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علىاألطفـال

دليل عملي لألولياء واألوصياء والمرّبين



صفحة 1حماية األطفال على اإلنترنت

أصبحت اإلنترنت وسيلة أساسية وفعالة، حيث تعتبر أداة للتنمية  والتكامل 
االقتصادي واالجتماعي والفكري والثقافي.

ومع ذلك ، إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح ، يمكن ان تشكل تهديدا 
رئيسيا يستهدف أساسا شرائح المجتمع الضعيفة ، وخاصة األطفال ، بسبب 
فضولهم ، وجهلهم بالمخاطر وعدم نضجهم الذي يجعلهم كائنات تحت 

رحمة المفترسين ومجرمي اإلنترنت الذين يحتشدون على اإلنترنت
لذا يجب على اآلباء واألوصياء والمعلمين إيالء اهتمام وثيق الستخدام 

األطفال لإلنترنت ، وحمايتهم بشكل فعال من األخطار المحتملة التي 
يتعرضون لها والرد بسرعة إذا كان الطفل ضحية لفعل ضار. على شبكة 

االنترنت.
سيقدم هذا الدليل معلومات واضحة ومفهومة حول المخاطر التي يمكن ان 
يتعرض لها الطفل على اإلنترنت باإلضافة إلى اإلجراءات التي يجب أن يتخذها 

األولياء واألوصياء والمرّبين من أجل حماية الطفل والسماح له باستخدام 
أفضل لإلنترنت مع خطر أقل، و حتى تكون هذه اإلجراءات فعالة، يجب أن 

تشمل األسرة والمجتمع.

مقـدمـة

للوزارات  الثمينة  بالمساهمة  والالسلكية  السلكية  المواصالت  و  البريد  وزارة  طرف  من  الدليل  هذا  إعداد  تم 
المكلفة بالدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الدينية، التربية الوطنية، اإلتصال، الشباب، التضامن الوطني إلى جانب 

الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، الدرك الوطني  و األمن الوطني.
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Bonjour 
Bonsoir 

Aujourd’hui
Hier 

Toujours
Bientôt

Tout de suite
Bien sûr

Dès que possible
À plus tard
À demain

À tout à l’heure
C’est

Ce n’est pas grave
Quoi de neuf ?

Mort de rire
Pété de rire

Occupé
Vas-y

Vraiment
Bébé ou Bye bye

Lot of Laughs
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Quand
Jamais
Salut

Bisous
Merci

De rien
S’il te/vous plait

Pourquoi
Qui

D’accord
Excellent

Beaucoup 
Acheter

Tout le monde
Je suis
Je sais

Je t’aime
Avec

Je t’aime
Tu me fatigues

Dis moi
Dangeureux
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المعنى بالعربية المعنى بالعربية

اإلختصار المعنىاإلختصار المعنى

العدد العدد

(مصطلحات مستعملة عموما)

اللغة المستخدمة
على االنترنت 

اللغة المستخدمة على االنترنت
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يبدأ الطفل في  مرحلة ما قبل التمدرس  اكتشاف األجهزة الرقمية  ، فأولى 
مقاطع  و مشاهدة  اللعب   من خالل  تكون  االنترنت  عبر  و جوالته   نقراته 
أو  األلعاب  تنزيل  حتى  ويمكنه  البحث،  محركات  ستشارة  وا  الفيديو 

الموسيقى أو الصور .
يحاول الطفل في هذه المرحلة التكيف مع العالم الواقعي و بالتالي يكون 

غير مستعد بعد للعالم االفتراضي .

سلبية  آثارا  للشاشات  المفرط  التعّرض  يسبب  قد 
على بعض الوظائف اإلدراكية للطفل، مثل: اللفظ 
و اللغة، أو االنتباه، كما أّن له عواقب وخيمة على 
صحته الجسدية (اضطراب النوم، قصر النظر بسبب 

التعرض للضوء األزرق، الخمول و زيادة الوزن). 

غير  جنسي  محتوى  أو  لصور  التعرض 
الئق، سواء عن قصد أو عن غير قصد.

التعرض لمحتوى تصويري قد يكون غير الئق على 
من  األشخاص  تجريد  و  العنف  مشاهد  غرار 
والتطبيقات  الفيديو  مقاطع  في  إنسانيتهم 

واأللعاب على االنترنت. 

