيداغوجية االستعماالت على األطفال تربية
  . لألنترنيت   بيداغوجيةال   ستعماالتاال   على   التربية يهدف إلى وسائطال المتعددة القاعات

 عند األطفال مراقبة يجب أنه ،casanet تحرير رئيس العين، عبدالقادر يعتبر جانبه ومن
 عليهم التي والمواقع إليها يلج أن يجب التي المواقع في التحكم ويجب لألنترنيت استعمالهم
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 ضحية يكونوا أن يمكن التي بالجرائم األطفال توعية يجب هأن ويضيف .ولوجها عن االمتناع
  تسن   أن   الدولة   على   أن   العين   عبدالقادر   يقول   هذا   جانب   إلى  . بذلك   اآلباء   توعية   يجب كما لها

   . األنترنيت   لجرائم   مرتكب   كل    بقوة   تعاقب   زاجرة   قوانين 

 من الردع جانب إلى الراشدي وعبدالمقصود أنوار نجاة أيضا عليه تؤكد حسيسيالت الجانب
 أفرزته التي االجتماعية بالمشاكل ربطه يجب المشكل هذا أن نجاة وتضيف الدولة، طرف

  دور على فيؤكد الراشدي المقصود عبد أما  .شفاف بشكل  المعنيينجميع مع والتعاطي
  بالمؤسسات  المتواجدة   األنترنيت   نوادي   وتأطير   تحسيسية،   حمالت   تنظيم   عبر   المدني   المجتمع 
  في   والشاب   الطفل   تتبع   في   أساسي   األسرة   دور   أن  يعتبر   كما .  الجمعيات   ومقرات   التعليمية 
   .    باألنترنيت   عالقته 

 الدولة على"  يضيف الذي السعدي، طارق رأي يثح والتعليم التربية هي األنجع الوسيلة تبقى
 في بحقنا خاللاإل دون التقنيات أحدث وفق المجال يضبط بشكل القانونية ترسانتها تنظم أن

 االرتباط أوال عليه المغربي المدني المجتمع أن السعدي ويضيف". االنترنت شعائر ممارسة
 ورصد متابعة خاليا تأسيس خالل من فعله أدوات وتطوير االنترنت كةببش المستعجل
 الوضع بمنزلقات المغربي المعلومات مجتمع وتنوير الممكنة السلطوية واالنتهاكات للمخالفات
 لالرتباط بأوالدها الدفع في العائلة دور أهمية السعدي طارق ينسى وال .الكترونيا وتثقيفه
  . بالشبكة والبراغماتي العقالني
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 لألولياء   نصائح
 

  وليس   األسرة   قبل   من   مفتوح   مكان   أوفي   االستقبال   بغرفة   الكومبيوتر   جهاز   وضع   يجب    •
  . بحضورآم   األطفال   وسيحس   عائلية   آلية   سيصبح   األنترنيت   استعمال .  موصدة   أبواب   خلف 

 
  وعلى   األنترنيت   على   يبحرون   فآي   يطلعونكم   أطفالكم   اترآوا   رائع،   اختراع   األنترنيت    •

  . تهمكم   أنها   يرونها   التي   والمعلومات   المواقع   وعلى   المفضلة   مواقعهم 
 

 جميعا وشارآوا األفالم، واختاروا جميعا عطلكم نظموا عائلي، بشكل األنترنيت من استفيدوا  •
 خلق في جماعيا وساهموا. لعائلةا إلى إلكتروني بريد إرسال أو بحث، أو عرض تهيء في

 تبادلوا باألنترنيت، االهتمام نفس آخرين أولياء مع شارآوا .المواقع ألهم إلكترونية مكتبة
  . اإللكترونية   العامة   الفضاءات   وفي   األنتريت   مقاهي   في   التجارب

 
  بسرعة   غادروا .  صادمة   إلكترونية   رسالة   على   تجيبوا   ال .  شخصية   معلومات   أبدا   تقدموا   ال     •

