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 بوابة اإلبالغ عن الصور
 و الفيديوهات غير الالئقة

و الخاصة باألطفال

أو كان  اإلنترنت  يمكن ألي شخص عاين محتوى غير الئق على 
ضحية "أعمال مؤذية متعمدة على اإلنترنت" اإلبالغ عنها.  فيما 

يلي بعض النصائح: 
 

 اإلبالغ عن المحتوى الغير الالئق: إذا صادفت أنت أو أطفالك صورا 
أو مقاطع فيديو تتعلق باالعتداء الجنسي على األطفال، فال تشاركها، 
بل قم باإلبالغ عنها! انسخ الرابط من الموقع االلكتروني الذي صادفت 
فيه الصورة أو الفيديو، وانتقل إلى بوابة IWF المغرب على الرابط 
نقرات  بضع  خالل  من   https://report.iwf.org.uk/ma التالي 

فقط، يمكنك اإلبالغ بشكل سري (إذا كنت ترغب في ذلك).

إذا كنت ضحية أفعال خبيثة على اإلنترنت وفي حالة ربط االتصال 
لراشدين أشرار مع األطفال أو ابتزازهم جنسيا او التحرش بهم عبر 
اإلنترنت…. ال تتردد قم بتقديم شكاية إلى النيابة العامة أو الشرطة 
أو الدرك. إن معاناتك في صمت من هذا النوع من األفعال دون 
أعمالهم  أفعالهم  مواصلة  على  المجرمين  يشجع  شكاية  تقديم 

والبحث عن فريسة جديدة. لنتصدى لهم جميعا ! يجب ايقافهم

بزيارة  عليك  الحاالت،  هذه  في  تتصرف  كيف  تعرف  ال  كنت  إذا 
الموقع االلكتروني لفضاء مغرب الثقة السيبرانية

 http://www.cyberconfiance.ma 
أو اتصل بالرقم االخضر: 2511. 

االجتماعية  الشبكات  على  محتوى  أو  حادثة  عن  اإلبالغ   
هذه  جميع  تتوفر  توك:  تيك  انستغرام  تويتر  فايسبوك 
المنصات على ميزات للتبليغ عن المحتوى واألنشطة غير 
الالئقة. يتم التبليغ فيها عبر النقاط الثالث الموجودة أعلى 
على  الدردشة  في  المثال،  سبيل  على  منشور.  كل  يمين 
بعد  ثم   ، الثالث  النقاط  انقر على   ،  WhatsApp الواتساب

ذلك انقر على "المزيد".
 

اإللكتروني  والموقع   2511 المجاني  االخضر  الرقم 
بالمرصد  المباشر  لالتصال  خطان  هما   www.2511.ma
الطفل (ONDE)، وهما متاحان لالستماع  الوطني لحقوق 

إليك ومساعدتك. اتصل بهم إذا كانت لديك اي مشكلة.
 

يمكنكم اإلبالغ  كذلك على الموقع االلكتروني لفضاء مغرب 
الثقة السيبرانية: www.cyberconfiance.ma تقدم البوابة 
استمارات تبليغ بسيطة ومجهولة الهوية، متاحة على مدار 
باللون  "إبالغ"  زر  على  انقر  لإلبالغ،  اليوم.  في  ساعة   24

األصفر، ثم حدد "اإلبالغ اآلن" ، واتبع التعليمات!

رسالة الى االباء و االمهات ! 

نظرا للدور األساسي الذي يلعبه االباء و االمهات في تربية 
تلقين أطفالهم كيفية  و تحسيس أطفالهم، فمن واجبهم 
الثقة  مغرب  فضاء  على  المتاحة  اإلبالغ  أدوات  استخدام 

السيبرانية
. www.cyberconfiance.ma 

على  الضارة  والمحتويات  األنشطة  عن  اإلبالغ  يعتبر 
اإلنترنت سلوك مسؤول ُتحتمه المواطنة الرقمية من أجل 

المساهمة في جعل اإلنترنت فضاء الثقة للجميع.

للمزيد من المعلومات أو اإلبالغ عن أي محتوى أو 
صور أو مقاطع فيديو غير الئقة للعنف  اإللكتروني 
أو االستغالل الجنسي لألطفال على اإلنترنت.

 زوروا موقع فضاء مغرب الثقة السيبرانية:

www.cyberconfiance.ma
أو اتصلوا بالرقم

2511



ما العمل ؟ 

العديد من  قيود، يضم  بدون  اإلنترنت فضاء مفتوح 
غير  المحتوى  ذلك  في  بما  والمنشورات،  المحتويات 
الالئق وغير القانوني. كما أنه يجمع أنواعا عديدة من 
األشخاص، األخيار منهم واألشرار. من هنا تظهر أهمية 
االنترنت  لمستخدمي  يمكن  حيث  التبليغ،  منصات 
غير  واالفعال  المحتويات  عن  خاللها  من  التبليغ 

القانونية لضمان حذفها نهائًيا من اإلنترنت. 

