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المقدمة
باالتصال  الجمهور  يقوم  حيث  عالمية  ظاهرة   2005 مايو  أيار  في  أطلق  الذي  يوتيوب  موقع  أصبح 
واالستكشاف واإللهام من خالل محتوى فيديو. يوتيوب مملوك لشركة جوجل، وكان كلٍّ من يوتيوب 
و جوجل ملتزمين بالتعامل مع كافة المشكالت والتحديات التي تأتي مع عالٍم أكثر اتصااًل بدًءا من حماية 
البيانات وانتهاكات الخصوصية وحتى خطاب الكراهية والمحتوى اإلباحي، وواجه يوتيوب كل الجدال 
الذي صادفه، وقام بإنشاء إرشادات وقوانين جديدة للنظام األساسي واستمر في العمل كمنصة توزيع 

ألعمال المبدعين والمعلنين.

قد يمثل كلٌّ من يوتيوب ويوتيوب كيدز المعد خصيصًا للمستخدمين األصغر سنًا، تحديا لآلباء ومقدمي 
الرعاية. فعلى الرغم من اإلرشادات والقوانين، إال أن هناك مئات اآلالف من مقاطع الفيديو التي تشمل 
األطفال  انتباه  لجذب  متاحة  وتصبح  نشرها  يتم  قانوني  غير  الحاالت  بعض  وفي  مناسب  غير  محتوى 

والشباب.



دليل اليوتيوب ويوتيوب كيدز 5

يصدر هذا المنشور عن إدارة المجتمع 
الرقمي بوزارة المواصالت 

واالتصاالت بالتعاون مع وزارة 
التعليم والتعليم العالي في محاولة 
لتوجيه ودعم أولياء األمور ومقدمي 

الرعاية لألطفال والشباب الذين 
يستخدمون يوتيوب ويوتيوب كيدز.
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هناك ستة  أمور 
يجب معرفتها 

عن يوتيوب
يمكن تصفح يوتيوب والوصول إليه كموقع 
عادي على اإلنترنت من خالل المتصفح أو 
كتطبيق قابل للتنزيل أو مثبت مسبًقا على 

هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي.

يوتيوب هو موقع على االنترنت لمشاركة 
مقاطع الفيديو حيث يمكن لطفلك من سن 
13 عاًما مشاهدة مقاطع فيديو حول أي 
موضوع أو تخصص عبر األجهزة اإللكترونية 

لدى يوتيوب أكثر من مليار مستخدم أي ما 
يقرب من ثلث مجتمع مستخدمي اإلنترنت.

 يوتيوب يقوم ببث المحتوى بحيث يمكن 
أو  الموسيقى  إلى  االستماع  لطفلك 
الحاجة  الفيديو دون  مشاهدة مقاطع 

إلى شرائها.

يوتيوب المملوك لشركة جوجل )يحصل 
على  إعالنات  وضع  طريق  عن  إيرادات 
خوارزمية  باستخدام  الفيديو  مقاطع 
الجمهور  مع  المناسب  اإلعالن  تطابق 

المناسب.(

يحتوي موقع يوتيوب على مئات الماليين 
من مقاطع الفيديو والتي تستمر لساعات 
غير  الفيديوهات محتواها  وبعض  طويلة، 

مناسب أوغير أخالقي أوغير قانوني.
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تليفزيونية  عروض  على  كيدز  يوتيوب  تطبيق  يحتوي 
منسقة ومالئمة لألطفال وموسيقى ومقاطع فيديو 
ذلك من  وغير  تعليمية  فيديو  تربوية\ثقافية ومقاطع 

المحتويات التي أعدها ونشرها المستخدمون.

لعرض  آمن  كتطبيق  كيدز  يوتيوب  عن  اإلعــالن  يتم 
المحتوى لألطفال، إال أنه اليخلو من بعض المشكالت 
الالئقة  غير  واإلعالنات  الفيديو  بمقاطع  تتعلق  التي 
ُعري، كحول، شتم، مأكوالت غير  التي تحتوي  كتلك 

صحية، إلخ.

