
 نحن هنا لنساعدك عىل الحفاظ 
نت ن�ت عىل أمان أطفالك عىل الإ

نت - حيث يتس�ن لهم استكشاف  ن�ت الإ ي عالم 
بأماٍن تام �ن للبقاء  دليل 

المخاطر  جميع  ع�ب  والتنقل  التكنولوجيا،  تقدمها  ي 
ال�ت الهائلة  مكانات  الإ

دليل لمساعدة أطفالك عىل استكشاف عالم دون قلق. 

نت بثقٍة تامة. ن�ت الإ

الحفاظ عىل أمان 
نت ن�ت أطفالك عىل الإ

J20191298 .Scotland SC037717 .216401 ا وويلز ي إنجل�ت
ية مسجلة �ن حقوق الن�ش محفوظة لـ NSPCC© لعام 2019 مؤسسة خ�ي
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يوفر هذا الكتيب المالئم إرشادات عملية 

ي قد يواجهها 
وبسيطة حول المخاطر ال�ت

نت، وبعض النصائح عما  ن�ت أطفالك عىل الإ

يمكنك القيام به كي تحافظ عىل أمانهم، 

وأين تذهب للحصول عىل المزيد من 

المساعدة والدعم.

المحتويات 
3 مقدمة  

4 الأطفال  نت مساعدة  ن�ت الإ لعالم  يمكن  كيف 

5 نت  ن�ت الإ البحث عنه عىل  ما الذي يمكن 

6 الجماعي  العمل 

8 محادثة  تبدأ  كيف 

9 إليهم  نتحدث  الأطفال عندما  أن يشعر  يمكن  كيف 

12  Net Aware

14 نت  ن�ت الإ القواعد والحدود عىل  التفاق عىل 

16 التكنولوجيا  إدارة أوضاع أرستك وضوابطها من خالل 

17 ي تحفظ أمان الأطفال 
الموارد والأدوات والخدمات ال�ت

20 دعم لك ولأطفالك 
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مقدمة

مكانات الالنهائية لعالم  مرحًبا، نحن هنا لمساعدة أطفالك عىل استكشاف الإ
نت بثقٍة تامة - والتنقل ع�ب المخاطر دون قلق. ن�ت الإ

نت مكان مذهل حًقا. حيث يمكن لأطفالنا اللعب والتعلم والبتكار والتواصل - حًقا إنها  ن�ت عالم الإ

إمكانات ل تنتهي. لكن الأمر ينطوي عىل بعض المخاطر. لذلك، نحن هنا لتقديم المساعدة.

ي حماية الأطفال والمعرفة الفنية لـ O2، فقد وضعنا مًعا هذا 
ة NSPCC �ن ن خ�ب من خالل الجمع ب�ي

ي 
ًا �ن ي نفسك وتوف�ي المعلومات العملية والنصائح. سواًء كنت خب�ي

الدليل بهدف بعث الطمأنينية �ن

ء تحتاج إليه  ي
نت أو أنك ل تعلم من أين تبدأ، فسيساعدك هذا الدليل عىل معرفة كل �ش ن�ت عالم الإ

نت. ن�ت للحفاظ عىل أمان أطفالك عىل الإ

نحن لدينا موارد مجانية ومعلومات عميقة ونصائح مخصصة من O2 Gurus إما من المتجر أو 

ء هنا لدعمك، ونحن بجانبك  ي
ي لـNet Aware . أمامك كل �ش

و�ن لك�ت ع�ب الهاتف، أو عىل موقعنا الإ

ي ستساهم 
ي الحصول عىل المحادثات ال�ت

ن لديك �ن ن الرقمي�ي لمساعدتك ومساعدة صغار المستكشف�ي

ي إطار من الأمان.
نت �ن ن�ت ي عالم الإ

ي بناء معرفتهم والطمئنان من أنهم يكتشفون أفضل ما �ن
�ن

نت مساعدة أطفالك بطرق  ن�ت يمكن لعالم الإ
عدة...

