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 ورقة مفاهيمية
 " لالنترنت لألطفالمعنية باالستخدام اآلمن الوطنية اللجنة ال "

____ 
 

U ًالهدف من إنشاء اللجنة: أوال: 
تقيــــيم الوضــــع الحــــالي الســــتخدام اإلنترنــــت بــــين األطفــــال بطريقــــة آمنــــة، والقيــــام بالدراســــات الالزمــــة،  )١

ضــوء ظــروف  فــي لألطفــال مجــال االســتخدام اآلمــن لالنترنــت فــيسياســات محــددة  بتبنــيوالتوصــية 
 . والتطورات التكنولوجية المصريالمجتمع 

دعم إقامة بيئـة آمنـة السـتخدام اإلنترنـت بـين األطفـال والشـباب وفقـًا لنطـاق عمـل كـل عضـو بـالفريق،  )٢
 حول أسس االستخدام اآلمن لإلنترنتوالمجتمعية بإطالق وقيادة حمالت التوعية اإلعالمية والتعليمية 

 .لألطفال
تنشــط فــي مجــال االســتخدام اآلمــن التواصــل مــع المنظمــات والجهــات اإلقليميــة والدوليــة المماثلــة التــي  )٣

لإلنترنــت، بهــدف تبــادل األفكــار مــع هــذه المنظمــات والجهــات، وفــي الوقــت نفســه متابعــة كــل مــا هــو 
 .لألطفال جديد في العالم في مجال االستخدام اآلمن لإلنترنت

د فــتح قنــوات حــوار وتعــاون منتظمــة وٕايجابيــة بــين القطاعــات الممثلــة فــي الفريــق بهــدف تنســيق الجهــو  )٤
 .لألطفال االستخدام اآلمن لإلنترنتفي مجال  الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات

 .دراسة اآلثار االجتماعية حول تبني التكنولوجيات الحديثة عند النشء )٥

 .كيفية حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت )٦

 .اختصاصات أخرى ترى اللجنة إضافتها تكون مرتبطة بأعمالها السابقة ةوأي )٧

 
 

Uاللجنةعضوية : اً ثاني: 
 )قطاع البنية المعلوماتية( وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .١
 لتنظيم االتصاالت  القوميلجهاز ا .٢

 وزارة العدل .٣

 )ارة العامة للمعلومات والتوثيقاإلد(وزارة الداخلية  .٤

 وزارة التربية والتعليم .٥

 وزارة التعليم العالي .٦

 المجلس القومي للطفولة واألمومة .٧

 وزارة اإلعالم .٨

 وزارة الشباب والرياضة .٩

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتغرفة صناعة  .١٠



 

 

۲ 

 جمعية اتصال .١١

 عدد من شركات نقل البيانات والمحمول واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .١٢

 جمعية إنترنت مصر .١٣

 والبرمجيات باتحاد الغرف التجاريةالشعبة العامة للحاسبات اآللية  .١٤

 
و تلـك الراغبـة فـي اإلسـهام فـي عملهـا أو االسـتفادة منـه، أاألخـرى تكون عضوية اللجنـة مفتوحـة لألطـراف  :ملحوظة

المهتمة بمتابعة مناقشاتها، ويمكن للجنة دعوة قطاعات أخرى للعضوية الدائمة، أو دعوة ممثلين عن بعض الجهات 
 .لحضور االجتماعات كمراقبين

 
Uاالنعقادهيكل : اً لثثا: 

 .للتجديد ةقابل ينمن األعضاء، وتكون مدة عملهم عامومقررًا تختار اللجنة رئيسًا ونائبًا للرئيس  .١

 .يصبح منصب الرئيس أو نائبه أو المقرر خاليًا إذا ترك العضو منصبه في الجهة التي يمثلها باللجنة .٢

ويحــق للجنــة عقــد اجتماعــات اســتثنائية بنــاءًا علــى ، ربــع ســنوية/ كــل شــهرين  /شــهرية تعقــد اللجنــة اجتماعــات  .٣
 .دعوة رئيس اللجنة

يكون مقر االنعقاد الرئيسي في القريـة الذكيـة، إال أنـه يمكـن نقـل االجتماعـات إلـى مقـر أي جهـة عضـو باللجنـة  .٤
 .بناءًا على طلبها