  في   عليهم   تتعرفون   أشخاص   مع   مواعيد   تنظموا   ال  . إحراجهم   في   يتسبب   أن   يمكن   موقع   أي 
    ". الشات "

 
  بالنسبة   نية،تق   إمكانيات   عدة   هناك  .االنترنيت   على   مسؤولين    آمبحرين   المثال   اعطوا    •

  على   األطفال   تصاحب   بوابات   أو  ( Filtrage )   التصفية   برامج   مثل   اليافعين،   ألطفالكم 
  . لألنترنيت   السليم   االستعمال 

 
  أو   إيجابية   مؤشرات   يحمل   آان   إن   ومالحظة   مستمر   بشكل   لألبناء   الدراسي   المستوى   متابعة    •

  . لألنترنيت   استخدامهم   بعد   سلبية 
 

  من   أآثر   األنترنيت   استعمال   مثل   األطفال،   على   تطرأ   قد   التي   السلوآية   التغييرات   مالحظة     •
   . والعزلة   االنطواء   الالزم، 

 
  إلى   االنتباه  و العائلي   المحيط   على   غرباء   أناس   نم   األطفال   بها   يأتي   التي   الهدايا   إلى   االنتباه    •

 .العائلة   عن   غرباء   أشخاص   من   الهاتفية   االتصاالت 
 

  ثقتكم   أظهروا   بالمقابل  . معهم   ذلك   وناقشوا   يزعجهم،   ما   على   إطالعكم   على   أطفالكم   شجعوا     •
  . أسرارهم   حتراما   عبر   أطفالكم   في 

 عائلي   ميثاق
 به مسموحا أو متاحا ذلك آان سواء يقع، أن يمكن ما آل وطرح مواجهة من  يمكنكم أن عائلي ميثاق وضع بإمكان

 يمكن و. التصادم  أو التفاهم سوء تفادي من يمكن وهذا الميثاق .المنزل داخل  األنترنيت استعمال عند ممنوعا، أو
 وتوقيت الجهاز، وضع مكان مثل أخرى إجراءات جانب إلى  هنا الواردة النصائح بعض ثاقالمي هذا يتضمن أن

 تهيئ مثل األنشطة باقي مع االستعمال جدولةو واألم، األب غياب في األنترنيت استعمال و باألنترنيت، فرد آل ارتباط
 وتفاوضوا الميثاق بنود تحرير في يشارآون األطفال واترآوا .الخ...األآل ووجبات والرياضة المدرسية الفروض

  . اقتراحاتهم حول
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 والشباب   لألطفال   نصائح
  
 

  اآلباء،   استشارة   أو   الحديث   بدون   عائلتكم   حول   أو   حولكم   معلومات   أبدا   تقدموا   ال   ـ •
  . المدرسة   أو   العائلة   وعنوان   هاتفك   ورقم   المنزل   هاتف   ورقم   اسمك   مثل 

 
  المزيد   معرفة   تحاولوا   ال   إحراجا،   لكم   يسبب   شيئا   شاهدتم   أو   بشيء    توصلتم   إذا   ـ •

  يجب   ما   يعلمون   فهم   ذلك   على   األولياء   واطلعوا   بسرعة   األنترنيت   اقفلوا   بمفردآم، 
  . به   لقياما 

 
 .لديكم   المفضلة   الحوار   منتديات   وقانونية   هوية   حول   تحروا   ـ •

 
  أحد   معكم   اصحبوا   األنترنيت،   في   عليه   تعرفتم   شخص   مقابلة    قررتم    ما   إذا    ـ •

  بنفس   مقابلته   تودون   من   وانصحوا   عمومية،   أماآن   وفي   الوالدين   أحد   أو   األصدقاء 
  . بذلك   الوالدين   إخبار   يجب   عموما  .الشيء 

 
  أرسلت   التي   أو   بها   التوصل   تطلبوا   لم   التي   اإللكتروني   البريد   رسائل   من   تخلصوا    ـ •