نت يمكن أن يساعدا أطفالك بطرق عديدة  ن�ت نعلم جيًدا أن التكنولوجيا وعالم الإ

ي شخصيتهم 
ومذهلة - إنه يساعدهم عىل التعلم واستكشاف الجانب البتكاري �ن

وكذلك التصال بالأصدقاء والأرسة.

اللعب
ء  ي

جميع الأطفال يلعبون - إنه يساعدهم عىل التطور وتنمية المهارات الجتماعية. ستجد ال�ش

ي يمكن أن تسهل عملية التعلم.
نت، إضافة إىل العديد من الألعاب التعليمية وال�ت ن�ت نفسه عىل الإ

البتكار
ل، إنهم يحبون استكشاف  ن ي المدرسة والم�ن

ي يصنعها الأطفال �ن
تماًما كالبتكارات الرائعة ال�ت

نت. ن�ت الجوانب البتكارية من شخصيتهم ع�ب الإ

التعلم
ي أداء الواجبات 

ة �ن ي من المعلومات، والذي ينطوي عىل فائدة كب�ي
نت مصدًرا لنها�أ ن�ت يعد الإ

وعات وحب الستطالع بشكل عام. لية وإنجاز الم�ش ن الم�ن

التصال
ة بالنسبة لالأطفال للتحدث مع أصدقائهم وأرسهم أينما كانوا  هناك فرص كث�ي

ء يحبه الأطفال، تماًما كما الكبار. ي
ي العالم، وهذا �ش

�ن
نت ل يختلف  ن�ت ي عرصنا هذا. فالعالم عىل الإ

إنه عالم مواز �ف

ي 
إنها �ف نت، كالهما متداخالن.  ن�ت بالإ العالم دون التصال  عن 

واحد. وعالم  واقعية  المجمل حياة 

ي ورشة العمل
الأب، المشارك �ن
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نت ن�ت ما الذي يمكن البحث عنه عىل الإ

نت، ولكننا نعلم أنه من  ن�ت نحن نعلم أن الأطفال يستمتعون بمزايا استخدام الإ

نت. ن�ت وقت لآخر، قد يكون لديك مخاوف تجاه ما يقومون به عىل الإ

العمل الجماعي
نت فإننا نعلم أنه ليس هناك قاعدة عامة  ن�ت عندما يتعلق الأمر بعالم الإ

ن كل أرسة وكل طفل. وهناك اختالف ب�ي

ي إطار الأرسة 
لذلك فإننا نريدك أنت وأطفالك أن تستكشفوه مًعا، من خالل التحدث �ن

عدادات. سنعرض لك خالل  نت والتفاق عىل القواعد وإدارة الإ ن�ت واستكشاف عالم الإ

الصفحات القليلة التالية كيفية القيام بذلك. 

هل تعلم؟

من الآباء ذكروا أن أك�ش ما يقلقهم حول ما 
نت هو أن أطفالهم  ن�ت يقوم به أطفالهم عىل الإ

ل يتحدثون إليهم إذا شاهدوا شيًئا يزعجهم 
نت. ن�ت عىل الإ

 20%

التحدث

الستكشاف

التفاق

دارة الإ

الدراسة الستقصائية YouGov المقدمة من NSPCC، يوليو 2019.

ماذا يشاهدون 
ي ل تتناسب مع أعمارهم ومراحلهم.