 
U ًنطاق عمل اللجنةألعضاء في المشتركة لولية مسئال: رابعا: 

فــي مجــال نشــر ثقافــة االســتخدام اآلمــن لإلنترنــت، والتعريــف  الجهــةبــذلها تإطــالع اللجنــة علــى الجهــود التــي  .١
 .بالخطوات المستقبلية لمواصلة العمل على هذا المسار

دعـم من شأنها المساهمة في من معلومات أو أخبار أو أدوات أو اتجاهات جهة يتوافر لدى كل ما استعراض  .٢
، وذلـك مـن واقـع األخبـار التـي يحصـل عليهـا كـل فـي مصـر االستخدام اآلمـن لإلنترنـتتنفيذ خطط نشر ثقافة 

 .عضو، والتقارير اإلعالمية، وأبحاث الجهات المماثلة

ولى ، وتحديـد الجهـات التـي يجـب أن تتـتحديد المخـاطر التـي تواجـه الشـباب المصـري مـن مسـتخدمي اإلنترنـت .٣
 .التصدي لها، ووضع قواعد إرشادية عامة لكيفية مواجهة هذه المخاطر

نشـــر الـــوعي باالســـتخدام اآلمـــن  متابعـــة كافـــة المـــؤتمرات والنـــدوات التـــي تعقـــد علـــى المســـتوى الـــوطني بهـــدف .٤
 .لإلنترنت ومكافحة الجرائم المعلوماتية، والعمل على اإلسهام في هذه الندوات موضوعياً 

 
U ًدور كل جهة داخل اللجنةح األساسية لالمالم: خامسا: 

 )ماتيةقطاع البنية المعلو (وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  .١

لـدعم الحـوار والتعـاون علـى المسـتوي الـدولي فـي وضـع األسـس الالزمـة التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية  −
 .لبيئة إلكترونية آمنة للشباب

دراســة تجــارب الــدول األخــرى حــول أفضــل الســبل للتواصــل مــع المجتمــع بهــدف نشــر ثقافــة االســتخدام اآلمــن  −
 .لإلنترنت



 

 

۳ 

 .ات الدولية ذات الصلة، والعمل على استكشاف شركاء جدد حول العالمالمؤتمرات والندو متابعة  −

علـى اسـتخدام  االستخدام اآلمن لإلنترنت إلى الدورات التدريبيـة التـي تعقـدها الـوزارة للشـبابعن مناهج إضافة  −
 .التكنولوجيا

 )مركز التطوير التكنولوجي(وزارة التربية والتعليم  .٢

 .ن لإلنترنت في كافة المراحل الدراسيةتدريس منهج خاص باالستخدام اآلم −
توعية وتدريب المدرسين والقائمين على العملية التعليمية بأسس االستخدام اآلمـن لإلنترنـت وطـرق التعامـل مـع  −

 .المشكالت التي قد تحدث للطالب على اإلنترنت في إطار العملية التعليمية

ــ(تخصــيص يــوم فــي الســنة  − فــي المــدارس بكافــة " االســتخدام اآلمــن لإلنترنــت"لالحتفــال بيــوم ) ي شــهر فبرايــرف
 .مراحلها التعليمية، ويتم خالله تكثيف الندوات واألنشطة حول هذا الموضوع

 .المساهمة في تكوين ودعم مجموعة المدرسين المعنية باالستخدام اآلمن لإلنترنت −
 )يالمكتب الفن(وزارة التعليم العالي  .٣

 .نشر ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت بين شباب الجامعات والمعاهد العليا من خالل أنشطة ثقافية وترفيهية −

تحفيــز شــباب الجامعــات علــى نشــر أســس ثقافــة االســتخدام اآلمــن لإلنترنــت بــين أقــرانهم، والعمــل علــى تكــوين  −
 .لتنظيم ندوات لتحقيق هذا الغرض) أو أسر جامعية(مجموعات 

 الهيئة العامة لالستعالمات/ اإلعالم  وزارة .٤
إطــالق حمــالت إعالميــة متسلســلة للتعريــف بجهــود اللجنــة الوطنيــة وتوعيــة المجتمــع بســبل االســتخدام اآلمــن  −

