حمـايـة األطـفــال
من مخاطر شبكة اإلنترنت

المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات CERT-SA

ملـــحـــــــــة:

املركز الوطني الإر�شادي لأمن املعلومات بهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،هو
مركز غري ربحي يهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي واملعرفة ب�أخطار �أمن املعلومات،
ويعمل بالتعاون مع �أع�ضائه و�شركائه على تن�سيق جهود الوقاية والت�صدي
للأخطار واحلوادث املتعلقة بالأمن الإلكرتوين يف اململكة العربية ال�سعودية.

ر�ؤيـتـنــا:

�أن نكون املرجعية املوثوق بها لأمن املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية.

مهمتنا:

•رفع م�ستوى الوعي ب�أمن املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية.
•تن�سيق اجلهود على امل�ستوى الوطني لتفادي االخ�تراق��ات الأمنية،
والعمل على احتواء �أ�ضرارها حال وقوعها.
•رفع م�ستوى الثقة يف التعامالت الإلكرتونية.
•التعاون والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات والأطراف امل�ؤثرة يف تقدمي خدمات
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سبيل
وقاية البنى التحتية واخلدمات الإلكرتونية من �أخطار وتهديدات
�أمن املعلومات.
•تقدمي امل�شورة والن�صح للأفراد وامل�ؤ�س�سات فيما يتعلق ب�أمن املعلومات.
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع املركز
w w w . c e r t . g o v . s a

مقدمة

ه��ذا الدليل يقدم للآباء والقائمني على رعاية الأط�ف��ال امل�شورة واملعلومات،
والأدوات الالزمة ،لإبقاء الأطفال يف م�أمن عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت .ويبني
كيفية توجيههم وتعريفهم ب�أ�ساليب ا�ستخدامها ،والتعامل معها ب�أمان.
و ُيعنى الدليل ب�إي�ضاح ما ميكن للأطفال فعله على �شبكة الإنرتنت ،كما يبني
امل�خ��اط��ر املرتبطة با�ستخدامها ،واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ت��ي ميكن الأخ ��ذ بها؛
لتقليل املخاطر.
نصائح قبل البدء

بني لعائلتك �أهمية اال�ستخدام الآمن للإنرتنت و�ضع خطة للت�صفح الآمن،
وعلم �أطفالك فوائد الإن�ترن��ت وخماطرها ،وكيفية ا�ستخدامها بطرق
�صحيحة و�آمنة.
�ضع جهاز احلا�سب الآيل الذي �سي�ستخدم لت�صفح الإنرتنت يف مكان عام،
ولي�س داخل غرف مغلقة ،لت�سهيل عملية الإ�شراف واملراقبة ،و�ضع قواعد
وا�ضحة لال�ستخدام.
ت�أكد من تركيب برامج احلماية والأمان الالزمة على جهاز احلا�سب الآيل.
طور معلومات عائلتك يف جمال ا�ستخدام الإنرتنت ،وكيفية اتخاذ القرارات
املنا�سبة عند الدخول �إىل املواقع ،وارفع من م�ستوى امل�س�ؤوليات املوكلة �إىل
�أطفالك كلما تقدموا يف العمر.
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ما اإلنترنت؟

الإنرتنت هي �شبكة عاملية مت�صلة بني �أجهزة احلا�سب الآيل ،وميكن لهذه
الأجهزة �أن تت�صل ببع�ضها البع�ض بعدة طرق ،مثل خطوط الهاتف ،والأ�سالك
والأقمار ال�صناعية.
االت�صال بالإنرتنت ميكنك من �إر�سال املعلومات �أو امل�شاركة فيها� ،سواء �أكانت
معلومات ن�صية �أم �صوتية �أم �صورية ثابتة �أم متحركة.
االت�صال بالإنرتنت مفتوح ،وميكن لأي �شخ�ص الدخول �إليها من �أي مكان ،ويف
�أي وقت ،ب�شرط توفر جهاز حا�سب �آيل جمهز لذلك.
�شبكة الإنرتنت م�صممة لكي يتم ا�ستخدامها من كل مكان ،ولي�س لها مالك
�أو جهة حمددة للتحكم بها.
الخدمات المتاحة على اإلنترنت