قد يشاهد الأطفال محتويات غ�ي مالئمة، وال�ت

1

إىل من يتحدثون  
يكون الأطفال عرضة لبعض الأخطار كأن يتصل بهم أشخاص ل يعرفونهم أو يتظاهروا بأنهم 

ن لديهم كأفراد الأرسة أو الأصدقاء أو طفل آخر. وقد يؤدي ذلك إىل تبادل محتويات  أشخاص معروف�ي

تيب لمقابالت. غ�ي مالئمة أو ال�ت

2

ماذا يفعلون  
(، أو  قد يتم تشجيع الأطفال عىل مشاركة معلوماتهم الشخصية أو صورهم )إرسال محتوى جن�ي

ي حياتهم.
ي وقت لحق �ن

تقديم تعليقات أو ترصيحات تؤثر عىل صورتهم لدى الآخرين الآن أو �ن

3

يل ز 50ت�ز

ميجابايت/ثانية

17تحميل

ميجابايت/ثانية
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كيف تبدأ محادثة

نعرف أنه قد يكون من الصعب بدء محادثة مع طفلك حول ما يقوم به عىل 

ي هذا الأمر.
ي تساعدك �ن

نت. لذلك، نقدم لك بعض الطرق ال�ت ن�ت الإ

يعد التحدث إىل طفلك برصاحة وبانتظام 

نت.  ن�ت أفضل طريقة للحفاظ عىل أمانهم عىل الإ

نت عبارة عن  ن�ت بالنسبة لالأطفال، الحياة عىل الإ

ي تسأل بها عن 
حياة واقعية. بالطريقة نفسها ال�ت

يومه، تواصل مع طفلك لمعرفة ما يقوم به عىل 

نت وذلك بصورة منتظمة – ليس فقط عندما  ن�ت الإ

يشعر بالقلق.

تذكر

إن إجراء محادثات بصورة منتظمة وبطريقة موضوعية سيساعد طفلك عىل 

داد احتمالية لجوئه  ف الشعور بالراحة وضمان أنه إذا شعر بنوع من القلق س�ت

إليك والتحدث معك.

التحدث

ناقش طفلك عما سيقوم به إذا رأى شيًئا 

ما يقلقه أو يزعجه - هل يعرف طفلك كيف 

يمنع شخًصا من التواصل معه ويبلغ عن 

ن أو محتويات؟ مستخدم�ي

4
ي 

تحدث مع أطفالك حول الطريقة ال�ت

يتحققون بها من هوية أصدقائهم عىل 

. ن نت وكونهم الأشخاص الفعلي�ي ن�ت الإ

3

تحدث معه حول من يمكن أن يتحدث إليه 

نت وعما يشاركوه مع بعضهم  ن�ت ع�ب الإ

البعض.

2
نت  ن�ت اسأله عما يستمتع بالقيام به ع�ب الإ

وما يقلقه أيًضا.

1
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بماذا يشعر أطفاىلي عندما أتحدث 
إليهم؟

. قد يشعرون بالقلق أو عدم الراحة  تذكر أن تفكر فيما يشعر به أطفاىلي

نت.  ن�ت تجاه ما يشاهدونه عىل الإ

ي انتظارهم وإنه بإمكانهم اللجوء إليك إذا تعرضوا لما يقلقهم.
ح لهم إنك �ن ا�ش

طمأنهم ودعهم يعرفون:

نت ن�ت ي الحياة الواقعية أو عىل الإ
•  إنك مهتم بجميع جوانب حياتهم، سواء �ن

ي 
نت مثل المواقع والتطبيقات ال�ت ن�ت ي شاهدوها عىل الإ

•  إنك تود التحدث عن المواد ال�ت
يزورونها

•  إذا شاهدوا شيًئا ما غ�ي مالئم أو مزعج أو أنهم أرسلوا أشياًء كهذه، فإنه ليس خطأهم 
وأنك بجوارهم إذا احتاجوا إليك.

9
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 Net Aware

ة حول أحدث التطبيقات  هل تبحث عن معلومات واستشارات بسيطة وصغ�ي

ي يستخدمها أطفالك؟ إليك 
 والألعاب ومواقع التواصل الجتماعي ال�ت

نت. ن�ت ي الحفاظ عىل أمانهم عىل الإ
Net Aware لمساعدتك �ن

ن تطبيق Snapchat وتطبيق Whatsapp، أو تطبيق Twitter وتطبيق  إذا كنت تخلط ب�ي

Twitch، فإن Net Aware يمكنه مساعدتك.