يوتيوب كيدز هو تطبيق قابل للتنزيل، يشرح نظام اإلعداد 
بالتطبيق لكيفية عمله ويوفر معلومات عن المحتوى 
ومقاطع الفيديو التي يتم اإلبالغ عنها وميزات البحث 
المختلفة المصممة للمساعدة في التحكم قدر اإلمكان 

لطفلك وما ال يمكنه البحث عنه.

عدم  من  التحديد  وجه  على  اآلباء  كيدز  يوتيوب  يحذر 
أطفالهم  يشاهها  التي  الفيديو  لمقاطع  مراجعتهم 
يجد  أن  احتمال  من  التطبيق  يحذر  كما  يدوي،  بشكل 

الطفل شيًئا ال ترغب أسرة الطفل أنَّ يشاهده.

أربع  إلى  مقسم  محتوى  على  كيدز  يوتيوب  يحتوي 
فئات هي العروض والموسيقى والتعلم واالستكشاف، 

وهو مصمم لألطفال دون سن 10 سنوات.

يتعين على أولياء األمور مراجعة المحتوى الذي يشاهده أطفالهم، بشكل دوري، للتحقق من مالئمته، 
وضمان عدم وجود أي محتوى غير الئق.

خمسة أمور يجب 
معرفتها عن 
يوتيوب كيدز
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إليــك عينــة مــن القنــوات التــي يســتخدمها بعــض اآلبــاء واألمهــات فــي 
قطر، استنادا إلى دراسة لألمهات الشابات

أناشيد الروضة

كراش كورس
 االطفال

قناة ميزو
لتعليم األطفال

ماذا نفعل
 كل يوم؟

سراج

القرآن
تيوب

تعلم مع زكريا

تلفزيون
 جيم

احمد بركات 
تي في

الدنيا روزي 
 القناة الرسمية

أمثلة لبعض القنوات المناسبة لألطفال من سن  8-3

مملكة بن وهولي 
الصغيرة

بليبي

كايور

عالم ريان

تويز اند كلورز

قناة واو انجلش

تلفزيون شوشو

تعلم مع زكريا

 مذر جووس كلوب



 5 منت كرافت

سيس فس برو

سيسترز توي ستايل 2

جيمر جيرل

رونالد او ام جي

ول ات ساليم

10دليل اليوتيوب ويوتيوب كيدز

أمثلة لبعض القنوات المناسبة لألطفال من سن  11-9
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مبتدئوا محادثة يوتيوب

بدء المحادثة مع األطفال من عمر 0   إلى 9 سنوات

ــوب.  ــى يوتي ــاركونه عل ــم أو يش ــاهده أطفاله ــا يش ــم بم ــكل دائ ــة بش ــى دراي ــاء عل ــون اآلب ــد ال يك ق
ــا  ــول م ــك ح ــع طفل ــة م ــدء محادث ــي ب ــاعدتك ف ــات لمس ــض التلميح ــى بع ــي عل ــم التال ــوي القس يحت

يشاهده أو ينشره عبر يوتيوب.

إليــك بعــض األســئلة التــي يمكنــك طرحهــا علــى أطفالــك الصغــار حــول ممارســاتهم والتفضيــالت علــى 
يوتيوب:

ما هو أفضل فيديو شاهدته على يوتيوب؟
ما هو أسوأ فيديو شاهدته؟ 

هل سبق لك أن رأيت شيًئا مخيًفا على يوتيوب؟
إذا رأيت شيًئا مخيًفا، فماذا ستفعل؟

إذا أراد أحد أصدقائك عرض مقطع فيديو مخيف، فماذا ستفعل؟
ما هو الفيديو األكثر سخافة الذي شاهدته على اإلطالق؟

ما هو أفضل شيء تعلمته أثناء مشاهدة يوتيوب؟
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هل لديك أي قنوات يوتيوب مفضلة؟
هل قام أصدقاؤك بتحميل فيديو لك على يوتيوب؟ كيف تشعر حيال ذلك؟

هل سبق لك تحميل مقطع فيديو على يوتيوب؟
هل سبق لك أن رأيت أي شيء يزعجك على يوتيوب؟

