
  

سالمة أطفالنا على 
اإلنتــرنــت

االلتزام بالقواعد األخالقّية على االنترنت:
وذلك من خالل �لّطلب �إلى �لأطفال �أن:

جّيدة. رقمّية  �سمعة  على  • ُيحافظو� 
علمهم  دون  من  لالآخرين  محرجة  �سورً�  �أو  محتوى  ين�سرو�  • ل 

�أو مو�فقتهم.

�لعامة  �لآد�ب  وقو�عد  �لفكرّية  �لملكّية  قو�نين  يخرقو�  • ل 
�لمتعارف عليها �جتماعّيا و�أن ي�ست�سهدو� بالم�سادر بال�ّسكل 

حيح. �ل�سّ

لالآخرين. م�سيء  تعليق  �أي  تدوين  �أو  بن�سر  يقومو�  • ل 
م�سيئة  �أو  لالآخرين  م�سيئة  مجموعات  �إلى  ين�سّمو�  • ل 

للمعتقد�ت و�لأديان و�لتي ترّوج لأفكار وق�سايا تتنافى مع 

�لأخالق و�لآد�ب مثل �لعن�سرية، �لعنف، �ل�سيطانية، �لإرهاب، 

�ل�سادية، �لت�سجيع على تعاطي �لمخدر�ت و�لنتحار... و�أن  ل 

يوؤّيدو� هذه �لمجموعات.

الّتعامل مع اإلساءة واإلبالغ عنها:
روري �سرح �لأمور لالأطفال بعمر مبكر و�إر�سادهم �إلى كيفّية   من �ل�سّ

�لتعامل ب�سكل �سحيح مع �لخطر �لمحتمل، من خالل تحذيرهم �أن:

�لجّد.  محمل  على  �لغرباء  �لأ�سخا�ص  بع�ص  مديح  ياأخذو�  • ل 
كالمال،  لإغر�ء�تهم:  يمتثلو�  ول  �لغرباء  بوعود  ينبهرو�  • ل 

و�لهد�يا، و�لعو�طف...

�لقامة،  �لج�سدية(  بالبنية  �لمتعلقة  �لأ�سئلة  عن  ُيجيبو�  • ل 
�لوزن، لون �لعينين، �ل�سن...(.

فوًر�  ُيعلموكم  و�أن  �لمريبة  �لأ�سياء  من  بالّرهبة  ي�سعرو�  • ل 
بذلك.

م�ساكل  في  توقعهم  لن  �لإنترنت  على  �سالمتهم  على  • �لمحافظة 
كحرمانهم من ��ستعمال �لحا�سوب.

مواقع مفيدة باللغة العربية:

www.crdp.org
www.atfalouna.gov.lb/OnlineSafety 

www.tra.gov.lb/Children-protection-AR 
www.worldvision.org.lb 

www.be-free.info/indexAr.htm 
www.safespace.qa/ar/home.aspx 

مواقع مفيدة باللغة الفرن�سية:

www.e-enfance.org 
www.droitsenfant.com/danger.htm 

www.internetsanscrainte.fr 

مواقع مفيدة باللغة الإنكليزية:

www.microsoft.com/protect 
www.kidproofme.com 

www.connectsafely.org 
www.getnetwise.org 
www.netsmartz.org

www.facebook.com/HimayaLebanon
twitter.com/OnlineSafetyLeb

www.kafa.org.lb
http://onguardonline.gov

 Family من اأجل ال�ستعالم عن خدمة الحماية العائلية

:OGEROعلى الإنترنت  التابعة ل  protection
 www.ogero.gov.lb

من اأجل تحميل برامج ت�سفية محتويات وبرامج مراقبة اأبوية:

www.parentalcontrolbar.org   
www.parentalfilter.eu  
www.netnanny.com

من اأجل الإبالغ عن ال�سكاوى:

خط �ل�سكاوى �لتابع لمكتب مكافحة جر�ئم �لمعلوماتية

 في قوى �لأمن �لد�خلي:  01/293293



من أجل استخدام سليم وآمن لألطفال على 
اإلنترنت

لبناء  ا  مهمًّ وموقًعا  للمعرفة،  ا  �أ�سا�سًيّ م�سدًر�  �لإنترنت  �سبكة  ُتَعّد 

رورة �أّنها �آمنة،  د�قات و�لّتو��سل �لإجتماعي...  وهذ� ل يعني بال�سّ �ل�سّ

غار ي�ستخدمون �سبكة �لإنترنت بحما�سة وبطريقة �سبه يومّية ول  فال�سّ

يجدون من ير�سدهم لتجّنب �لمخاطر �ّلتي تنتج من �سوء ��ستخد�مهم 

لها.