سوف تجد:

•  إعدادات الخصوصية وإرشادات الأمان للمواقع والتطبيقات مثل Facebook و
ها الكث�ي Instagram وSnapchat وغ�ي

مراجعات حديثة من الآباء والأطفال   •

 .O2 Gurus نصائح فنية متخصصة من  •

ًة عىل بريدك.  يمكنك أيًضا التسجيل لتلقي آخر الأخبار والتحديثات مبا�ش

 net-aware.org.uk تفضل بزيارة

24/06/2019 Listing Apps New Brand Filter Colours

https://projects.invisionapp.com/share/8VQNT5Q7MGE#/screens/367102260 1/2

 0 Comments OFF 

Turn on comment mode to
collaborate on this prototype

وألق نظرة عىل بعٍض من 

معلوماتنا الخاصة بالحفاظ عىل 

نت. ن�ت الأمان عىل الإ

نت  ن�ت إن اكتشاف ما يستمتع به طفلك عىل الإ

يد من احتمالية تحدثه إليك إذا واجه أية  ن س�ي

ي التطبيقات 
مخاوف. من خالل المشاركة �ن

ي 
ي يفضلون استخدامها، ستكون �ن

والألعاب ال�ت

ي سلوكياتهم عىل 
وضع أفضل لمناقشتهم �ن

نت. ن�ت الإ

الستكشاف

Apps and games we 
have reviewed so far 
Rather than trying to cover everything out there,
we’re focusing on the ones kids use the most.
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ي يجب التفاق عليها
بعض النقاط ال�ت

بمجرد التحدث مع طفلك عما يقوم به عىل 

نت، واستكشاف التطبيقات والمواقع  ن�ت الإ

والألعاب مًعا، سيكون من الأفضل التفاق عىل 

ي تحكم ما يقوم به.
القواعد والحدود ال�ت

التفاق

تذكر

وري العمل وفق ما يالئمك. تتمثل أفضل نقطة  كل أ�ة لديها منهجها الخاص - فمن الرصف

ي نموذج "اتفاق الأ�ة" الذي أنشأناه والذي يمكنك العثور عليه عىل 
يمكنك النطالق منها �ف

ي ظهر هذا الكتيب.
ي لـ NSPCC أو �ف

و�ف لك�ت الموقع الإ

nspcc.org.uk/familyagreement تفضل بزيارة

ي ستحددها وكيف 
ما هي ضوابط الآباء ال�ت

اجع ذلك؟ س�ت

4
اتفق مع أطفالك عما هو مالئم وما هو غ�ي 

مالئم لمشاركته مع الآخرين - فكر فيما يمكن 

أن يمثل معلومات شخصية )السم والعنوان 

.) والموقع والصور بالزي المدر�ي

3

إىل من يجب أن يتحدث طفلك ع�ب 

نت وكيف يتحقق من هوية أصدقائه  ن�ت الإ

؟ ن وكونهم الأشخاص الفعلي�ي

2
ما هو المحتوى المالئم لعمر طفلك؟ 

ألعاب الفيديو والأفالم والشبكات 

الجتماعية؟

1

اتفق معهم بخصوص الوقت المالئم وغ�ي المالئم لستخدام أجهزتهم. كيف تفيد هذه 

؟ كن مثالً يُحتذى به بالنسبة لطفلك. راجع ما اتفقت عليه مع  ن ي كال التجاه�ي
القواعد �ن

أطفالك بصورة دورية ح�ت تكون أنت وطفلك عىل دراية بأحدث الأمور.

5



1516

ي الحفاظ عىل 
يمكن للتكنولوجيا أن تساعد �ف

نت. ن�ت أمان طفلك عىل الإ

ي يمكنك إدارتها سويًا مع طفلك. 
عدادات الرئيسية ال�ت هناك نوعان من الإ

نت ونوعية المحتوى الذي يتعرضون  ن�ت يمكن لضوابط الآباء تقييد ما يشاهده أطفالك عىل الإ

له. تكون هذه الضوابط شائعة بصورة خاصة بالنسبة لالآباء ممن لديهم أطفال أصغر.