خطر

الطفولة المبكرة

1.الطفولة المبكرة

   األخطار التي يتعرض لها طفلك 
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يمنع على الطفل دون سن الثالثة استخدام 
الشاشات االلكترونية  

نوع المحتوى الذي يمكن تنزيله باستخدام 
األجهزة الرقمية الخاصة بكم

يجب وضع الحدود التي توضح إلى ما إذا كان ُيسمح 
للدخول  المحمولة  هواتفهم  باستخدام  لألطفال 

على اإلنترنت وعدد مرات استخدامهم لها.

محمي

الطفولة المبكرة

كيف تحمي طفلك؟
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العمر، حيث  المرحلة من  الفضول سمة من سمات األطفال في هذه  يعتبر 
يدفعهم إلى التطلع الى كل ما هو مجهول  و الذي يسهل تعرضهم لعدة 
أضرار من  خالل ربط عالقات صداقة جديدة عبر اإلنترنت.  فهم ال يدركون أن 
مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم يمكن أن يكون لها عواقب 

وخيمة.

التعرض لمحتوى مروع وغير مرغوب فيه

 «Avatar» افتراضيين  اشخاص  مع  التواصل 
دون إدراك من يكون وراءهم

وسائل  عبر  جنسّيا  المتحرشين  قبل  من  اإلغراء 
التي   ، االنترنت  عبر  األلعاب  و  االجتماعي  التواصل 
قد تؤدي إلى االستغالل الجنسي للطفل  و قد تصل 

الى حد االختطاف واالنتحار.    

اجتماعية  عالقات  إقامة  رفض  و  التواصل  انعدام 
مما يؤدي الى العزلة و االنطواء. 

الطفولة المتوسطة

2.الطفولة المتوسطة

   األخطار التي يتعرض لها طفلك 

صفحة 5حماية األطفال على اإلنترنت

خطر



الرقابة  وبرامج  تطبيقات  تحميل  تشجيع 
بعض  إلى  الولوج  إمكانية  لتصفية  األبوية 
التعرض  خطر  من  للحد  وذلك  المحتويات، 

لمحتويات غير مالئمة

مرافقة الطفل عند تصفحه لألنترنت.
عند  به  يقوم  ما  حول  الطفل  مع  التحدث 

تصفحه لألنترنت,  

التواجد الدائم بجانب طفلك وتنمية التواصل 
الصادق والصريح معه، لكي يستطيع التعبير 

عن تجاربه على االنترنت.

في  لألنترنت  الطفل  استخدام  على  الحرص 
المكان الذي ترتاده العائلة " غرفة الجلوس" 

بدًال من أن يكون وحيًدا في غرفته. 
إلى  وتوجيهه  طفلك  فراغ  وقت  تنظيم   

الرياضة واألنشطة الثقافية...إلخ

الطفولة المتوسطة

كيف تحمي طفلك؟

صفحة 6حماية األطفال على اإلنترنت

محمي



تعتبر الفئة العمرية األكثر عرضة لمخاطر اإلنترنت ومحتواها الضار 

المرغوبة  غير  أو  التطفلية  اإللكترونية  الرسائل 
والفيروسات والبرامج الضارة. 

و  التطرف  ينشر  الذي  المحتوى  إلى  التعرض 
العنصرية، بما فيه الذي يحرض لإلرهاب .

الصحة  تهدد  وخطيرة  عنيفة  وتطبيقات  ألعاب 
العقلية والبدنية لطفلك

اساليب  أو  للحوادث  تنقل صورا حقيقية  التي  المواقع 
التعذيب أو التشويه "الدموية" التي تصدم المراهقين 

وتدفع بعضهم للقيام بمثل هذه األفعال

المـراهقـة

   األخطار التي يتعرض لها طفلك 
المضمون 
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3.المراهقة

خطر



ضبط اعدادات الخصوصية لحساب طفلك    

التي  األلعاب  وخاصة  طفلك  بألعاب  اهتم 
تتميز بوحدة الدردشة.

في  الجديدة  استقالليته  المراهق  يتولى  كيف  الحظ 
أو  رقمية  لوحة  أو  محمول  كمبيوتر  امتالكه  حالة 

هاتف ذكي.

الحرص على توجيه طفلك الى المواقع التي 
المالئمة لسنه

التحقق من تاريخ المواقع التي تمت زيارتها 
والتطبيقات التي تم تنزيلها

المـراهقـة

كيف تحمي طفلك؟
المضمون 

صفحة 8حماية األطفال على اإلنترنت

محمي



التعرض لسرقة الهوية:
-إساءة استعمال صور طفلكم و شكلها

- إنشاء حسابات وهمية من خالل استعمال هوية 
طفلكم.