عند االت�صال بالإنرتنت ميكن اال�ستفادة من العديد من خدماتها ،وهي خدمات تتطور
وتتزايد مع تطور التقنية وتقدمها ،ومن �أ�شهر اخلدمات التي توفرها الإنرتنت:
الت�صفح
ت�صفح ال�صفحات الإلكرتونية التي حتتوي على الن�صو�ص والأ�صوات وال�صور الثابتة
واملتحركة والبحث فيها عن املعلومات والبيانات.
ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
الذي ميكن امل�ستخدم من �إر�سال الر�سائل املكتوبة ،مل�ستخدم �آخر عرب الإنرتنت.
الرتا�سل الفوري
�إر�سال الر�سائل الفورية مل�ستخدم �آخر من خالل �شبكة الإنرتنت ،مبا ميكن من تبادل
املعلومات عن طريق املحادثات املكتوبة ،كما توجد غرف للمحادثة وهي �أماكن لقاء
عرب الإنرتنت يقوم فيها امل�ستخدمون بتبادل الر�سائل الفورية فيما بينهم �سواء �أكانوا
معروفني لبع�ضهم �أم غرباء.
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املجموعات االجتماعية
تكوين املجموعات املعرفية وذل��ك عن طريق تخ�صي�ص �صفحات �إلكرتونية تهتم
مبو�ضوع معني ميكن لل�شخ�ص املهتم بهذا املو�ضوع و�ضع ما يرغب عن ذلك املو�ضوع
فيها ،مما ّميكن �أي مهتم باملو�ضوع نف�سه من م�شاهدته والتعليق عليه ح�سب ر�أيه.
األطفال واإلنترنت

يف هذه الأيام ،ي�ستطيع الأطفال الدخول �إىل �شبكة الإنرتنت وت�صفح املواقع من �أماكن
عدة ،مثل :البيت ،املدر�سة ،عند الأ�صدقاء ،املكتبات� ،أماكن التجمعات العامة التي
توفر خدمة الإنرتنت� ،أو حتى عن طريق �أجهزة الهاتف املحمولة املتوافقة مع هذه
اخلدمة.
وهذه الإمكانية الوا�سعة للدخول �إىل ال�شبكة هو ما يجعلك حتر�ص على تعليم طفلك
وحتذيره من خماطر الإنرتنت ،وطرق اال�ستخدام الآمنة له ،كما تفعل مع بقية الأمور
اخلطرة مثل النار واملياه والطرق واملركبات وغريها .و�أن اال�ستعداد لذلك �سوف يقلل
من اخلطر الذي قد نواجهه عند اال�ستخدام ال�سيء للإنرتنت.
العديد من الآب��اء يعتقدون �أن �أطفالهم يعرفون �أكرث منهم يف ا�ستخدام الإنرتنت،
ولكن ميكن تو�ضيح ما ميكن �أن يقوم به الأطفال مب�ساعدة �آبائهم عند ا�ستخدامهم
للإنرتنت يف الآتي:
	�إي�ج��اد قائمة باملواقع اجليدة للأطفال ،وجتهيزها للدخول �إليها مبا�شرة
من قبلهم.
مراقبة الأطفال عن قرب ومتابعة املواقع التي يزورونها.
ح�صر الرتا�سل عرب الربيدالإلكرتوين على جمموعة معروفة من �أ�صدقاء الطفل
و�أقاربه.
التعريف مبخاطر امل�شاركة يف غرف املحادثة �أو املجموعات غري النظامية.
املناق�شة امل�ستمرة مع الطفل حول منافع ا�ستخدام الإنرتنت وخماطره.
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تفعيل امل��راق�ب��ة ال��ذات�ي��ة ل��دى الطفل وت��زوي��ده باملعلومات وال �ط��رق الكافية
والوا�ضحة؛ ليتمكن من الت�صفح ب�أمان.
تفعيل دوره يف تعريف باقي �أف��راد الأ�سرة مبا يكت�سبه من معرفة من خالل
الإن�ترن��ت ،وم�شاركة املعلومات املفيدة والنافعة ،والتحذير م��ن املخاطر
التي يكت�شفها.
بعض المخاطر التي قد يواجهها األطفال

