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ي الغ صحــــب
ف   

وس كورونا  التدابير الوقائية االستثنائية ضد جائحة فير
ن الدعوة إىل ي أقض درجات اليقظة لتصفح اإلنير

 ت يتوخز
 كاذبةالمعلومات ال وتروي    ج نشر عدم التنبيه إىل و 

 

وس  كورونا ) ي ظل األزمة العالمية الناجمة عن فير
ز
ي لألبحاث المتعددة التقنيات فإن ( ، COVID-19ف المركز المغرب 

ونية بالمغرب، من خالل قطبه للكفاءة ال ممثل( ، CMRPIواالبتكار ) جمعية الدولية لمكافحة الجريمة اإللكير
نيت) ي و الحماية عىل األنير

ابز ز عن جميع مستخدمي  ، يدعو (مرصد األمن السيي  نت والمسؤولير أمن أنظمة  اإلنير
نت واألنظمة  إىل أقصاها  الحذر درجة  رفعإىل  ،المغرببالمعلومات  الرقمية خالل هذه  المواردو عند استخدام اإلنير

ي بسبب  ةمسبوقالغير  العالمية ةصحيالاألزمة 
وس كورونا. تفشر  وباء فير

 
نيت عىل الموارد الرقمية، كبديل أساسي لضمان  ي الواقع ، فباإلضافة إىل "الضغط" الذي تعرفه شبكات اإلنير

ز
ف

ز األفراد ، وكذلك تنفيذ خطط استمرارية المرافق  عي  ال نيت، كما االتصاالت بير عمل عن بعد، يستغل مجرمو اإلنير
ي أنظمة المعلومات، خاصة 

ز
هي العادة خالل كل األزمات العالمية، من خالل استغالل نقاط الضعف والهشاشة ف

نيت بقواعد التصفح اآلمن، من أجل مهاجمة الضحايا من جميع األحجام: المؤسس ،  تاجهل مستخدمي اإلنير
كات وحتر  ي لألبحاث المتعددة التقنيات و االبتكار من موقع ، فإن  وعليه. األشخاصالمنظمات ، الشر المركز المغرب 
ي المجال الرقمي ،  مكونة من وطنية عالمةجمعية  مسؤوليته الوطنية، باعتباره

ز
اء ف و ،  غير ربحي  وذات هدفخي 

ي  منخرطة
ز
انية ، نشر ف ي ومكافحة الجريمة السيي 

ابز  السلطات المختصة و  جهوداتتتثمن م الوعي باألمن السيي 
ة الحرجة، و تدعو ي هذه الفير

ز
ي تحقيق األمن الرقمي بالمغرب خاصة ف

ز
نيت  الجهات الرسمية ف إىل رفع مستعمىلي األنير

ة الحرجة  الهجمات من أجل التصدي لكل، إىل الحد األقض اليقظة مستوى ي هذه الفير
ز
ونية المحتملة ، ف اإللكير

ي لألبحاث المتعددة التقنيات و االبتكار فالمركز والصعبة ، وبالتاىلي  ورة عىل  يذكر و يص  المغرب  ام قواعد ضز احير
ي والممارسات الجيدة ، وعىل وجه الخصوص: 

ابز  األمن السيي 
 

  :كات و المنظمات  بالنسبة للشر
  دعوة مسؤوىلي أمن نظم المعلومات للمرور من حالة الوعي بالمخاطر إىل حالة اليقظة القصوى وتفعيل وضع

 خطة استمرارية العمل. 
 دد للمعطيات ل عىل الحفظ المستمر العم نيتنسخ غير متصلة (   يومي  بير  .(بشبكة االنير
  ز ز  تذكير وإبالغ جميع العاملير ، منصات رقمية، شبكات و الموظفير ي

وبز ، عي  وسائل االتصال عن بعد )بريد الكير
ز  ز و الموظفير ، وخاصة بالنسبة للعاملير ي

ابز ، الخ(، بقائمة الممارسات الجيدة لألمن السيي  التواصل االجتماعي
 ين انتقلوا إىل وضع العمل عن بعد. الذ

كات المتاح عىل موقع المركز ي بالنسبة للشر
ابز يل دليل األمن السيي  ز

 (https: // www.cmrpi.ma : )يمكن تيز

mailto:contact@cmrpi.ma
https://www.cmrpi.ma/


 
بحاث المتعددة التقنيات واالبتكارالمركز المغربي 

أ
لل  

Le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation 
 

 

 

, للبحث العلمي و التطوير و االبتكار ، جمعية عالمة،  ذات هدف غير ربحي ز ي للتمير  مركز مغرب 
يف رقم أحدث ي   1.58.376ت بمقتضز الظهير الشر

 (1378جمادي األوىل  03) 1958نوني   15الصادر فز
 ، القنيطرةCD1474-، ميموزا، ص.ب  04، مكتب 11شارع أنوال، إقامة فلوري  23

ي 
وبز يد اإللكير ي   contact@cmrpi.maالي 

وبز  2126+45579925الهاتف   https://www.cmrpi.maالموقع االلكير
 

 

  نلمستعملي بالنسبة  ت: ياإلنير

 ورة االنتباه وس كورونا، وأخذ المعلومات فقط من حجم إىل  ضز مصادر التدفق المعلومات حول وباء فير

 .(مصدر المعلومة URL الموقع تأكد من عنوانالالرسمية )و الهيئات  من خالل المؤسساتموثوقة ال

 ورة االنتباه ي والمحادثات الفورية والدردشات والمنشورات عىل  ضز
وبز يد اإللكير إىل الرسائل النصية ورسائل الي 

 ادر و المواقع الرسمية. المص بالعودة إىلمن صحة المعلومات دائما التحقق فيجب الشبكات االجتماعية ، إلخ. 