  . فتحها   بدون   فيهم،   تثقون   ال   أشخاص   من 
 

  لهذه   التصدي   يمكن   حيث   األنترنيت   عبر   تتلقونها   تهديدات   أي   عن   رةاألس   إبالغ   ـ •
  . االبتزاز   مرحلة   إلى   تصل   و   تستفحل   أن   قبل   األمور   أولياء   قبل   من   التهديدات 

 
 . غرباء   أناس   طرف   من   ذلك   منكم   طلب   إذا   السري   رقمكم   أو   صورآم   أبدا   ترسلوا   ال   ـ •

 
  . غرباء   أناس   طرف   من   الهدايا   لتقديم   عرض   أي   أبدا   تقبلوا   ال   ـ •

 
  و   األنترنيت،   استخدام   حول   عائلي   ميثاق   تحرير  في    العائلة   أفراد   مع   ساهموا   ـ •

  . احترامه   على   احرصوا 
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   الخطورة   عالمات

  
  

 الذين فاألطفال الليل، أثناء خاصة األنترنيت أمام طويال وقتا يقضي الطفل آان إذا •
 تصفح خالل وخاصة الكومبيوتر شاشة أمام  طويال وقتا يقضون بهم اإليقاع يتم

 آما األنترنيت تعمالاس أجل من األآل من بسرعة الطفل يفرغ وقد الدردشة، غرف
  أصدقاء   على   التعرف   يتم   حين   يبدأ   اإلغراء .  الجهاز أمام األسبوع نهاية يقضي أنه

  . والمنافع   الجديدة   األغاني   ملفات   وتبادل   جدد 
 أن ذلك .الليل أثناء األنترنيت يستعملون الذين هم للمخاطر المعرضون األطفال  •

 والليل النهار ساعات طيلة األنترنيت أمام وقتهم يقضون تاألنترني مجرمي
 .مجانا الجنسية الصور عرض عبر باألطفال اإليقاع يتم آيف جيدا ويعرفون

 عبر األطفال دعارة مجرمي أن ذلك أطفالكم، بجهاز جنسية صورا تجدوا أن يمكن   •
 ارسةالمم أن إظهار أجل من الصور تلك على األطفال حصول يسهلون الويب

 أن يمكن األطفال إلى أن  االنتباه ويجب .عادي أمر والكبار القاصرين بين الجنسية
 .الصور تلك يخفوا

 عن غرباء راشدين أشخاص من هاتفية بمكالمات يتوصلون األطفال أن الحظتم إذا  •
 من وخاصة عنكم غرباء أشخاص مع هاتفية مكالمات يجرون األطفال أن أو العائلة،
 األطفال مع الهاتفي االتصال عن يبحثون األطفال دعارة محترفي إن .ةبعيد أماآن
  باألطفال   اإليقاع   يتم   ما   وعادة  .مباشر   لقاء إلى تتطور قد جنسية مكالمات إلجراء

  الطريقة   وهذه   منه،   يتصلون   الذي   الرقم   على   التعرف   ليتم   هاتفية   بأرقام   مدهم   عبر 
  . بالقاصرين   التغرير   فيها   تم   التي   الحاالت   من   الكثير   في   استعمالها   تم 
  أشخاص   من   العائلي   البريد   عبر   أو   اإللكتروني   البريد   عبر   بهدايا   األطفال   توصل   إذا    •

     . الفخ   في   وقوعهم   على   مؤشر   فهذا   غرباء، 
  خالل   الجهاز   يطفئون   أو   التصفح   مواقع   فجأة   يغيرون   األطفال   أن    الحظتمإذا    •

  منهمك   أو   جنسية   صور   مشاهدة   بصدد   الطفل   يكون   الحالة   هذه   في    . منهم   اقترابكم 
  . الئقة   غير   محادثة   في 
 .العائلة أفراد باقي عن ومنطويا اوآتوم منزويا أصبح الطفل أن الحظتم إذا  •