االطالع على املواد غري املالئمة
�إن املواد الإباحية واخلليعة ،وكذلك املواد املتعلقة بالعنف وتنمية الكره والبغ�ض ،كلها
ت�شكل خطر ًا كبري ًا على الأطفال ،يجب الك�شف عنها ومراعاتها� ،إذ �أن هذه املواد ميكن
م�شاهدتها عرب ال�شبكة �أو عن طريق املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين� ،أو املجموعات،
�أو �شبكات م�شاركة امللفات ،ومثل هذه املواد قد يتعر�ض لها الطفل �صدفة� ،أو نتيجة
الإهمال عند البحث عن املحتوى التعليمي� ،أو الأماكن �أو الأ�شخا�ص� ،أو �أي مو�ضوع
�آخر؛ لذلك يجب �أن يكون الأطفال على دراية ب�آليات البحث والت�صفح الآمن ،وعلى
الآباء معرفة ما يجب عمله عند اكت�شاف ما هو �ضار �أو غري قانوين.
اخلطر امللمو�س
من املحتمل �أن يت�صل الأطفال مبن ينتحلون �شخ�صيات غري �شخ�صياتهم� ،سواء �أكان
ذلك عرب الإنرتنت� ،أو عن طريق مقابلتهم مبا�شرة ،حيث ميكن �أن يبد�أ االت�صال فيما
بينهم عن طريق غرف املحادثة� ،أو الربيد الإلكرتوين �أو غريها ،ومن ثم يتم ترتيب
اللقاء املبا�شر بهم ،لذلك من ال�ضروري حتذير الطفل من �أن يزود �أي �شخ�ص يت�صل
به ب�أي معلومة خا�صة �أو �سرية.
املواد الدعائية والت�سويقية غري املرغوب بها
التجارة عرب الإنرتنت يف ازدياد وا�ضح ،وذلك عرب ال�شبكة �أو الربيد الإلكرتوين ،كما
توجد العديد من �ألعاب املقامرة التي تهدف �إىل �سلب الأموال ب�شتى الطرق ،كما تنت�شر
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ظاهرة املواقع الكاذبة (تعرف مبواقع الت�صيد) التي تنتحل �أ�سماء امل�صارف ومواقعها،
وتطلب من الطفل رقم بطاقة االئتمان وغريها من املعلومات ،مما قد يعر�ض الأطفال
�أو ذويهم خلطر مايل كبري.
املواد اال�ستغاللية
تطلب بع�ض املواقع من املت�صفح تعبئة مناذج حتتوي على بع�ض معلوماتهم ،مثل اال�سم،
عنوان الربيد الإلكرتوين� ،أو حتى رقم الهاتف وعنوان املنزل ،ومن ثم يتم ا�ستغالل
هذه املعلومات ب�إر�سال مواد دعائية� ،أو فريو�سات �أو غريها.
خ�صو�صية املعلومات ال�شخ�صية
كما �أنك لن تعطي معلوماتك ال�شخ�صية لأي �شخ�ص يف الطريق ،فيجب عليك تطبيق
ذلك متام ًا عند ا�ستخدامك الإنرتنت ،وهذا الأمر ينطبق �أي�ض ًا على الأطفال� ،إذ يجب
الت�شديد عليهم بذلك ،ولو �أن الطفل قام بتزويد �أحد املواقع ب�أي معلومات خا�صة مثل
موقع املنزل �أو بريده الإلكرتوين� ،أو قام بو�ضع بع�ض �صوره اخلا�صة ،ف�إن ذلك �سي�شكل
خطر ًا كبري ًا� ،إما بال�ضرر املبا�شر له� ،أو �إر�سال امل��واد الإباحية �أو الفريو�سات �إليه
�أو جعله فري�سة ملواقع الت�صيد.
ملواجهة تلك املخاطر يجب اتباع �أربع طرق:
تعليم الطفل.
ت�شجيعه ودعمه.
ت�أمني جهاز احلا�سب الآيل وحمايته.
الإ�شراف واملراقبة.
وباتباعها؛ ف�إنك �ستجد �أف�ضل النتائح مب�شيئة اهلل� ،إذ �إن الهدف ال يقت�صر على حماية
طفلك فح�سب ،بل تعليمه كيفية مواجهة هذه املخاطر.
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تقنية اإلنترنت عبر الهاتف المحمول