  صحة مصادرهاقبل التحقق من و الشبكات االجتماعية عىل وسائل التواصل  المعلومات عدم مشاركة أو نشر 

  ل المرفقات فقط من مواقع آمنة وموثوق بها )النقر ز ي عىل الروابط ، أو تيز
 (//:https  بعبارةعناوينها دأ تتبو التر

 ن االنتباه اء عي  اإلنير ي تبتدأ ن ت ، تحقق دائًما ميإىل عمليات الشر
(، //:https  بعبارةعناوين المواقع )التر

اء  ينصحباإلضافة إىل ذلك ،   عىل المواقع ذات السمعة المعروفة. فقط بالشر

 ن مخادعي  االنتباه  إىل ع عىل اإلنير وس كورونا ، مسم  ت تحت يالتي  ع عي   ينصحمكافحة فير المواقع بالتي 

ي تحددها االرسمية لألبناء و المؤسسات 
لسلطات المختصة والدوائر الرسمية، دائما التحقق من عناوين التر

ي تبتدأ 
ونية )التر  .(//:https  بعبارةالمواقع االلكير

  ، نت ورة مرافقة اآلباء أو أولياء األمور خالل التصفخ بمواقع التعلم عي  اإلنير بالنسبة لألطفال )القاضين( ، ضز

نت ، ف نت ، )يجب أخذ وكذلك من أجل التسلية والعب عي  اإلنير األطفال هم هدف محتمل لمجرمي اإلنير

 .12آلمن الخاص باألطفال دون سن الوقت لقراءة دليل التصفح ا

 .(https://www.cmrpi.maمتوفر عىل موقع المركز : )

  ورة الحفاظ عىل المعلومات و المعطيات الشخصية، خاصة المرتبطة بالحالة الصحية لألفراد باعتبارها ضز

نيت  معطيات حساسة، وعدم تبادلها  ورة  القصوى أو ترويجها عىل األنير دون موافقة أصحابها و عند الصز

ها مسبقا.   القيام بتشفير

 

 سبوكاإلبالغ عن محتوى كاذب وغير الئق عل منصة فاي: 
 

ي لألبحاث المتعددة التقنيات و االبتكار  يك يعتي  المركز المغرب  كةشر  ،بالمغرب Facebook ا موثوقا و معتمدا لشر
ن مستعمىلي  بالغات مع للتجاوبعىل استعداد  وهو  و المحتوى غير الالئق  من أجل المساعدة عىل حذفت ياإلنير

، المنشور عىل منصات  ي
كة المتعلق بالسياق الوطتز خطاب المعلومات الكاذبة، ، عىل سبيل المثال:  Facebookشر

كة  تشي    ع يمكن للمركز  ، وما إىل ذلك( ، وبالتاىلي  ، االخالل بالحياءالكراهية والعنف من Facebook التواصل مع شر
ي المغرب يعوض ، هذا ال  CMRPI-Facebook خالل قناة الربط

ز
بأي حال من األحوال دور السلطات المختصة ف

ي ، الدرك الملكي ، النيابة العامة، إلخ(، والمختصة)األم
و   Facebookمعالجة االبالغ حول محتوى ب ن الوطتز

ز الجاري بها العملشبكات التواصل االجتماعية و   مع القوانير
ز
 .الذي يتناف
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ي لألبحاث المتعددة التقنيات و االبتكار ن ( رهن إشارة مستعمىلي CMRPI) يضع المركز المغرب  يد ياإلنير ت عنوان الي 
 : ي

وبز ونية  report.facebook@cmrpi.maاإللكير من أجل ،  www.cmrpi.ma، وكذلك بوابته اإللكير
وس كورونا أو المحتوى  حذف إلبالغ عنعىل االمساعدة  المنشور عىل  غير الالئقالمحتوى الكاذب الخاص بفير
كة منصات  .Facebook شر

 

 :ملحوظة
ي لألبحاث  دور كة  التواصل مع  تيسير  هو المتعددة التقنيات و االبتكارالمركز المغرب  من أجل ،  Facebookشر

ي ب تحتفظ ةواألخير تشي    ع إجراءات حذف المحتوى غير الالئق، 
ز
ا سياسته عىل استنادا  هحذف أو عدمالالحق ف

ز المنظمة  .التواصلية و القوانير
 

ام البيوت، وتتبع االرشادات الرسمية من أجل التصدي للجائحة.  ز  فمزيدا من اليقظة الرقمية و الير
 

 : شعار المركز
 خدمة المغرب واجبنا جميعا. 

 
 

نيت يمكن تحميل هذا البالغ من   https://www.cmrpi.ma :بوابة المركز عىل األنير
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