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  الناشئة ووسائل
  اإلعالم 

  البرنامج
  الوطني لتفعيل 

  الكفاءات اإلعالمية 

النصائح المھمة للتعامل اآلمن مع وسائل 
  اإلعالم الرقمي



 

  

حماية األطفال 
  

تعني أيًضا مرافقتھم في
  

العالم الرقمي 
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ھي جزء حياتنا قمي الر عالموسائل اإل
  اليومية

في عالم وسائل اإلعالم  ناشئةينشأ األطفال وال
المتنوعة. وھم يلعبون في أوقات فراغھم 

بألعاب الحاسوب، ويستعلمون ويتواصلون 
بوساطة اإلنترنت ويتصلون مع أصدقائھم 

في المئة من  80بوساطة الھاتف النقال. يمتلك 
سنة ھواتف ذكية تتوفر  19- 12الفئة العمرية 

فيھا اإلنترنت. كما يتواصل األطفال قبل 
  ولھم للمدرسة مع وسائل اإلعالم الرقمي.دخ

  

ال تقدم وسائل اإلعالم الرقمي الفرص 
  فحسب بل تتضمن المخاطر أيًضا

كما ھي حال الحياة دائًما، حيثما تكمن الفرص 
تقع المخاطر. يمكن أن تسبب اإلنترنت 

اإلدمان، ويمكن أن يتعرض الناشئة فيھا للتھديد 
اءة استخدام وتمكن إس في الشبكات االجتماعية،

بيناتھم الشخصية، كما يمكن أن يقعوا ضحية 
لالعتداء الجنسي. "كيف أستطيع حماية طفلي 

من ھذه األخطار ؟ كم ھو الوقت المعقول 
والسن المعقول لمتابعة وسائل اإلعالم الرقمي 

؟" ھذه ھي األسئلة الصحيحة التي يجب أن 
  يطرحھا الوالدان والمربون.

 

 

علم كيفية التعامل ينبغي على األطفال ت
  بحذر مع وسائل اإلعالم الرقمي

من المؤكد أنه ليس من الممكن أو من المفيد 
منع األطفال عن عمل األشياء. لقد أصبحت 
وسائل اإلعالم الجديد عادية في المدرسة أو 
مكان العمل، وھي تساعد في حل الوظائف 

والواجبات كما تقدم مختلف الفرص التنموية 
لذلك يكون من المھم للناشئة تعلم والتعليمية. و

التعامل بحذر مع المحتوى بحيث يتعرفون على 
األخطاء المحتملة وكيفية الحماية منھا. يتولى 
الوالدان والمعلمون مسؤولية كبيرة في رصد 

المحتوى الموثوق ويكونون متحاورين موثوقين 
مع الناشئة وأشخاص معنيين مباشرة 

  بالموضوع.

 
ا إلى مصاحبة يحتاج األطفال ي ومّيً

  البالغين في وسائل اإلعالم

نريد تشجيع الوالدين والمربين في تفعيل متابعة 
التعامل اليومي لألطفال والناشئة مع وسائل 

اإلعالم الرقمي. تقدم ھذه النشرة نصائح مھمة 
  تجب مراعاتھا في التربية اليومية.
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  ؟" كم ھو الوقت المعقول والسن المعقول لمتابعة وسائل اإلعالم الرقمي
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ا لمربي األطفال والناشئة. 13-0ھذه القواعد موجھة لوالدي األطفال من الفئة العمرية    سنة. وبعضھا أيًضا مھم جّدً
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سنوات، ال لعبة بوحدة  3ال تلفاز للطفل دون سن 
 9سنوات، ال إنترنت دون سن  6تحكم دون سن 
يسمح للطفل بدخول شبكة اإلنترنت قبل  سنوات، وال

 سنة بدون مراقبة. 12سن 
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   قوانين ذھبية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ليست الشاشات مربيات لطفلك

بدون وسائل اإلعالم اھتم بعمل أنشطة ترفيھية لطفلك 
  الرقمي.