هل تنتبه إلى التعليقات التي تكتبها على يوتيوب؟
ماذا ستفعل إذا رأيت صديًقا يشاركك أفكاًرا محبطة على يوتيوب؟

هل سبق وألقيت نظرة على مركز األمان على يوتيوب؟

بدء المحادثة مع األطفال من عمر 10 إلى 17 عاًما

فيمــا يلــي بعــض األســئلة التــي يمكنــك طرحها علــى أطفالــك األكبر ســنًا والمراهقيــن حول ممارســاتهم 
على يوتيوب وإجراءات السالمة والتفضيالت الخاصة بهم:



ما هي
المدونات؟

في البداية، كان هناك سجل أو مدونة على اإلنترنت تشبه المجالت أو المذكرات 
الشخصية عبر اإلنترنت. ومع ظهور كاميرات األجهزة المتصلة بااإلنترنت والكاميرات 

الرقمية المدمجة بالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، أصبحت المدونات مباشرة.

ُيسمى هذا النوع الجديد من التدوين باستخدام الفيديو »مدونة فيديو.«
وعادة ما يختلف موضوع المدونات اإللكترونية. وفيما يلي أنواع محتوى المدونات 

التي يميل األطفال والشباب إلى االطالع عليها: األلعاب واألزياء والتسّوق والمكياج 
والجمال ونمط الحياة، والغذاء والصحة والكوميديا والتحديات والصيحات والرياضة.

دليل اليوتيوب ويوتيوب كيدز 13
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كيف يكسب 
المدونون المال؟

يكسب المدونون المال من اإلعالنات و / أو الرعاية و / أو التسويق التابع.
ن في كل مرة يشاهد فيها شخص ما مقطع الفيديو وذلك وفقا لما يلي: يتم دفع مبلغ معين للمدوِّ

ــول  ــوح ح ــوار مفت ــح ح ــل فت ــن أج ــك م ــى أطفال ــا عل ــك طرحه ــي يمكن ــئلة الت ــض األس ــي بع ــا يل فيم
ممارسات وتفضيالت المدونات الخاصة بهم:

النقرات على اإلعالن
مشاهدة اإلعالن لفترة أطول من الوقت المحدد مسبًقا

ن بالترويج له النقر على رابط لشراء منتج قام المدوِّ

نك المفضل؟ ولماذا هو األفضل؟ من هو مدوِّ

ما المدونة التي تتابعها والتي تظهر اللطف والتعاطف؟

نك األقل تفضياًل بالنسبة لك؟ ولماذا؟ من هو مدوِّ

ن الذي ترشحه وتنصح به أخيك األصغر سًنا؟ من هو المدوِّ

إذا كنت مدون فيديو، فماذا سيكون محتوى المدونة؟

هل كان هناك أي شيء يزعجك عند مشاهدة المدونات؟ هل تريد التحدث عن ذلك؟
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تحديات يوتيوب
يقدم هذا القسم فهمًا موجزًا لبعض المشكالت التي تواجهك مع طفلك ويوتيوب.

الوصول إلى 
الموسيقى واألفالم

الخالفات

اإلباحية

ــى  ــي إل ــول الرقم ــة الوص ــوب إمكاني ــر يوتي يوف
مــن  ليــس  أنــه  ورغــم  واألفــالم.  الموســيقى 
ــالم أو  ــل األف ــل أو تحمي ــوم بتنزي ــرض أن تق المفت
لحقــوق  نظــًرا  تملكهــا  ال  التــي  الموســيقى 
ــة، إال أن هــذا يحــدث فــي بعــض  ــة الفكري الملكي

األحيان.

ــا  ــن خالله ــن م ــة يمك ــو منص ــوب ه ــع يوتي موق
نجــوم  بعــض  وصــل  وقــد  شــخص،  أي  ســماع 
يوتيــوب بعيــدًا فــي ســعيهم لزيــادة المشــاهدات 
فعلــى  التعليقــات.  وتلقــي  اإلعجابــات  وجمــع 
ســبيل المثــال، قــام مؤثــرون ومدونون مشــهورون 
علــى يوتيــوب بإنشــاء مقاطــع فيديــو تحتــوي 
علــى مواضيــع عنصريــة ومتطرفــة -وغيــر ذلــك مــن 

أشكال خطابات الكراهية.