ي ذلك إعدادات 
قم بضبط إعدادات الخصوصية عىل التطبيقات والمواقع والألعاب بما �ن

المكان. يسمح لك ذلك باختيار ما يشاركه طفلك وما يمكن لالآخرين مشاهدته، كمكان طفلك عىل 

سبيل المثال. 

يمكن أن يساعد إدارة إعدادات أرستك وضوابطها 

ي الحفاظ عىل أمان 
من خالل التكنولوجيا أيًضا �ن

نت.  ن�ت أطفالك عىل الإ

دارة الإ

تذكر

ل صديق أو أحد الأقرباء، فقد  ف ي م�ف
نت �ف ن�ت عندما يستخدم الطفل الإ

تختلف ضوابط الآباء وإعدادات الخصوصية. ولذلك فإن المحادثات 

ة،  نت تنطوي عىل أهمية كب�ي ن�ت المنتظمة مع أطفالك حول الأمان عىل الإ

ح�ت يمكنهم فهم سبب اتفاقك معهم عىل قواعد وحدود للحفاظ عىل 

نت. ن�ت أمانهم عىل الإ
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 نحن هنا لنساعدك عىل الحفاظ 
نت ن�ت عىل أمان أطفالك عىل الإ

تساهم مجموعة الموارد والأدوات والخدمات 

ي جعل الأمر أك�ش سهولة.
�ن

 Net Aware
ة حول  يوفر تطبيق Net Aware معلومات وإرشادات بسيطة وصغ�ي

ي يستخدمها 
التطبيقات والألعاب ومواقع التواصل الجتماعي ال�ت

نت. انتقل إىل  ن�ت الأطفال للمساعدة عىل الحفاظ عىل أمانهم عىل الإ

ي صفحة 12(.
net-aware.org.uk )تتوفر معلومات أك�ش �ن

 NSPCC ي
خط المساعدة �ف

ي NSPCC مفتوح يومًيا طوال أيام السنة أمام كل شخص بالغ يراوده قلق تجاه طفله. 
خط المساعدة �ن

رشادات والدعم ويستمعون إىل مخاوفكم تجاه أطفالكم ويقدمون كذلك المعلومات  يقدم ممارسونا الإ

الخاصة بحماية الأطفال. اتصل مجانًا عىل الرقم 5000 800 0808 من الساعة 8 صباًحا ح�ت 10 مساًء، 

ي عطالت نهاية الأسبوع . 
ن إىل الجمعة، أو من 9 صباًحا ح�ت 6 مساًء �ن ثن�ي من الإ

نت ن�ت خط إرشادات الأمان عىل الإ
إذا كان لديك أسئلة حول ضوابط الآباء أو كنت قلًقا بخصوص شبكة اجتماعية يستخدمها طفلك، فإن 

ي O2 هنا لمساعدتك. اتصل بـ O2 مجانًا عىل الرقم 5002 800 0808 
ة �ن ن ذوي الخ�ب المستشارين الفني�ي

ن إىل الجمعة.  ثن�ي من الساعة 9 صباًحا ح�ت 7 مساًء، من الإ

 O2 Gurus
اء  نت مجانًا من الخ�ب ن�ت يمكن لأي شخص الحصول عىل استشارات الأمان عىل الإ

ء، بدًءا من إعداد  ي
ي كل �ش

ي O2، شخصًيا ومن المتجر. سيساعدونك �ن
الودودين �ن

ضوابط الآباء ح�ت تعليمك كيفية جعل الهاتف أك�ش أمانًا بالنسبة للطفل.

