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يوزع على طلبة المدارس لمكافحة انتشار  السالمة على االنترنتدليل 

  مخاطر اإلنترنت

 

أهدافه توعية ICDL من  حول السالمة على االنترنتنصيحة  101ب كتي  

 المعلمين وأولياء األمور واألطفال

 

خاوف الم أبرزمن  شبكة االنترنت على األدمانوالتهديدات واإللكتروني  التنّمرعد ي -2015 ديسمبر ،اإلمارات

ة االستخدام المتنامي لألجهزة الذكيفي ظل الحكومية  الجهاتو الهيئات التدريسيةو أولياء األمورواجهها يالتي 

 خاذاتّ  إلى الفضاء اإللكتروني، بما يستدعي ضرورة هموصولسهولة  الذي يعّززاألمر من قبل النشء 

 .إلنترنتا شبكة أثناء تصفّحهم لضمان حماية األطفال من التهديدات اإللكترونية الصارمةالتدابير و اإلجراءات

 Arabia مؤسسة عكفت،  المتنامية عبر شبكة االنترنتظاهرة هذه الوفي إطار مساعيها الدؤوبة للحد من 

ICDL -  لإلنترنت الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن

ي ف "مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل"بالتعاون مع و -في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر

حول السالمة على نصيحة  101 " إرشادية تحت عنوان كتيبات توزيع، على حدةدولة اإلمارات العربية المتّ 

   . ككل في مختلف أنحاء الدولة والمنطقة مدارسعدد من ال على" االنترنت

 

مع الهيئات التعليمية على العمل المشترك  ICDL Arabia مؤسسة تأتي هذه الخطوة في إطار حرصو

إجراءات الوقاية أساسيات و حول بةالطلو أولياء األمورو المعلمين لرفع مستوى الوعي لدىوالمدارس 

 لمعلميناألولياء األمور ومن ورش العمل التفاعلية  يتم عقد العديد، وفي هذا السياقالسالمة على اإلنترنت. و

مع  ،التي قد يواجهونها من التهديدات اإللكترونية النشء في حماية المحوري دورهم لتسليط الضوء على

للحد ة بعواآلليات المتّ  نترنت لدى األطفال والمخاطر المحتملةعلى عادات استخدام اإل التركيز بشكل خاص

هذا في  زمةالتدابير الالخاذ واتّ  لألطفالرات السلوكية مراقبة التغيّ أساليب المشاكل اإللكترونية فضالً عن من 

حمالت إعالمة وتوعوية  إجراء سلسلة من   خالل العام القادم ICDL Arabia مؤسسة وبدورها، تعتزمالشأن. 
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 حول الوعي الجهود الرامية إلى زيادةلدعم  ، في خطوةالمنطقة مدرسة في 250 حواليلات زيارلاتتضمن 

 .أولياء األموروا المعلمينو بةالطلأوساط السالمة على اإلنترنت بين 

 

السالمة على اإلنترنت تحت عنوان "تقريرها الخاص  قد أطلقت مؤّخراً   ICDL Arabia مؤسسة وكانت

تهديدات اإلنترنت التي يواجهها الضوء على  تحيث سلط امن نوعه ىأولوشاملة دراسة يعد ، وهو "2015

ً ا التهديدات اإللكترونية يعتبر مناإللكتروني  التنمر أنّ الدراسة  وتبيّن. اإلماراتدولة في  النشء  ألكثر شيوعا

بالقوانين ية الكافالدراية ة المشاركين في االستطالع ليسوا على يأغلب وأنّ ، في الدولة النشء يتعّرض لهاالتي 

عبر مضايقات  حدوثستطالع شملهم اال نمم بالمائة 60 ىحوالد أكّ  ووفقاً للدراسة،. الصلةوالعقوبات ذات 

عبر  التنمرأن  يعرفون ونوالم يكإلى أنّهم بالمائة  54ما يزيد على في حين أشار ، واإلنترنت مع أقرانهم

استطالع  شملهم نمبالمائة م 26 وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنّ  .جريمة يعاقب عليها القانون يعتبر اإلنترنت

 ق بالتهديداتمشكلة تتعلّ أي  مواجهةفي هم غير مؤهلين لمساعدتهم يمومعلّ  أولياء أمورهمن شعور بألديهم 

 اإللكترونية.

 

ً كبيراً باعتباره اإللكتروني  يكتسب التنّمر" :ICDL Arabia مؤسسة يل عزو، مدير عامجمقال و اهتماما

ً  رالشائعة التي قد تؤثّ اإللكترونية التهديدات  شكالً من أشكال وال شك نفسه.  بوثقته الطفل  شخصية على سلبا

مقام في ال المعلمينوأولياء األمور يقع على عاتق و، للوقاية من هذه الظاهرة المثلى وسيلةي الهالتوعية  أنّ 

إلنترنت لوالمسؤول االستخدام اآلمن  حول سبل تثقيفهموطفال على اإلنترنت األأنشطة  مسؤولية متابعةاألّول 

 الكتيب. ويعد يواجهونهاقد  اتمضايقث بشأن أي حثهم على التحدّ  ، فضالً عنب المخاطرمن أجل تجنّ 

عريف لت استخدامه للمعلمينيمكن  بمثابة كتيّب توعوي " حول السالمة على االنترنتنصيحة  101 " اإلرشادي

ن موضوع أ ICDL Arabia مؤسسة من جهتنا، نؤّكد في اإلنترنت. وعلى السالمة  إجراءات علىطالبهم 

جميع الحكومات، والمؤسسات، والشركات   علىحماية األطفل من مخاطر اإلنترنت هي مسؤولية مجتمعية 

ونحن نؤكد التزامنا بمواصلة المضي قضماً في رفع مستوى الوعي حول تهديدات اإلنترنت وكيفية  واألفرد

 ."حماية أطفالنا منها
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باللغتين العربية  متوفّر بشكل مجاني "حول السالمة على االنترنتنصيحة  101 "كر أّن الكتيّب ذوي  

  ICDLكما يمكن تنزيله من موقع   ICDL Arabia ل المعتمدة مدارسالفي  واإلنجليزية

www.icdlarabia.org 

 

 تكنولوجيا أمن وضع إلى رامية نوعية وحمالت مبادرات تنظيم على بالعمل ICDL Arabia مؤسسة وتقوم

 حرصوت. المنطقة في سيةوالمؤسّ  الحكومية اإلستراتيجيات أولويات مةمقدّ  في الرقمية والسالمة المعلومات

 لمهاراتا مستوى رفع إلى الهادفة النطاق واسعة التوعوية البرامج لتطبيق المبذولة الجهود دعم على سةالمؤسّ 

 آلمنا واالستخدام الرقمية والسالمة المعلوماتي ألمنا مجاالت في واالختبار التدريب برامج عبر والكفاءات

 .االجتماعي اإلعالم لشبكات والمسؤول الوالفعّ 

 -انتهى-