يحظــر يوتيــوب بشــكٍل صريــح أي محتــوى جنســي 
ــك الزال  ــع ذل ــة، وم ــع اإلباحي ــل المقاط ــح مث صري
ــور علــى مــواد إباحيــة  بإمــكان المســتخدمين العث
علــى الموقــع بطريــق الخطــأ، وقــد يــرى األطفــال 

عن غير قصد محتوى جنسًيا صريًحا.

01

03

05

محتوى ضار 
وخطاب كراهية 

خصوصية الطفل

إرشادات المجتمع

ــن ألي  ــة ويمك ــر مفتوح ــة نش ــو منص ــوب ه يوتي
يوتيــوب  تحميــل مقطــع فيديــو. يوظــف  فــرد 
أشــخاًصا لمراجعــة مقاطــع الفيديــو، لكــن مــن 
ــرى  ــد ي ــف ق ــا، ولألس ــا جميًع ــتحيل مراقبته المس
طفلــك بعــض المحتويــات الضــارة والتــي تبــث 
كــره  أو  العنصريــة  أو  التطــرف  أو  الكراهيــة 

اآلخرين أو غير ذلك.

خصوصيــة  حقــوق  بانتهــاك  يوتيــوب  اتهــم 
لألطفــال مــن خــالل الســماح للمعلنيــن باســتهداف 

األطفال.

وضــع يوتيــوب قواعــد أمــان لمســتخدميه، ويوضــح 
للموضوعــات  وفًقــا  واضحــة  بلغــة  القواعــد 
الرئيســية األربعــة التاليــة: احتــرام مجتمــع يوتيــوب؛ 
بعنايــة؛  تقاريــرك  نراجــع  نحــن  الخــط؛  تتجــاوز  ال 

انضم إلينا واستمتع بوقتك.

02

04

06
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أربعة اعتبارات مهمة عند 
استخدام يوتيوب

يجب أن يكون عمر طفلك 13 عاًما أو أكثر للتسجيل في حساب يوتيوب.

يضــع يوتيــوب قيــوًدا علــى عمــر البالغيــن الراغبيــن فــي مشــاهدة مقاطــع الفيديــو التــي 
عــادة مــا تكــون خاصــة بالبالغيــن فقــط، ولكــن يوتيــوب ال يملــك نظاًمــا صارًمــا للتحقــق 

من عمر المستخدم؛ لذلك يمكن لألطفال أن يدعوا أنهم في أي عمٍر يريدون.

ال يوجــد قيــود علــى العمــر المشــاهد للصــور المصغــرة )صــور صغيــرة لمقاطــع الفيديــو 
الموجودة في األشرطة الجانبية(؛ لذلك قد يرى طفلك صوًرا غير الئقة.

يمكــن لطفلــك إجــراء بحــث بســهولة حــول كيفيــة تجــاوز قيــود العمــر علــى يوتيــوب أو 
كيفية تعطيل قيود العمر على يوتيوب. 
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التنمر اإللكتروني عبر اإلنترنت ويوتيوب
التنمر اإللكتروني عبر اإلنترنت هو عندما يتعرض طفلك لإليذاء أو المضايقة بطريقة متكررة وغير متعمدة 
وأدوات  اللوحية  واألجهزة  الكمبيوتر  وأجهزة  المحمولة  الهواتف  مثل  اإللكترونية  األجهزة  طريق  عن 

االتصال مثل الرسائل النصية والدردشة ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي مثل يوتيوب.

يقوم بعض المستخدمين بتحميل مقاطع فيديو مسيئة أو تم تسجيلها سرًا دون موافقة شخص ما أو ذات 
محتوى سلبي مصمم إليذاء شخص ما. إلى جانب مقاطع الفيديو، يوجد أيًضا قسم التعليقات، والذي 
يمكن أن يستخدم لتضمين محتوى ضار أو هجومي. ويواجه األطفال والشباب صعوبة في الهروب من 
طبيعة التنمر اإللكتروني المنتشرة عبر اإلنترنت إذا استمروا في تشغيل أجهزتهم وإمكانية الوصول إليها.

