
ت مشروع سالمة االطفال عبر االنترن

ريتا كرم : تحضير

امين عام المجلس االعلى للطفولة 



االنترنت ومدى تأثيرها على االهداف التنمية 
2030المستدامة 

ارتفاع معدل •
البطالة 

عمال غير كفؤ •

تدهور 

الوضع 

االقتصادي

ابراز الخلل في 

النظام العائلي 

قر ارتفاع معدل الف

ارتفاع عدد 

المشاكل 

االجتماعية 

ال يوجد امن 

ال يوجد سالم 

ال تنمية 

اجتماعية  االدمان على 

االنترنت 

الشراهة على 

االكل 

ز انخفاض التركيألم في الظهر 

في المدرسة 

ارتفاع معدل 

ي التسرب المدرس

ارتفاع معدل 

االمية 



منفذة من قبل المجلس االعلى Ntebho_onlineملخص عن حملة 
الوروبي للطفولة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبدعم من االتحاد ا

حملة 
Ntebho_online

اعداد دراسة 

لقاء مع 
االطفال 

لقاء مع 
االهل 

اعداد تنويه
تلفزيوني

حملة 
اعالمية 

اصدار 
توصيات 



أونالين_حملة انتبهوا

الهدف من حملة التوعية عن بعض مخاطر االنترنت التي من  الممكن ان 
يواجهها األطفال خالل ابحارهم عبر االنترنت

التطرف 

التحرش 

التنمر 
السيبراني

االدمان 
على 

االنترنت



#Ntebho_online#
المجلس االعلى للطفولة / وزارة الشؤون االجتماعية 

بدعم من المجلس الثقافي البريطاني 



سالمة االطفال عبر االنترنت »ابرز نتائج دراسة 
(2017)من قبل جامعة االنطونية في لبنان« والتطرف

طفل 1،891: العدد-
تلميذا  1351: في المدرسة-

طفال  540:  خارج المدرسة-

سنة 18–11: الفئة العمرية-

لبنانية : الجنسية-

محافظات 6: التغطية الجغرافية-



WHAT TYPE OF GAMES DO YOU PLAY ON THE 
INTERNET?

Field statistics Schools statistics

20%

33%

19%

28%

NO GAMES 
ONLINE

WAR GAMES SOCIAL GAMES ENTERTAINMENT

11%

42%

33%

64%

NO GAMES 
ONLINE

WAR GAMES SOCIAL GAMES ENTERTAINMENT

No Games
Online

War
Games

Social 
Games

Entertainm
ent Total

131 214 122 185 652

20% 33% 19% 28% 100%

No Games
Online War Games

Social 
Games

Entertainme
nt Total

131 517 402 785 1220

11% 42% 33% 64% 100%



DO YOU HAVE STRANGERS ON SOCIAL MEDIA?

Field statistics Schools statistics

73%

27%

Yes No

66%

34%

Yes No

Yes No Total

372 136 508

Yes No Total

868 447 1315



DID YOU EVER MEET THEM IN PERSON?

Field statistics Schools statistics

38%

62%

Yes No

23%

77%

Yes No

Yes No Total

113 182 295

Yes No Total

257 843 1100



HAVE YOU EVER BEEN EXPOSED TO VIOLENT 
MATERIAL?

Field statistics Schools statistics

65%

35%

Yes No

54%

46%

Yes No

Yes No Total

353 187 540

Yes No Total

728 623 1351



«سالمة االطفال عبر االنترنت»مشروع الوطني الحالي 

2017–2018



:  اهداف المشروع

توعية االطفال واالهل على مخاطر االنترنت وكيفية االبالغ 

تمكين االطفال حول اقامة لقاءات حوارية مع االهل، االطفال، قوى
...االمن الداخلي 

ذ في تمكين االساتذة لتنفيذ لقاءات توعوية مع التالمي
المدارس 



الشركاء 

الوزارات 
المعنية 

الجمعيات 
االهلية 

المنظمات 
الدولية 

االهل 

السفارات 

الشركات 

منظمات االمم 
المتحدة 



االجراءات التنفيذية في اللقاءات المناطقية مع االهل 

اعداد 
لقاءات 

لجان االهل في المدارس 
واوالياء امور التالميذ 

االهل في مراكز الخدمات 
االنمائية التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية  

ة االهل في الجمعيات االهلي

االهل المتواجدون في 
االسواق التجارية 



:تم استقطاب حوالي

طفل 700-

شاب وشابة 100-

ولي امر 100-

خالل اسبوعين 

ونصف خالل العطلة 
الصيفية 



مبادرات من االطفال 

االهل 

التالميذ

قوى االمن الداخلي 

االعالم 

رجال الدين 

االطفال 



توعية االطفال في المدارس 

الميذ من على المدارس الرسمية والخاصة لتنفيذ حلقة دراسية لمدة ساعة فقط للتCDتوزيع •

الصف السادس حتى الصفوف الثانوية لكي                 تتطال كل اطفال لبنان 

تنفيذ هذا التعاون مع مركز التربوي للبحوث واالنماء وتجمع المؤسسات التربوية الخاصة ل•

« التربية»النشاط مع اساتذة مادة 



حملة اعالمية واسعة

مواكبة لقاءات االطفال مع الجهات المعنية•

مقابالت على التلفاز واالذاعة •

مواكبة من قبل الجريدة االلكترونية •



الخطوات المستقبلية 

العمل على توسيع نطاق الحملة االعالمية حول 
حماية االطفال من سوء استخدام االنترنت في لبنان
من خالل مشاركة الفنان اللبناني ناجي االسطا 

العمل على إنتاج تنويه تلفزيوني موجه لالهل حول
توعيتهم على مخاطر االلعاب الكترونية 

استكمال اللقاءات المناطقية لالهل واالطفال 



شكراً إلصغائكم 



+9611388107: الهاتف•

+96113357695: الخليوي•

rita_karam@yahoo.com: البريد الكتروني•

Ntebho_online: فايسبوك•

mailto:rita_karam@yahoo.com