الكثري من الآباء يوفرون الهواتف املحمولة لأطفالهم لأهداف �أمنية ،ومن �أهمها �أن
يكونوا دائم ًا على ات�صال بهم ،ولكن القليل منهم يكون على دراية باملخاطر التي حتيط
بالطفل عند توفر هذه التقنية معه يف �أي مكان وزمان.
فهذه التقنية يف تطورها املت�سارع �أ�صبحت تتخطى ما عرف عنها فهناك العديد من
الهواتف املحمولة توفر خدمة االت�صال بالإنرتنت عرب �شبكات ات�صال اجليل الثالث،
مما ي�سمح بت�صفح الإنرتنت مبحتواه الن�صي �أو ال�صوتي� ،أو ال�صور الثابتة واملتحركة،
وتتوفر هذه الأجهزة بني �أيدي الأطفال ب�سهولة ،نظر ًا لكرثتها وتعدد خدماتها ومنا�سبة
�سعرها يف بع�ض الأحيان.
وهكذا �أ�صبح الإنرتنت مكان ًا عام ًا ميكن الدخول �إليه يف �أي وقت ،و�أي مكان ،مما
ي�شكل خطر ًا و�ضاح ًا على الأطفال ،وتظهر خطورته اخلا�صة �إذا الحظنا التايل:
	�أن الآباء ال ي�ستطيعون معرفة وقت الدخول �إىل الإنرتنت ،وال املواقع التي مت
ت�صفحها من قبل الطفل ،مما ي�ؤدي �إىل �صعوبة الإ�شراف �إن مل ّيكن ا�ستحالته.
	�أن الهاتف املحمول يعمل دائم ًا ،مما ميكن الطفل من ا�ستخدامه يف �أي وقت.
	�أن املحمول ميكن الطفل م��ن التنقل ب��ه ايل �أي م�ك��ان�� ،س��واء داخ��ل البيت
�أو خارجه.
�سهولة دخول الطفل للمحتوى غري املرغوب به.
�سهولة ا�ستغالل الطفل ،مما ميكن بع�ض الأ�شخا�ص �أو اجلهات امل�شبوهة من
طلب معلومات �سرية و�صور خا�صة� ،أو �إر�سال املواد الدعائية والت�سويقية غري
املرغوب بها.
بع�ض الأ�سباب التي �أدت �إىل تزايد عدد الأطفال الذين يقتنون الهاتف املحمول

حب التملك الطبيعي لدى الطفل.

اخل�صو�صية ،فالطفل ميكنه ا�ستخدامه يف حفظ ما يخ�صه ,ويف االت�صال
مبن يريد.
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	�إمكانية حفظ امللفات الن�صية وال�صوتية وال�صور الثابتة واملتحركة وتناولها
مع �أ�صدقائه.
�سهولة االت�صال ،خا�صة و�أن الطفل بطبيعته حمب للتوا�صل مع الأ�صدقاء.
منا�سبة ال�سعر.
اخل��دم��ات املتوفرة ،مثل الأل�ع��اب وال�ك��ام�يرات الرقمية وال��رادي��و ،ووح��دات
تخزين امللفات.
ع�شرة �أمور ميكنك عملها لإبقاء الطفل يف م�أمن من خماطر الهاتف املحمول