يمكنــك اإلبــالغ عــن مقاطــع الفيديــو 
وحظــر المســتخدمين أو اإلبــالغ عنهــم 
ــات  ــي التعليق ــم ف ــة للتحك ــي محاول ف
التنمــر  يعــد  طفلــك.  تســتهدف  التــي 
ــريًرا،  ــاًل ش ــت فع ــر اإلنترن ــي عب اإللكترون
ويجــب علــى اآلبــاء التفكيــر فــي الدعــم 
المهنــي والُمختــص مــن جهــات أمــن 
المعلومــات أو أمــن اإلنترنــت المحليــة 

وعلماء النفس ومجموعات الدعم.
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أدوات للبقاء في أمان على يوتيوب:
مركز أمان يوتيوب

يحتوي موقع يوتيوب على مورد مركزي عبر اإلنترنت الكتشاف سياسات يوتيوب وممارسات السالمة 
وأدوات اإلبالغ.

على  السياسات"  "مراكز  تحتوي 
بــشــأن خطاب  يــوتــيــوب  ســيــاســة 
وتعريض  والتهديدات  الكراهية 
األطفال للخطر والُعري والمحتوى 
أو  العنيف  والمحتوى  الجنسي 
فيها  الــمــرغــوب  ــر  غــي الــرســائــل 
والممارسات الخادعة والنصب وغير 

ذلك الكثير.

لتوفير  مــركــًزا  ــان  األمـ مــركــز  يعد 
حول  والنصائح  واألدوات  الموارد 
المراهقين  سالمة  مثل  موضوعات 
لالذي  النفس  وتعريض  واالنتحار 
اإلنترنت  عبر  والتسلط  والمضايقة 
والخصوصية وإعدادات األمان وغير 

ذلك.

على  المساحة  هو  التقارير  مركز 
غير  محتوى  عن  لإلبالغ  اإلنترنت 
ــن االنــتــهــاكــات  الئـــق واإلبــــالغ ع

األخرى لسياسات يوتيوب.
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إرشادات لمشاهدة مقاطع الفيديو
إذا سمحت ألطفالك بمشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، فإليك بعض النصائح:

تأكد من تعيين القواعد 
الخاصة بمشاهدة مقاطع 

الفيديو.

إذا كنت غير متأكد مما 
يشاهده طفلك، فيمكنك 

التحقق من سجل المشاهدة.

ذّكر طفلك بتجنب 
النقر فوق اإلعالنات 
بغض النظر عن مدى 

إغرائها.

أنشئ قوائم تشغيل، وال 
تنس مشاهدة الفيديو 

بالكامل قبل إضافته إلى 
قائمة التشغيل.

عّلم طفلك احترام الحد 
الذي يتجاوز 18 عاًما.

لمشاهدة مقاطع الفيديو مع 
طفلك )اطلع على التعليقات أيًضا(

قم بتفعيل 
وضع األمان.

إعداد حساب 
العائلة.
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إرشادات إلنشاء مقاطع الفيديو
ــرات  ــتكون التذكي ــوب، فس ــى اليوتي ــره عل ــو أو تصوي ــع فيدي ــاء مقط ــك بإنش ــماح لطفل ــررت الس إذا ق

التالية مفيدة:

ــادة دون الســن  ــذي يتضمــن القي ــو، وال ــر فــي الفيدي ــي أو خطي ــر قانون ــر أي شــيء غي عــدم تصوي
القانوني، والمزحات الضارة.

عدم تصوير أ أي شيء يحدد منزلك أو مدرستك أو ناديك الرياضي أو أي تفاصيل أخرى خاصة.

احتــرم خصوصيــة اآلخريــن، وحتــى لــو قــام طفلــك بتصويــر شــخص مــا عــن طريــق الخطــأ وهــو يقــوم 
بشــيء محــرج، فيجــب عليــه التحقــق مــن ذلــك الشــخص فــي الفيديــو قبــل النشــر. )تذكــر أنــه بمجــرد 

نشر الفيديو فإنه يصبح خارج عن سيطرة طفلك، حتى لو تم نشره بين أصدقائهم(.