و�لجدير بالّذكر �أّن منع �لأطفال من ��ستخد�م �لإنترنت لي�ص �لطريق 

�لأمثل لحمايتهم لذ� من �لم�ستح�سن على �لأهل �أن يتفقو� مع �أطفالهم 

على �لّنقاط �لآتية:

الحيطة والحذر: 

من بديهّيات �أو �أ�سا�سّيات �سالمة ��ستخد�م �لإنترنت:

�لمدر�سة،  �لعمر،  �ل�سم،  مثل  �سخ�سّية  معلومات  �إعطاء  • عدم 
�لعنو�ن...

.)Privacy Settings( �لخ�سو�سّية  �أدو�ت  ��ستخد�م  من  • �لّتاأّكد 
ور و�لمعلومات مع �لغرباء. على �سبيل �لمثال: عدم ت�سارك �ل�سّ  

.)Password( �لمرور  كلمة  ب�سّرّية  • �لحتفاظ 
�لغرباء. مع  �لّدرد�سة  • عدم 

)E-mails(  من �لغرباء. بريدّية  ر�سائل  ��ستقبال  �أو  فتح  • عدم 
بعدم  �سعورهم  فور  ر��سد  �سخ�صٍ  �إخبار  على  �لأطفال  • ح�ّص 

�لرتياح.

مالحظة: حاولو�، لو مّرة، ��ستخد�م مختلف �أنو�ع محّركات �لبحث 

مثل Google لتعرفو� مقد�ر �لمعلومات �لموجودة عنكم على �ل�ّسبكة.

مراقبة أنشطة األطفال على الّشبكة 
والّتحّكم بها:

 )parental control( �لأبوّية  �لمر�قبة  برمجّيات  • ��ستخد�م 
�لمتو�فرة لحذف �لمحتويات غير �لمنا�سبة ومر�قبة �لمو�قع �لتي 

يزورها �لأطفال ومعرفة ما يفعلونه.

مالحظة:

�أثناء  12 �سنة من عمره عليكم مر�فقته في  �لـ  �لّطفل دون  • �إذ� كان 
�إلى  �لّدخول  حّق  لكم  يكون  �أن  على  ّرو�  و�أ�سِ لالإنترنت،  ��ستخد�مه 

ح�سابه  وبريده �لإلكتروني لتتاأّكدو� من عدم تو� �سله مع �لغرباء.

• و�إذ� كان عمر �لّطفل فوق �لـ12 �سنة ف�ساركوه عالمه من دون رقابة 
بولي�سّية، وعّلموه كيف يحمي نف�سه ويثق بحد�سه وذكائه.

في  عاّم  مكاٍن  في  �لإنترنت  و�سلة  �سّيما  ول  �لحا�سوب  • و�سع 
�لمنزل ولي�ص في غرفة نوم �لأطفال.

زيارتها. �لم�سموح  �لمو�قع  طبيعة  على  �لأطفال  مع  • �لتفاق 
• و�سع قو�عد ل�ستخد�م �لإنترنت وذلك من خالل تنظيم �أوقات 

��ستخد�م �ل�ّسبكة و�لمّدة �لم�سموح بها.

)download( وقو�عده:  �لّتحميل  مبادئ  على  �لأطفال  مع  • �لتفاق 
�لمو�سيقى، �لأفالم، �لألعاب، �لبر�مج ...�لم�سموح بها.

مالحظة: �ختارو� �لألعاب مع �لأطفال وتاأّكدو� من �أنها منا�سبة 

لأعمارهم من حيث �لم�سمون، و�حَذرو� �لألعاب �لتي تت�سّمن �لعنف 

و�لم�ساهد �لّدموّية لما لها من تاأثير �سلبّي في تكوين �سخ�سّياتهم 

و�سلوكّياتهم.

الحرص على حماية الحاسوب الّشخصي:

وبر�مج  �لفيرو�سات  مكافحة  بر�مج  ��ستخد�م  من  • تاأّكدو� 
�لحماية �ل�ّسخ�سّية مثل بر�مج جدر�ن �لّنار )firewall( �لموجودة 

في �لحا�سوب ... وتحديثها دوريًّا.

فتح باب الحوار والّتواصل:

ويتّم ذلك من خالل محاورة �لأطفال حول:

يزورونها  �لتي  �لمو�قع  ونوعّية  �ل�ّسبكة  على  �هتماماتهم  • مر�كز 
عادًة.

�لإنترنت. على  معهم  ُيدرد�سون  �ّلذين  • �لأ�سخا�ص 
• عدم �لإنجر�ر  ور�ء ت�سرفات �أ�سدقائهم وعدم �عتبار كل ما 

يقومون به ُيعّد بال�سرورة �سحيًحا.

مالحظة:

ل تت�سّرفو� بعقلّية �لقا�سي ول تقومو� باإ�سد�ر �لأحكام بل تحاورو� 

مع �أطفالكم وكونو� م�ستعدين لمناق�ستهم بطريقة مريحة ومرنة. 