ضرًرا  االكثر  القانوني  الغير  المحتوى  أنواع  بين  من 
ومقاطع  الصور  هناك  اإلنترنت  على  والمنشورة 
األطفال.  على  الجنسي  باالعتداء  الخاصة  الفيديو 
الصور  هذه  نصف  يقارب  ما  تصوير  يتم  لألسف، 
ومقاطع الفيديو من طرف األطفال أنفسهم، وذلك إما 
ألنهم غير مدركين آلثار أفعالهم أو أثناء التالعب بهم 

من قبل مجرمي اإلنترنت.
 

فبراير  في  بالمغرب  للتبليغ  بوابة  أول  إطالق  تم  لقد 
2021 "بوابة IWF المغرب" ألجل حماية األطفال عبر 
الصور  عن  المجهول  بالتبليغ  تسمح  وهي  اإلنترنت 

والفيديوهات حول اإلستغالل الجنسي لألطفال.

لماذا يجب التبليغ على هذه المحتويات؟ 

عبر  جنسيا  استغاللهم  و  باألطفال  التحرش  يعتبر 
اإلنترنت افعاال يعاقب عليها بموجب القوانين الوطنية 

والدولية.
 

تضر  أو  تضرنا   قد  لمحتويات  وأطفالنا  نتعرض  قد  أحيانا 
اإلبالغ  يجب  الحالة،  هذه  في  فيديوهات)،  أو  (صور  بأبنائنا 
عنها لمزودي المنصات أو المنصات المتخصصة من قبيل 

موقع فضاء مغرب الثقة السيبرانية. 

واجبنا   وحذرين،  مسؤولين  أنترنت  مستخدمي  بصفتنا 
التي   القانونية والضارة  المحتويات غير  اإلبالغ عن  يقتضي 
ومجتمعنا  أطفالنا  حماية  أجل  من  اإلنترنت  على  نصادفها 
وجعله  األنترنت  تأمين  في  المساعدة  أجل  ومن  وأنفسنا، 

فضاء ثقة للجميع.

أو كان  اإلنترنت  يمكن ألي شخص عاين محتوى غير الئق على 
ضحية "أعمال مؤذية متعمدة على اإلنترنت" اإلبالغ عنها.  فيما 

يلي بعض النصائح: 
 

 اإلبالغ عن المحتوى الغير الالئق: إذا صادفت أنت أو أطفالك صورا 
أو مقاطع فيديو تتعلق باالعتداء الجنسي على األطفال، فال تشاركها، 
بل قم باإلبالغ عنها! انسخ الرابط من الموقع االلكتروني الذي صادفت 
فيه الصورة أو الفيديو، وانتقل إلى بوابة IWF المغرب على الرابط 
نقرات  بضع  خالل  من   https://report.iwf.org.uk/ma التالي 

فقط، يمكنك اإلبالغ بشكل سري (إذا كنت ترغب في ذلك).

إذا كنت ضحية أفعال خبيثة على اإلنترنت وفي حالة ربط االتصال 
لراشدين أشرار مع األطفال أو ابتزازهم جنسيا او التحرش بهم عبر 
اإلنترنت…. ال تتردد قم بتقديم شكاية إلى النيابة العامة أو الشرطة 
أو الدرك. إن معاناتك في صمت من هذا النوع من األفعال دون 
أعمالهم  أفعالهم  مواصلة  على  المجرمين  يشجع  شكاية  تقديم 

والبحث عن فريسة جديدة. لنتصدى لهم جميعا ! يجب ايقافهم

بزيارة  عليك  الحاالت،  هذه  في  تتصرف  كيف  تعرف  ال  كنت  إذا 
الموقع االلكتروني لفضاء مغرب الثقة السيبرانية

 http://www.cyberconfiance.ma 
أو اتصل بالرقم االخضر: 2511. 

االجتماعية  الشبكات  على  محتوى  أو  حادثة  عن  اإلبالغ   
هذه  جميع  تتوفر  توك:  تيك  انستغرام  تويتر  فايسبوك 
المنصات على ميزات للتبليغ عن المحتوى واألنشطة غير 
الالئقة. يتم التبليغ فيها عبر النقاط الثالث الموجودة أعلى 
على  الدردشة  في  المثال،  سبيل  على  منشور.  كل  يمين 
بعد  ثم   ، الثالث  النقاط  انقر على   ،  WhatsApp الواتساب

ذلك انقر على "المزيد".
 

اإللكتروني  والموقع   2511 المجاني  االخضر  الرقم 
بالمرصد  المباشر  لالتصال  خطان  هما   www.2511.ma
الطفل (ONDE)، وهما متاحان لالستماع  الوطني لحقوق 

إليك ومساعدتك. اتصل بهم إذا كانت لديك اي مشكلة.
 

يمكنكم اإلبالغ  كذلك على الموقع االلكتروني لفضاء مغرب 
الثقة السيبرانية: www.cyberconfiance.ma تقدم البوابة 
استمارات تبليغ بسيطة ومجهولة الهوية، متاحة على مدار 
باللون  "إبالغ"  زر  على  انقر  لإلبالغ،  اليوم.  في  ساعة   24

األصفر، ثم حدد "اإلبالغ اآلن" ، واتبع التعليمات!