عدم التقليد دون إذن مسبق منك.

يجب أن تكون أي موسيقى مستخدمة في الخلفية إنشاًء أصلًيا.

عــدم نشــر أي شــيء يبــدو غيــر مناســب ويعــارض قيمــك الدينيــة والمجتمعيــة؛ ال شــتم أو كلمــات 
كريهة.
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إرشادات لنشر مقاطع الفيديو
إذا سمحت ألطفالك بتصوير ونشر مقاطع فيديو، فتذكر هذه االرشادات المهمة: 

 تأكد من قيامك بتعيين القواعد لنشر مقاطع الفيديو.

ذّكر طفلك أن يطلب إذنك قبل نشر أي مقطع فيديو.

عنــد مراجعــة مقاطــع الفيديــو - كمــا تفعــل مــع كل مقطــع فيديــو ينشــره طفلــك - تأكــد مــن عــدم 
وجود معلومات تعريفية في الفيديو.

عندمــا تنشــر مقطــع فيديــو، قــم بإيقــاف التعليقــات أو حظرهــا حتــى توافــق عليهــا وبعدهــا يتــم 
نشرها.

تأكد من حصول طفلك على إذن من أي أشخاص إضافيين يظهرون في الفيديو.

تأكــد مــن أن طفلــك يــدرك أنــه بمجــرد ظهــور الفيديــو، لــم يعــد لديكــم »ملكيــة« للفيديــو. إذا حــاول 
طفلــك حــذف مقطــع فيديــو بعــد نشــره بالفعــل، فقــد يكــون األوان قــد فــات ألن شــخًصا مــا ربمــا 

قد سجل الفيديو بالفعل.

مرة أخرى، ال تنشر أي شيء يبدو غير مناسب ويعارض قيمك الدينية والمجتمعية.
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الخاتمة

يوفر يوتيوب ويوتيوب كيدز كثيًرا من الترفيه والفرص التعليمية. ولكن كما هو الحال مع جميع التقنيات 

الرعاية على اطالع ودراية بمختلف المشكالت والتحديات.  عبر اإلنترنت، يجب أن يكون اآلباء ومقدمو 

ومن خالل الدخول في محادثات ونقاشات مع أطفالهم، يمكن ألولياء األمور ومقدمو الرعاية لألطفال 

يوتيوب  يتضمنها  التي  المخاطر  حجم  وتقليل  أفضل،  نحو  على  والتحديات  المشكالت  هذه  مواجهة 

ويوتيوب كيدز.   
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إقرأ المزيد/مصادر 
إضافية لآلباء واألمهات 

موقع سيف سبيس:

دليل المسؤولية األخالقية في العالم الرقمي:

المواطنون الرقميون:

:AmanTECH فودافون

https://www.safespace.qahttps://www.safespace.qa
مركز قطر لمعلومات السالمة على اإلنترنت ويحتوي على مصادر ومواد للمربين والوالدين وأولياء األمور 

والطالب.

https://www.safespace.qa/digital-library?title=Ethical%20responsibilityhttps://www.safespace.qa/digital-library?title=Ethical%20responsibility
هــو دليــل يعكــس الســلوك عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن منظــوٍر أخالقــي وقيمــي أعدتــه وزارة المواصــالت 

واالتصاالت في قطر.

https://www.safespace.qa/digital-libraryhttps://www.safespace.qa/digital-library
دراسة أولية حول سلوكيات الشباب عبر اإلنترنت في قطر  أعدتها وزارة المواصالت واالتصاالت.

مصادر لآلباء ومقدمي الرعاية، مع قوائم المراجعة والنصائح واإلرشادات المناسبة لكل سن. 

ــدا  ــن فــي كن ــى قائمــة بالمصــادر األخــرى للوالدي ــارة www.safespace.qa للوصــول إل كمــا يرجــى زي
والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا.

https://www.vodafone.qa/ar/about-us/aman-techhttps://www.vodafone.qa/ar/about-us/aman-tech


