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Hyrje 

Për fëmijët, Interneti është njëkohësisht një klasë dhe kënd lojrash virtual – vend ku mund të 

mësojnë, lidhen me miq, përjetojnë gjëra të reja dhe kënaqen. Ashtu sikurse qytezat dhe qytetet kanë vende 

që janë të pasigurta apo të papërshtatshme për fëmijët dhe adoleshentët, njëlloj edhe në botën online ka 

vende që mund t'i ekspozojnë fëmijët në aktivitete dhe përmbajtje të papërshtatshme. Fëmijët mund të hasin 

gjithashtu në të rritur apo edhe fëmijë të tjerë që mund të paraqesin kërcënim. 

Prindërit dhe kujdestarët janë në pozitën më të mirë për të vendosur se ç'është e përshtatshme për fëmijët 

dhe për të folur me ta për sigurinë online. Microsoft është përkushtuar të ndihmojë bërjen e punës me 

kompjuter dhe internet më të sigurtë për fëmijët duke: 

 Siguruar mjete teknologjike që mundësojnë zvogëlimin e ekspozimit të fëmijëve në përmbajtje të 

papërshtatshme apo rreziqe potenciale 

 Edukuar prindërit, mësuesit, administratorët e shkollave dhe kujdestarët se si flitet me fëmijët për sjelljen e 

përshtatshme në internet, njohjen e rreziqeve në internet dhe marrjen e hapave për të qëndruar i sigurtë  

 Punuar me qeveri, agjenci për fuqizimin e ligjit, edukatorë, grupe për mbrojtjen e fëmijëve dhe tjera në tërë 

botën për të ndihmuar krijimin e një mjedisi kompjuterik më të sigurtë për fëmijët 

Prapavija: Rreziqet në Internet për Fëmijët 

Ndërlidhja me njerëz apo informata në internet është një pjesë e madhe dhe në rritje e jetës së përditshme 

sot, sidomos për fëmijët dhe adoleshentët. Në këtë mjedis, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për 

vendet, njerëzit dhe veprimet në internet që mund të paraqesin rrezik. Këto përfshijnë: 

 Përmbajten. Duke hulumtuar në internet fëmijët dhe adoleshentët, mund të hasin në informata apo 

fotografi që janë të papërshtatshme apo nuk përkojnë me vlerat e familjes së tyre. Fëmijët që kanë access 

të kopjeve "të piratuara", të dokumentave të mbrojtur  me të drejta autori - si muzika dhe video - në 

internet mund të vënë veten dhe prindërit e tyre në rrezik të përndjekjes ligjore, dënimit dhe pasojave 

ligjore. Gjithashtu, përdorimi i pakujdesshëm i ndarjes së dokumentave me programe (shokë me shokë) 

mund të ekspozojë fëmijët në shpërndarjen e përmbajtjes apo softuerit dashakeq. 

 Kontakte. Fatkeqësisht, disa fëmijë – bile edhe të rritur – përdorin Internetin për të ngacmuar, nënçmuar 

apo frikësuar të tjerët. Në raste më pak të zakonshme por vecanërisht  të rrezikshme, adoleshentë të 

dobët  mund të përdorin internetin për të krijuar lidhje me të rritur që kanë qëllime seksuale apo qëllime të 

tjera abuzive. 

 Tregtia. Fëmijët mund të pranojnë në internet oferta për produkte apo shërbime. Disa janë të ligjshme, por 

ka të tjera që janë të rreme dhe mund ta ekspozojnë fëmijën apo familjen e tij në rreziqe të tjera 

mashtruese në internet. Ndarja e informatave personale- në faqe interneti, gjatë lojës apo hyrja në 

aktivitete tjera në internet- i rrit këto rreziqe. Këto gjurmë me informata qëndrojnë, dhe me kohë, mund të 

përdoren për të nxjerrur fakte për identitetin e fëmiut. 



 

2 

Mbrojta e Fëmijëve online 

Përkushtimi i Microsoft për Përmirësim të Sigurisë në Internet të Fëmijëve 

Ta bëjmë internetin më të sigurtë për fëmijët bashkërenditet me përkushtimin e gjërë të 

Microsoft për të ritur sigurinë,privatësinë, besueshmërinë dhe sigurimin për të gjithë njerëzit në internet. 

Përpjekjet tona shtrihen në fushat vijuese: 

Mjetet dhe Teknologjia 

Ne ndërtojmë mjete të sigurisë familjare dhe kontrolle prindërore në një sërë produktesh dhe shërbimesh 

Microsoft, përfshirë sistemet tona të fundit operative-- Microsoft® Windows® 7 dhe Windows Vista®; Windows 

Live™ shërbimet online; platforma e lojës Xbox 360® dhe hapësirës për lojë online Xbox LIVE® ;Media player 

dixhital Zune® ; dhe Qendra e Mediave™ platformë për video dixhitale. Këto mjete u mundësojnë prindërve të 

caktojnë kur fëmijët mund të përdorin kompjuterin, cilat faqe interneti mund t'i vizitojnë, cilat aplikacione 

softuerike mund t'i përdorin, cilat lojra mund të luajnë dhe me cilët mund të ndërlidhen në internet. 