 العائلي محيطه عن الطفل لعزل جبارا مجهودا  يبدلون األطفال فمحترفو دعارة
 يتعرضون الذين األطفال أن آما .به لالنفراد العائلية عالقاته توثر واستغالل
  . أنفسهم   على انطواءا أآثر يصبحون الجنسي لالستغالل

  اشتراآا   تتطلب   لمواقع   سريا   رقما   أو   بالدخول   إذنا   يستعمل   الطفل   أن   الحظتم     إذا    •
  . معها   مباشرة   االرتباط   تتيح   أو   خاصا   انخراطا   أو   ماليا 
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  باطمئنان   للدردشة
 
 

 على يطلع أن ألحد يمكن وال متباعدين شخصين بين الحوار تتيح الدردشة   •
 إشارة رهن الدردشة موضوع فيها يصبح حالتين هناك لكن .حوارآم  موضوع
 يشارك أي شخص ألي يمكن عمومية الدردشة غرفة آانت إذا  أوال :الجميع
  آخرين بدعوة قمتم إذا ثانيا، .الغرفة نفس في مشارآته على ويطلع فيها

  مع   الدردشة   عند   الحذر   ويجب   . الدردشة    غرفة   نفس   في   الحوار   في   للمشارآة 
  . اللقاء   دعوات   تقبل   وال   وهاتفك،   وعنوانك   اسمك   أبدا   تقدم   ال   غرباء،   أشخاص 

 
 يمكن ال الطريقة  بهذه pseudo  . مستعارة   أسماء   استعمال   يتم   الدردشة   عند    •

 يمكن شخص فأي الحذر يجب لهذا الدردشة، تشارآه من هوية أو هويتك معرفة
 تستجيبوا فال .الحقيقي سنه غير سنا يقدم أو آخر شخص صفة أو اسم ينتحل أن

 تحاوره من قام  ولو حتى الحقيقية أسمائكم آشف منكم تريد التي للدعوات
  . ذلك   صحة   من   للتأآد   مجال   هناك   فليس الحقيقي، اسمه بتقديم

 
 مثل ممنوعة بأشياء للقيام المستعار االسم من االستفادة تحاول ال الدردشة عند  •

 .آخرين أناس أو األصدقاء حول خاطئة معلومات تقديم أو الناس سب
 تمكن الكومبيوتر وأجهزة األنترنيت ممولي إلى وااللتجاء القانونية فالتشريعات

 .إليك الوصول من
 

  . غرباء   أشخاص   من   هدايا   لتقب   ال   الدردشة   عند    •
 

 أن الشرطة بإمكان لكن نتحدث، من مع دائما نعرف ال األنترنيت استعمال خالل  •
 خالل يمكن وال .ممنوعة أشياء يرتكب الذي األنترنيت مستعمل هوية إلى تتوصل
 يقدمه الذي الحقيقي والسن الهوية على عليها المشرفون يتعرف أن الدردشة
  .إقامتهم  ومكان نالمشارآو
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 مشاآل   بدون   لإلبحار
 أو الخاص بموقعك األمر تعلق سواء أوليائهم وإذن إذنهم بدون أصدقائك صور نشر يمكن ال  •

 فالقانون .باآلخرين الخاصة للمعلومات بالنسبة الشيئ ونفس منتديات، في أو blog بمدونتك
 .ينتهكها من ويعاقب للناس الخاصة الحياة يحفظ

  
  أو   لألصدقاء   منحها   أو   وبيعها   واأللعاب،   واألفالم   األغاني   وتحميل   نسخ   يحق   ال   الحاالت   آافة   في    •

  . قاصرا   آنت   إذا    القرصنة   بتهمة   للمتابعة   والديك   يعرض   ذلك   ألن   الغير 
 