  
التلفاز والحاسوب ولعبة وحدة التحكم ال تشكل جانًبا من 

  غرفة الطفل

ضع ھذه األجھزة في غرفة مشتركة مع اآلخرين. انتبه إلى 
  استخدام الھواتف الذكية واألجھزة اللوحية.

  
  اعرف بالضبط من يدردش مع طفلك في الحاسوب

أن يكون بمرافقة من  تعارف األطفال عبر اإلنترنت يجب
  الراشدين مع تحديد أماكن عامة للقاء.

  
  انتبه على البيانات الخاصة في شبكة اإلنترنت

أخبر طفلك أنه من غير المسموح له إعطاء أيِّ بيانات 
شخصية مثل االسم والعنوان والعمر ورقم الھاتف في شبكة 

  اإلنترنت إال بعد أخذ إذنك مسبًقا.

 
  أفضل من برامج التحكم والحجبمناقشات منفتحة 

تكلم مع طفلك عند العمر المناسب عن الجنس والعنف. 
 برامج التحكم والحجب مفيدة ولكنھا ال تؤمِّن حماية كاملة.

ا لمربي األطفال  13-0ھذه القواعد موجھة لوالدي األطفال من الفئة العمرية   والمراھقين.سنة. وبعضھا أيًضا مھم جّدً

  المرافقة أفضل من المنع

يحتاج األطفال لتوجيه الوالدين ومتابعتھم في تعاملھم مع 
العالم الرقمي. تحدث مع طفلك عن تجاربه مع وسائل 

  اإلعالم الرقمي.
  

  يحتاج األطفال إلى نموذج لوسائل إعالم كفؤة

وسائل المربون ھم قدوة األطفال والناشئة في التعامل مع 
  اإلعالم. وبالتالي راجع تعاملك المعتاد مع وسائل اإلعالم.

 
  12-9-6-3قاعدة 

سنوات، ال لعبة بوحدة تحكم  3ال تلفاز للطفل دون سن 
سنوات، وال  9سنوات، ال إنترنت دون سن  6دون سن 

سنة بدون  12يسمح للطفل بدخول شبكة اإلنترنت قبل سن 
 مراقبة.

 
  تصنيف الفئات العمرية

  .(pegi.ch)وأللعاب الحاسوب  (svv-video.ch)فالم لأل

  
  تحديد أوقات البقاء أمام الشاشة

حدد مع طفلك مقدار الوقت المسموح له قضاؤه في اليوم أو 
في األسبوع أمام الشاشة. ضع له حدوًدا واضحة وانتبه 

  اللتزامه بذلك.
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  www.jugendundmedien.chعلى اإلنترنت :   

 بالقرب منكمعلومات ومشورة 
www.jugendundmedien.ch/ 

beratung-und-angebote 

"نصائح الستخدام األمن في وسائل اإلعالم  نشرات
  : الرقمي"

تجدونھا على شكل وثيقة بصيغة البي دي إف في 
أو  www.jugendundmedien.chالموقع 

نشرات مجانية يمكن الحصول لدى طلبھا من البريد 
 verkauf.zivil@bbl.admin.chاإللكتروني 

  ) (d, f, i.318.850رقم الطلب (

  

  في حالة الطوارئ

  55 45 35 0848ھاتف الطوارئ للوالدين 
www.elternnotruf.ch 

  
    نصائح مجانية على مدار الساعة من الموقع 

www.147.ch  بوساطة الرسائل القصيرة في
الھاتف المحمول باإلضافة إلى دردشة خاصة 

 .باألطفال والناشئة

 

 )Jugend und Medien( ووسائل اإلعالم ناشئةال
ھو البرنامج الوطني لنشر االستخدام التربوي لوسائل 

اإلعالم. ويھدف إلى إتاحة االستخدام اآلمن 
والمسؤول لوسائل اإلعالم الرقمي وكيفية استخدام 

األطفال والناشئة لھا. يقدم الوالدان والمربون 
ون ھذا البرنامج التوعوي لدعم ونصح  والمختصُّ

  ومتابعة األطفال والناشئة.