Udhëzim dhe Arsimim i Konsumatorëve 

Microsoft punon me qeveri, shkolla dhe organizata jo fitimprurëse dhe shoqërore për shpërndarjen e 

informatës për sigurinë dhe privatësinë online kudo në botë. Kontribuojmë për një sërë faqesh interneti që i 

mësojnë fëmijët dhe prindërit për përdorimin më të sigurtë të internetit, dhe jemi bashkë-promotorë të 

ngjarjeve të bashkësisë që rrisin vetëdijen për rreziqet nga interneti. Gjithashtu ofrojmë udhëzim të gjërë për ti 

ndihmuar konsumatorët dhe familjet tu përgjigjen çështjeve të sigurisë në internet në 

www.microsoft.com/protect/ dhe www.microsoft.com/protect/family. 

Fuqizimi i Ligjit dhe Politika Publike 

Për të ndihmuar kapjen e kriminelëve që bëjnë pre fëmijët dhe familjet, Microsoft punon me ligjvënësit në 

shumë shtete për promovim të legjislacionit më të fuqishëm për siguri në internet, legjislacion mbi privatësinë 

dhe arsim mbi sigurinë në internet nëpër shkolla. Ne ndihmojmë në trajnim të personelit të forcave të ligjit me 

përdorimin e teknologjisë që do t'i ndihmojë në luftën kundër pornografisë fëmijërore në internet, rrëmbyesve 

të fëmijëve dhe shfrytëzimit të tyre. Përdorim mjete filtruese për të parë fotografitë që ngarkohen në 

Hapësirën Windows Live dhe rekuizitet e tjera të Microsoft në internet për të detektuar instanca potenciale të 

shfrytëzimit të fëmijëve. Gjithashtu punojmë me zyrtarë të fuqizimit të ligjit në disa shtete për të 

vendosur Sisteme të Përcjelljes së Shfrytëzimit të Fëmijëve (SPEF), një mjet softuerik unik që u 

ndihmon hetuesëve të ndajnë dhe analizojnë informata për përcjelljen e shfrytëzimit të fëmijëve 

në internet.  

Udhëzime për Udhëheqësit Qeveritar 

Qeveritë mund të sigurojnë përkrahje të paçmueshme për industrinë dhe organizatat jo fitimprurëse që 

punojnë për të përmirësuar sigurinë në internet. Përpos miratimit të ligjeve më të fuqishme dhe rritjes së 

burimeve për luftën kundër krimit, rekomandimet tona për vendim marrësit përfshijnë: 

 Kërkimin e edukimit për siguri në internet si pjesë e planeve mësimore shkollore. Microsoft 

beson se të gjithë nxënësit do të duhej të mësojnë se si mund të zvogëlojnë rreziqet në internet, të mbrojnë 

kompjuterët e tyre familjarë dhe të sillen me etikë në internet. Qeveritë mund të ndihmojnë në plotësimin e 

nevojës për arsimim mbi sigurinë në internet me inicimin e partneriteteve me kompani të teknologjisë së 

internetit, organizata për siguri online dhe tjerë. 

http://www.microsoft.com/protect/default.mspx
http://www.microsoft.com/protect/family
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 Mandatimi i studimeve dhe financimi i kërkimeve për të përparuar sigurinë në internet. Për të 

mbrojtur më mirë fëmijët në internet, prindërit, arsimtarët, vendim marrësit dhe udhëheqësit e biznesit kanë 

nevojë për informata aktuale dhe të thella për të ndryshuar pejsazhin e internetit. Financimi qeveritar është 

thelbësor për hulumtime të rreziqeve nga interneti në shfaqje e sipër, tendencat në sjelljen në internet të 

fëmijëve; mënyra të reja të përparimit të sigurisë, privatësisë dhe sigurimit; dhe çështje të tjera. 

 Përkrahja e evenimenteve ne bashkësi që promovojnë sigurinë në internet. Ngjarjet lokale - si 

asamble shkollore, seminaret e bashkësisë, forume udhëheqëse të biznesit dhe samitet rinore – mund të 

paraqesin sigurinë në internet në një format më joshës. 

Për më tepër informata për përpjekjet që bën Microsoft në fushat e sigurisë kompjuterike, privatësisë dhe 

sigurisë në linjë vizitoni http://www.microsoft.com/mscorp/twc/policymakers_us.mspx. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/policymakers_us.mspx