الكشف عن المعلومات الشخصية الخاصة بالطفل 
التي تؤدي إلى التشهير به أو اإلضرار بسمعته

أو  جنسية  محتويات  ذات  نصوص  أو  رسائل  إرسال 
« SEXTING »  صور جنسية

قبول "طلبات الصداقة" من أشخاص غرباء لم يتم اللقاء 
بهم من قبل.

المـراهقـة

   األخطار التي يتعرض لها طفلك 

نشر البيانات الشخصية والخاصة

صفحة 9حماية األطفال على اإلنترنت

خطر



الخاصة  الَسر  كلمات  على  حيازتك  من  التأكد  يجب 
بجميع حسابات مواقع التواصل االجتماعي واألجهزة 

اإللكترونية الخاصة بطفلك.  

تفقد قائمة أصدقاء طفلكم
توعية طفلكم حول المخاطر التي تحدق به 

والتي قد تالحقه طوال حياته.

أحرص على مراقبة أنشطة طفلك على األنترنت 
يجب  كما  المحمول.  للهاتف  واستخدامه 
هذه  ويشارك  ينشر  طفلك  كان  إذا  ما  التحقق 
وأسلوب  هويته  عن  تكشف  التي  المعلومات 

حياته على شبكات التواصل االجتماعي

المـراهقـة

كيف تحمي طفلك؟
نشر البيانات الشخصية والخاصة

صفحة 10حماية األطفال على اإلنترنت

محمي



دون   «Avatar» افتراضيين  اشخاص  مع  التواصل 
إدراك من يكون وراءهم

اللقاءات و االستمالة عبر االنترنت: 
استعمال األشرار البالغين لشبكات التواصل االجتماعي و 
بغرض  االلكترونية  األلعاب  ومواقع  النقاش  منتديات 
كذلك  بأّنهم  إيهامهم  خالل  من  األطفال  استغالل 

أطفال في مثل سنهم. 

أو  صور  حيازة  بهدف  االطفال  حسابات  اختراق 
فيديوهات خاصة بهم في وضعيات مخلة للحياء 

وتهديدهم بها فيما بعد

الّتحرش و التنّمر (المضايقة) عبر االنترنت
اإلشاعات،  الشتم،  العزلة،  الّتشهير،  السخرية، 
التهديدات من خالل التعليقات، الرسائل، الصور، مقاطع 

الفيديو وما إلى ذلك.

المـراهقـة

   األخطار التي يتعرض لها طفلك 

االتصال مع المجتمع االفتراضي

صفحة 11حماية األطفال على اإلنترنت

خطر



التحّدث مع طفلكم عن اإلستمالة مع شرح معناها و 
لفت اإلنتباه شخصية المستميل و تصّرفاته.

يمكن  التي  الدردشة  موضوعات  نوع 
اإلنترنت  عبر  فيها  المشاركة  ألطفالك 
وااللفاظ التي تعتبر غير مالئمة الستخدامها 

في الدردشة.

غرف الدردشة والمنتديات التي يمكنه المشاركة 
فيها، هذه الحالة ال يجب عليه اال المشاركة في 

غرف الدردشة التي تخضع لإلشراف.

راقب استخدام الكاميرات الخاصة بالمحمول و 
اللوحات اإللكترونية  والهواتف الذكية وكذلك 
على  الفيديو  ومقاطع  الصور  وتبادل  نشر 

اإلنترنت

!

المـراهقـة

كيف تحمي طفلك؟

حدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول
 فيما يتعلق بـ: 

االتصال مع المجتمع االفتراضي

صفحة 12حماية األطفال على اإلنترنت

محمي



كيف
طفـلي؟معأتعـــامل

ممارسات جيدة

 عّلم طفلك عدم الدردشة مع الغرباء. يجب 
أو  معلميه  أو  الوادين  إبالغ  دائًما  عليه 
هذا  مثل  حدوث  حالة  في  عليه  األوصياء 

الموقف.

باتا  منعا  ممنوع  أنه  الطفل  يعّلم  أن  يجب 
بذلك.  الوالدين  علم  دون  شخص  مقابلة 
اشرح لطفلك  العواقب التي تترتب عن  هذا 

التصرف.  