الموارد 

ي يتم تقديمها بمعلومات ونصائح كاملة حول 
ن طلب مجموعة من الموارد، وال�ت يمكن لالآباء والمعلم�ي

نت. ن�ت الأمان عىل الإ

ورش عمل الآباء 

ي جميع أنحاء المملكة المتحدة، 
ي أماكن العمل والمجموعات المجتمعية �ن

إننا ننظم ورش عمل لالآباء �ن

نت. اكتشف المزيد من  ن�ت ي جميع المجالت الخاصة بالأمان عىل الإ
ي توفر نصائح عملية لالآباء �ن

وال�ت

parentworkshops@nspcc.org.uk ونًيا عىل خالل مراسلتنا إلك�ت

لعبة الآباء مقابل الأطفال 

تعد لعبة الآباء مقابل الأطفال الخاصة بنا طريقًة 

ي الوقت نفسه بهدف اكتشاف من 
ترفيهيًة وتعليمية �ن

ي 
نت، كما إنها تساعدك �ن ن�ت يعرف أك�ش عن عالم الإ

التحدث إىل أطفالك حول الحفاظ عىل الأمان عىل 

o2.uk/PlayParentsvsKids .نت ن�ت الإ

أرى إنها غنية بالمعلومات ومفيدة وممتعة. يمكن لالآباء التفك�ي 

ي أية مشاكل و/أو تجارب يتعرضون لها. لم تكن من جانب 
�ف

واحد، فقد جعلتك مهتًما.

ي 
الأب، المشارك �ف

ورشة العمل



19

دعم لك ولأطفالك

بدًءا من زيارة Net Aware ح�ت التحدث إىل معلم O2 Guru، فقد أكدنا عىل 

ي الحفاظ عىل أمان أطفالك. 
ي تساعدك �ن

ي هذا الكتيب وال�ت
العديد من الطرق �ن

ك حول الدعم الذي يقدمه NSPCC لالأطفال - بدًءا من خط خدمة الأطفال والذي  كما إننا أردنا أن نخ�ب

ء يقلقهم ح�ت تطبيق Zipit الخاص بنا. ي
يمكن للصغار التصال به فيما يتعلق يأي �ش

يمكن لالأطفال التواصل مع خط الأطفال طوال اليوم عىل مدار الأسبوع من خالل التصال 

'For Me' يل تطبيق ن عىل الرقم1111 0800 ، أو زيارة childline.org.uk، أو ت�ن

ن عىل أنفسهم أو عىل شخص آخر،  يمكنهم إبالغ مركز حماية الأطفال من  سواء كانوا قلق�ي

نت )CEOP( عن أي سلوك غ�ي مالئم، من خالل زيارة  ن�ت  الستغالل عىل شبكة الإ

ceop.police.uk/ceop-reporting

يُمّكن تطبيق Zipit  صغار السن من تقديم رد الفعل المناسب تجاه المحادثات غ�ي 

يلها من التطبيق أو  ن ة، قم بت�ن المرغوب فيها باستخدام صور ترفيهية وفيديوهات قص�ي

نت ن�ت المتاجر ع�ب الإ

دعم لالأطفال
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تم التوقيع:

يل تطبيق جديد( ن )مثاًل، التحقق قبل ت�ن

أوافق عىل:

تم التوقيع:

نت( ن�ت )مثاًل، التفاق مع أطفاىلي قبل أن أشارك صوًرا لهم عىل الإ

أوافق عىل:

ي الأنشطة الواقعية(
نت، تماًما كما نفعل �ن ن�ت )مثاًل، التحدث بصورة دورية عما نستمتع به عىل الإ

نحن نتفق سويًا عىل:

نت  ن�ت اتفاق الأ�ة الخاص بنا عىل الإ

نت.  ن�ت يعد وضع اتفاق أرسة طريقًة جيدًة لبدء محادثات حول الأمان عىل الإ

تأكد من أنك تراجع ما اتفقت عليه مع أطفالك بصورة دورية كي تجعلها محدثة. 

.Net Aware لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة


