
 
 

www.citra.gov.kw info@citra.gov.kw  :125اخلط الساخن  

 

 

 محاية األطفال من خماطر االنرتنت

 

يف عصرنا احلديث أصبح االنرتنت األداة الرئيسية يف التواصل والتعلم لدى الكبار والصغار، 

أن العامل الضيق بدأ مع فارق أن األطفال يف هذا العصر أصبحوا أكثر معرفة واطالعا، علما 

.يتسع أمام أطفالنا من خالل شبكة االنرتنت  

 
علينا معرفة ان اإلنرتنت أصبح يف وقتنا احلاضر مصدرا مهما من مصادر املعلومات واملعرفة 

والتواصل وكل يوم تزداد أعداد املواقع واملعلومات واملصادر من حيث التسوق والتعارف 

مسألة مهمة تشغل بال الكثريين من معلمني ومربني مع والتعليم، ويعترب عنصر السالمة 

لذلك أصبح لزاما على  العلم أن اخلطر مازال حمدقا يف استخدام االنرتنت حتى وقتنا هذا

.الدول اجياد آليات فعالة حلماية الطفل من أية ممارسات قد يستغل بها  

 

 :قواعد السالمة يف استخدام االنرتنت عرب احلاسب اآللي

 

اآلباء على كل جديد من الربامج اليت تتيح هلم إجياد رقابة على جهاز  تعرف •

 .الكمبيوتر املستخدم من قبل األطفال

 

 .العودة اىل ذاكرة الكمبيوتر ومعرفة املواقع اليت مت الدخول اليها •

 

تهيئة الطفل على ان االنرتنت هو مكان للتعلم واكتساب املعرفة وبالتالي علينا  •

 .ز مبا يتناسب مع األهداف املرجوةتهيئة اجلها

 

التأكيد على األطفال بعدم اعطاء أي معلومات شخصية مثل االسم أو العنوان أو رقم  •

 .اهلاتف والصور الشخصية ألي جمهول عرب شبكة االنرتنت

 

يوضع جهاز احلاسب اآللي يف مكان عام وليس يف غرفة مغلقة لتسهيل عملية  •

 .اإلشراف واملراقبة
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 .ركيب برامج احلماية على احلاسب اآلليت •

 

 .إجياد مواقع جيدة لألطفال وجتهيزها للدخول إليها مباشرة من طرفهم •

 

 .حصر التواصل عرب الربيد االلكرتوني بني جمموعة معينة من األصدقاء واألقارب •

 

 .املناقشة املستمرة مع الطفل حول خماطر االنرتنت ومنافعه •

 

 .الذاتية لدى الطفل وتزويده باملعلومات وطرق التصفح بأمانتفعيل املراقبة  •

 

 

 قواعد السالمة يف استخدام االنرتنت عرب اهلاتف احملمول:

 

معرفة مجيع مواصفات اجلهاز الذي ستشرتيه للطفل والسؤال عن طريقة إلغاء اخلدمات •

 اليت ال ترغب بأن يستخدمها طفلك.

 

 تف احملمول.حتديد أوقات معينة الستعمال اهلا •

 

 التأكد من استعمال الرقم السري جلهاز الطفل. •

 

 التأكد أن يناسب اجلهاز عمر الطفل وخربته. •

 

 الدراية التامة بالتقنيات اليت سيستخدمها طفلك عرب اهلاتف احملمول. •

 

 استعماله للهاتف احملمول. لدى يواجهاالتأكد باستيعاب الطفل للمخاطر اليت ميكن أن  •

 

 

 

Kiddle اخلاص لألطفال من جوجل: الباحث 
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عندما يستخدم أطفالنا االنرتنت للبحث عن أي صور أو معلومات تتعلق بالعمل املدرسي، 

يرجى تشجيعهم على استخدام حمرك البحث اخلاص باألطفال من جوجل 

(www.kiddle.co.) 

 
 حيث حيتوي املوقع على املميزات التالية:

 

. البحث اآلمن: تليب املواقع الناجتة عن البحث متطلبات األمان لدى األسرة وحتجب املواقع 1 

 الغري املناسبة لألطفال.

 . ترتب نتائج البحث كاآلتي:2

 
 املواقع والصفحات املكتوبة خصيصا لألطفال. -

وب لكن لديها حمتوى مكت لألطفال،غري مكتوبة خصيصا  واملوثوقة،املواقع اآلمنة  -

 .Kiddleبعناية من قبل حمرري موقع  الفهم وخمتاربطريقة بسيطة، سهلة 

متخصص ولكن يصعب على  ىوتوفر حمتواملواقع اآلمنة واملعروفة املكتوبة للبالغني  -

 األطفال فهمه.

 

. الصور املصغرة كبرية احلجم: يتم عرض معظم نتائج البحث بصور مصغرة ذات حجم 3

مسح النتائج والتمييز بينها باإلضافة إىل النقر على النتائج كبري مما يسهل عملية 

 األكثر مالءمة خصوصا لدى األطفال كونهم ال يقرؤون بنفس سرعة البالغني.

 

 . يستخدم املوقع خط واضح يسهل القراءة لدى األطفال.4
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. اخلصوصية: ال يتم مجع أي معلومات شخصية ويقوم املوقع حبذف مجيع البيانات بعد 5

 ساعة على استعماهلا.  24مرور 

 

 

 ؟ comبدال من . coنطاق . Kiddleملاذا يستعمل موقع 

 

 .Kiddleوهذه هي رؤية وتركيز موقع  -( children onlyترمز إىل )فقط لألطفال( ) coألن . 