المكتب االتحادي للضمان االجتماعي ھذا يدعم 
البرنامج بالنيابة عن المجلس االتحادي بالتعاون مع 

 Swiss Interactive Entertainmentالجمعية 
Association  وشركةSwisscom AG  ومؤسسة

Jacobs Foundation. 

القوانين الذھبية موضوعة بالتعاون مع المعھد العالي للعلوم التطبيقية 
)ZHAW .فريق علم النفس اإلعالمي بإدارة البروفسور د ،(Daniel Süss. 

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH‐3003 Bern : توزيع
www.bundespublikationen.admin.ch, 

verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
Art.‐Nr. 318.851.d, 1.2013 150‘000 860302457/1  

 

المعلومات من المزيد
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Weitere Informationen 

  

 

 

  www.jugendundmedien.chعلى اإلنترنت :   

 بالقرب منكمعلومات ومشورة 
www.jugendundmedien.ch/ 

beratung-und-angebote 

"نصائح الستخدام األمن في وسائل اإلعالم  نشرات
  : الرقمي"

تجدونھا على شكل وثيقة بصيغة البي دي إف في 
أو  www.jugendundmedien.chالموقع 

نشرات مجانية يمكن الحصول لدى طلبھا من البريد 
 verkauf.zivil@bbl.admin.chاإللكتروني 

  ) (d, f, i.318.850رقم الطلب (

  

  في حالة الطوارئ

  55 45 35 0848ھاتف الطوارئ للوالدين 
www.elternnotruf.ch 

  
    نصائح مجانية على مدار الساعة من الموقع 

www.147.ch  بوساطة الرسائل القصيرة في
الھاتف المحمول باإلضافة إلى دردشة خاصة 

 .باألطفال والناشئة

 

 )Jugend und Medien( ووسائل اإلعالم ناشئةال
ھو البرنامج الوطني لنشر االستخدام التربوي لوسائل 

اإلعالم. ويھدف إلى إتاحة االستخدام اآلمن 
والمسؤول لوسائل اإلعالم الرقمي وكيفية استخدام 

األطفال والناشئة لھا. يقدم الوالدان والمربون 
ون ھذا البرنامج التوعوي لدعم ونصح  والمختصُّ

  ومتابعة األطفال والناشئة.

المكتب االتحادي للضمان االجتماعي ھذا يدعم 
البرنامج بالنيابة عن المجلس االتحادي بالتعاون مع 
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Association  وشركةSwisscom AG  ومؤسسة

Jacobs Foundation. 

القوانين الذھبية موضوعة بالتعاون مع المعھد العالي للعلوم التطبيقية 
)ZHAW .فريق علم النفس اإلعالمي بإدارة البروفسور د ،(Daniel Süss. 

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH‐3003 Bern : توزيع
www.bundespublikationen.admin.ch, 

verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
Art.‐Nr. 318.851.d, 1.2013 150‘000 860302457/1  

 

المعلومات من المزيد

Page 2 

 

  ؟" كم ھو الوقت المعقول والسن المعقول لمتابعة وسائل اإلعالم الرقمي
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 القوانين الذھبية
  

  

  

  

  

  

  

ا لمربي األطفال والناشئة. 13-0ھذه القواعد موجھة لوالدي األطفال من الفئة العمرية    سنة. وبعضھا أيًضا مھم جّدً
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  المزيد من المعلومات
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سنوات، ال لعبة بوحدة  3ال تلفاز للطفل دون سن 
 9سنوات، ال إنترنت دون سن  6تحكم دون سن 
يسمح للطفل بدخول شبكة اإلنترنت قبل  سنوات، وال

 سنة بدون مراقبة. 12سن 