 عّلم طفلك في حالة اذا طلب منه أحدهم 
يتصرف  أال  يجب  االنترنت  عبر  المساعدة 
أو  الوالدين  أحد  إخطار  وعليه  بمفرده 

الوصي أو المربي

عّلم الطفل أن األشخاص على اإلنترنت ليسوا 
 ، دوما كما يزعمون، فيجب أن يكون حذًرا 
إبحاره  عند  بذكاء  يتصرف  شيء  كل  وقبل 
عبر اإلنترنت. فال يجب عليه أبًدا الكشف عن 
أونشر  إرسال  أو  الشخصية،  المعلومات 
التواصل  مواقع  عبر  فيديوهاته  و  صوره 
إجراء  مطلًقا  له  ينبغي  وال  االجتماعي 

محادثات مرئية مع الغرباء 

المربي  أو  الوصي  أو  الوالدين  على  يجب 
التدخل في حال تلقى الطفل تهديدات على 
أبًدا،  اإلنترنت. عّلم طفلك عدم االستسالم، 

للتهديدات، وابالغ أحد الوالدين.

من  صداقة  طلب  قبول  عدم  طفلك  عّلم 
شخص مجهول، ويجب عليه إخطار الوالدين 
قواعد  خرق  دون  المربي،  أو  الوصي  أو 

األمان لسبب أو آلخر.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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النظام  في  واالتصال  االعالم  تكنولوجيات  دمج  في  هام  دور  للمربين 
التعليمي بغرض مساعدة األطفال والمراهقين على تعلم الولوج إلى العالم 
بطريقة  يوفرها  التي  االمكانيات  من  واالستفادة  واكتشافه،  االفتراضي 

بسيطة وآمنة. 

من أجل االستخدام اآلمن والمسؤول لإلنترنت، يجب على المربين:

من  مجموعة  توفر  من  التأكد 
وأن  الفعالة،  والتطبيقات  السياسات 
يتم رصد فعاليتها ومراقبتها بشكل 

منتظم.

في  االنترنت  شبكة  أّن  من  التأكد 
المدرسة سالمة وآمنة.

المنظومة  موظفي  تكوين  ضمان 
على  السالمة  مجال  في  التربوية 

شبكة االنترنت.
ومنظمة  دورية  مراجعات  إجراء 

لجميع التدابير األمنية عبر األنترنت.

التأكد من حجب مواقع االنترنت ذات 
الخطيرة  و  المرغوبة  غير  المضامين 
أي  تفادي  بغية  األطفال،  على 
احتكاك لهم مع أشخاص سيئين من 

خالل هذه المواقع

األبوية  الرقابة  برمجيات  تثبيت 
نفاذ  بتسيير  للمربيين  للسماح 

األطفال إلى االنترنت.

على  السالمة  بشأن  األطفال  تثقيف 
شبكة االنترنت.

المنظومة  مسؤولي  وعي  ضمان 
إشكالية  بخصوص  التام  التربوية 

حماية األطفال عبر االنترنت

(نشاطات  إعالمية  اجتماعات  تنظيم 
وأولياء  والشباب  لألطفال  تعليمية 
الوعي  مستوى  رفع  بهدف  األمور) 
أجل  من  جماعي  أو  فردي  إطار  في 

إدراك خطورة األمر.

للُمرّبيـن

دور الُمرّبيـن

صفحة 14حماية األطفال على اإلنترنت



في حال اكتشاف أن طفلك قد تعرض لمحتوى جنسي واضح أو أن أحدهم 
يحاول تحريضه على القيام بأمور غير الئقة، حاول أوال طمأنته وشرح معنى 

هذا المحتوى بهدوء، بغض النظر عما حدث، فال يعتبر هذا خطأه. 

اتصل على الرقم األخضر
(الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة)

إبالغ مصالح األمن 
الشرطة

1111

1548/104

1055/103
الدرك الوطني

Crédit photos & ressources : www.freepik.com

القانون

لمعلومات
أكثـــر

يحميكم

االستجابة المالئمة في الوقت المناسب

قانون رقم 12-15
المتعلق بحماية الطفل

تفــاعل

تحديد  إلى  القانون  هذا  يرمي 
في  الطفل  حماية  وآليات  قواعد 
الجزائر. ويعّد إصداره تقّدما ملحوظا 
العنف   مكافحة  مجال  في  وهاما 
القانون  هذا  وٌيرسي  األطفال.  ضد 
الذي  العام  القانوني  اإلطار  قواعد 
يشمل الحماية االجتماعية و الحماية 
القانونية للطفل مهما كانت وضعيته 

القانونية. 
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