 فقط، الشخصي لالستعمال منها االستفاذة المسموح بواأللعا واألفالم األغاني تحميل لك يمكن  •
 موافقة بدون األنترنيت عبر تعميمها أو األصدقاء إلى اإللكتروني البريد عبر بإرسالها يسمح وال

  أو   التأليف حقوق من الخالية األقراص وإرسال توزيع يمكن بالمقابل .توزيعها لحقوق المالكين
  . إنتاجك   من   هي   التي 

 
 في وتعليقها نسخها يمكن آما جهازك، داخل األنترنيت من والنصوص الصور تحميل يمكن  •

 بمدونتك الصور تلك نشر يمكن ال لكن .األصدقاء على عرضها أو بها الكتاب تزيين أو غرفتك
blog  ناشريها أو أصحابها من خاص إذن بدون باألنترنيت موقع بأي  أو. 

 
 برنامج تستعمل آنت إذا وخاصة اإللكتروني، بريدك تصفح خالل وأ لألنترنيت استعمالك عند  •

(p2p) هذه في .والعنصرية الكراهية إلي تدعو نصوصا أو صادمة صورا تصادف أن  يمكن 
 .بذلك المسؤولة  الجهات يشعروا لكي أستاذك أو والديك أخبر الحالة

 
 تقترح مواقع توجد آما .سنة 18 تجاوز لمن موجهة مواضيع أو صورا تقترح مواقع هناك  •

 أن يمكن شخص أي يوجد ال التلفزيون وعكس .القاصرين على ممنوعة وهي الرهان ألعاب
 سنة، 18 تتجاوز أنك خاصة خانة في اإلعالن يجب ولوجها فقبل المواقع، هذه ولوج من يمنعك
 تاالحتياطا هذه أن تنسى ال لكن مخالفة، ارتكبت قد تكون ال سنك بخصوص آذبت وإذا

 األنترنيت وألن .للقاصرين نفسية أضرار في تتسبب المواقع هذه فمضامين لحمايتك، موضوعة
 أحسست ما إذا الحالة هذه في عليها، اإلطالع تنوي أن دون تصادفها وقد المواقع بهذه مليء
  . أساتذتك   أحد   أو   والديك على األمر فاعرض االرتياح بعدم

 
 بدون أصدقائك ونصوص صور نشر لك يحق فال ،blog بك  خاصة مدونة على تتوفر آنت إذا  •

 أفالما أو صورا أو  mp3 موسيقية ملفات وضع لك يحق ال آما أوليائهم، ومن منهم اإلذن أخد
 إذا عدا ما واالمتياز الحقوق أصحاب إذن أخد بدون األنترنيت من عليها متحصل نصوصا أو

  . القضائية   للمتابعة   ووالديك   نفسك   عرضت   وإال   إنتاجك، من آانت
  

  موجهة   خاصة   رسائل   فهي   األنترنيت،   على   بها   تتوصل   التي   البريد   رسائل   نشر   إعادة   يمكن   ال    •
  حول   تبمعلوما   مدها   المواقع   بعض   منك   تطلب   ما   عادة   . تعميمها   لك   يحق   وال   فقط   أنت   إليك 
  . األمر   في   استشر معهم   والديك، 

 
  فاحشة   صورا   أو    آالما   تتضمن   آخرين   أشخاص   إلى   اإليميل   عبر   إلكترونية   رسالة   أرسلت   ما   إذا    •

  المتضرر   التجأ   إذا   ةالقانوني   للمسائلة   نفسك   تعرض   القتل،   أو   العنصرية   على   تحريضا   أو   سبا   أو 
  إلى   أو   أصدقائك   أحد   إلى   فيروس   إرسال   في   المزاح،   سبيل   على   ولو   الحق،   لك   ليس    . القضاء   إلى 
  . الغير 
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  تعريف بمركز حرية اإلعالم

  