 .1معرفة جميع موا�صفات اجلهاز الذي �ست�شرتيه لطفلك ،وال�س�ؤال عن كيفية
�إلغاء اخلدمات التي ال ترغب ب�أن ي�ستخدمها طفلك.
 .2الت�أكد من منا�سبة اجلهاز لعمر الطفل وخربته.
 .3الدراية التامة بالتقنيات التي �سي�ستخدمها طفلك عرب الهاتف املحمول� ،سواء
�أكان لوحده �أم مع �أ�صدقائه.
 .4ال توفر الهاتف املحمول لطفلك مبجرد �أن يطلبه ،بل البد �أن تكون هناك حاجة
ملحة لذلك ،كما يجب �أن تكون على دراية باملخاطر التي قد يواجهها.
 .5و�ضع نظام عائلي ي�ضمن عدم تعدي احلدود الزمنية واملادية ال�ستخدام اجلهاز.
 .6توعية الأطفال بكل ما يتعلق ب�إ�ستخدام اجلهاز �سواء �أك��ان ذلك يف ت�صفح
الإنرتنت �أم يف االت�صال �أم غري ذلك ،وم�شاركة امل�س�ؤولية يف التحكم بالتكاليف
املادية لهذه اخلدمات.
 .7ال ت���س�ت�خ��دم ك� ��روت ال���ش�ح��ن امل���س�ب�ق��ة ال ��دف ��ع� ،إذا ك �ن��ت ت��ري��د م��راق�ب��ة
ا�ستخدام طفلك.
 .8قد يتمكن بع�ض الأ�شخا�ص من ال��دخ��ول �إىل الهواتف املحمولة عرب تقنية
البلوتوث؛ لذا يجب �ضبطها على و�ضعية عدم الظهور.
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 .9ا�ستخدام الرقم ال�سري لت�شغيل الهاتف املحمول ،وذلك حلمايته من اال�ستخدام
غري امل�صرح به ،وت�أكد من حفظ هذا الرقم يف مكان �سري �آمن.
 .10ت�أكد من حفظ الرقم الت�سل�سلي جلهازك ،وذلك لكي يتم التعرف عليه من قبل
ال�شرطة يف حالة ال�سرقة.
اجعل طفلك خبري ًا يف ا�ستخدام الإنرتنت ب�أمان
ا�ستعن باالر�شادات التالية لتوجيه طفلك:
اعمل

ال تعمل

كن حذر ًا دائم ًا عند ا�ستخدامك لغرف
املحادثة ،وا�س�أل والديك عن �إمكانية
الدخول �إليها
اترك غرف املحادثة حا ًال ،عندما يقول
�شخ�ص كالم ًا غري مريح� ،أو  مربك،
وت�أكد من �إخبار والديك
احتفظ دائم ًا ب�أرقامك ال�سرية وال
تف�صح بها لأي �شخ�ص

ال تزود �أي �شخ�ص تقابله عرب الإنرتنت
ب�أي عناوين ات�صال �أو معلومات خا�صة
ال تر�سل �صورتك ،وال معلومات البطاقة
االئتمانية� ،أو املعلومات البنكية لأي
�شخ�ص
ال ترتب لأي لقاء مع �أي �شخ�ص عرب
الإنرتنت �إال بعد �إخبار والديك

ابتعد عن كل املواقع التي حتدد ب�أنها
ملن هم فوق �18سنة ،فهذا التحذير
و�ضع حلمايتك
تذكر� :إذا عر�ض عليك �أحدهم عر�ض ًا
جيد ًا عرب الإنرتنت ف�إنه غالب ًا ما يكون
خدعة

ال تفتح �أي مرفق يف الربيد الإلكرتوين،
�إال �إذا كان مر� ً
سال من �شخ�ص معروف
لديك
ال ت�ستجب لأي طلب �أو ر�سالة� ،إذا مل
تفهم معناها وا�س�أل والديك عنها
مبا�شرة
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