ستقلة                  ة م ا  هو هيئ شرق األوسط وشمال إفريقي ة اإلعالم بال ذ      مرآز حري دن من ا بلن ة مقره ر ربحي  غي
وبر 1998 ذ أآت ضاء من دار البي الم  . 2005 وبال ة اإلع م حري اث ودع ات واألبح تم بالدراس ز يه المرآ

  .ويعتمد المرآز في تمويله على مؤسسات دولية. والحق في المعلومات بالمنطقة العربية

شط م         م ون ا نظ ات آم اث ودراس ارير وأبح دة تق شائه ع ذ إن ز من در المرآ دوات   أص ن الن ة م جموع
د                    دولي ، همت تحدي وطني وال صعيد ال والمؤتمرات واأليام الدراسية بمفرده وبتعاون مع شرآاء على ال

  . أولويات وأهداف إصالح اإلعالم بالمنطقة العربية

ضايا المجتمع                اإلعالم في ارتباطه بق ات ويشتغل المرآز على سلسلة من األبحاث والتقارير لها عالقة ب
وبر             . العربية ذ أآت ى المعلومات           2005وقد سبق للمرآز أن أنجز من وج إل  دراسة حول الحق في الول

ي ة االنترنيت واإلعالم العرب المغرب ، ودراسة حول حكام ع ب ى مواق رأة إل وج الم ة حول ول  ودراس
المغرب   سؤولية ب ي       .الم ة البرنوص ساعدة مقاطع سكو لم ع اليوني اون م ز بالتع ل المرآ دار ( ويعم ال

  .من أجل إنشاء موقع الكتروني ودليل للخدمات موجه للمواطنين) ءالبيضا

ل     : مرآز حرية اإلعالم نظم العديد من الندوات واألنشطة بالمغرب من ضمنها             الندوة الدولية حول تفعي
الم العربي  سنة                  ر في الع ة التعبي دبير شؤون الصحافة              2004الدفاع عن حري وم دراسي حول ت  ، وي

المغرب،  ة ب ة        المكتوب صحافة المكتوب ة ال وير مقروئي دة لتط اليب الجدي ول األس يين ح ومين دراس  وي
  .بالمغرب

ة               ة العربي دائر حول إصالح اإلعالم بالمنطق اش ال ه   . ويلعب المرآز دورا حيويا في النق ونظرا لتجربت
ة والخاصة حول       ة العمومي ل المؤسسات الدولي شارة المرآز من قب تم طلب است دان ي ي المي ه ف وخبرت

ي أ الم العرب الم بالع ات اصالح اإلع امج    . ولوي سكو، وبرن ع اليون ز م تغل المرآ ار، اش ذا اإلط ي ه وف
MedMedia     سة ع مؤس شراآة م ار ال ي إط ي، وف ةIREX األوروب ة  األمريكي ر حكومي ل  الغي  يعم

يمن، البحرين، الكويت       (  مساعدة المنظمات العربية الغير حكومية        لىالمرآز ع   )المغرب، الجزائر، ال
  .في التدريب على وسائل  وتقنيات الدفاع عن حرية اإلعالم والعمل من أجل إصالح قوانين اإلعالم

  :وللمزيد من المعلومات حول برامج أخرى يشتغل عليها المرآز يرجى االتصال

   زنقة أزيالل الدار البيضاء 95
  440433 22(0) 212+ : الهاتف
  452037 22(0) 212+ : الفاآس
  72308890(0) 212+ : المحمول

 info@cmfmena.org : البريد االلكتروني
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  الئحة المستجوبين
  
  
  

 casanetرئيس تحرير بوابة  : عبالقادر العين 
 

 emarrakechمدير بوابة : طارق السعدي 
  

  رئيس جمعية الشعلة :  عبدالمقصود الراشدي
  

  "ماتقيش ولدي"رئيسة جمعية : نجاة أنوار 
  

  مستشار كاتب الدولة المكلف بالشباب: ني موالي ادريس الرحما
  

  مستشار وزير التربية الوطنية: محمد بهاج 
 