 .لإلنترنت، على أن يتم ذلك من خالل البرامج الجماهيرية وبالتعاون مع المؤسسات الصحفية واسعة االنتشار
 )مة للمعلومات والتوثيقاإلدارة العا(وزارة الداخلية  .٥

متابعة إطالع اللجنة على أحـدث القضـايا والجـرائم المتعلقـة بارتكـاب الجـرائم باسـتخدام اإلنترنـت، وذلـك بهـدف  −
 .تحديث مناهج التعليم وحمالت التوعية للحد من انتشار مثل هذه الجرائم

عبـر اإلنترنـت، وذلـك مـن واقـع إطالع اللجنة على أحـدث السـبل المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجـرائم ضـد الشـباب  −
 .التنسيق المستمر مع اإلنتربول الدولي

 .في ارتكاب الجرائم إلنترنتاإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باالستخدام  −

التوعيــة بــالجرائم المعلوماتيــة التــي تعاقــب عليهــا القــوانين المصــرية، خاصــة تلــك التــي بــدأت فــي االنتشــار بــين  −
 ).يال الشخصية والنصب ونشر الشائعات والمحتوى الضاراحت(الشباب 

 .التنسيق مع شركات تقديم الخدمة بشأن المواقع التي تحتوي على خدمات مخالفة للقانون أو محتوى ضار −

 .العمل على توعية مقاهي اإلنترنت بالقواعد التي يبيحها القانون فيها يخص استخدام اإلنترنت بطريقة آمنة −

 وزارة العدل .٦
القانونية الالزمة للتعامـل والتعريفات وجود األسس والنصوص للتأكد من ذات الصلة اجعة القوانين المصرية مر  −

 .مع القضايا التي تتضمن جرائم تم ارتكابها باستخدام الوسائل التكنولوجية

 .مع التشريعات الدولية الخاصة بحماية األطفال على اإلنترنتالقوانين المصرية  اتساقالتأكد من  −

 –مــذكرات تفـــاهم  –بروتوكــوالت  –اتفاقيــات (أي التشــريعي فــي إمكانيـــة انضــمام مصــر أليــة وثـــائق إبــداء الــر  −
 .يطرح على المستوى الدولي لتعزيز التعاون في مجال حماية األطفال على اإلنترنت) إعالن مبادئ

 .رنتتوعية المجتمع بالتشريعات المصرية ذات الصلة لموضوع حماية الشباب على اإلنت −
 



 

 

٤ 

 المجلس القومي للطفولة واألمومة/  سكانوزارة الدولة لل .٧
 .التواصل مع األسر المصرية من خالل برنامج مخصص لنشر أسس ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت −
الفعالة في إطالق حمالت التوعية وذلك من خالل التعبير عـن وجهـات نظـر والتسـاؤالت التـي تـدور  المساهمة −

تكـاك المباشـر معهـا، والعمـل علـى أن تتضـمن حمـالت التوعيـة في أذهان أفراد األسـر المصـرية مـن واقـع االح
 .استجابة لهذه التساؤالت

 .تلقي الشكاوى الخاصة بالعنف ضد األطفال على الخط الساخن للمجلس القومي لألمومة والطفولة −
 الشبابزارة و  .٨

 .ام اآلمن لإلنترنتتنظيم دورات تثقيفية للشباب في األندية ومراكز الشباب للتوعية بأسس االستخد −
 )لجنة حماية حقوق المستخدمين(الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  .٩

 .التوعية بدور الجهات الوطنية −

 .التنسيق بين وزارة الداخلية وشركات تقديم خدمة اإلنترنت −

اســتطالع رأي المؤسســات المدنيــة والخاصــة الممثلــة فــي لجنــة حمايــة حقــوق المســتخدمين فيمــا يخــص أفضــل  −
 .ل لنشر الوعي حول االستخدام اآلمن لإلنترنتالسب

تلقــي الشــكاوى الخاصــة بالنزاعــات بــين المســتخدمين والشــركات عــن طريــق الخــط الســاخن لجنــة حمايــة حقــوق  −
 .المستخدمين

 .Mobile operators واتف المحمولةمشغلي الهو  ISPsشركات تزويد خدمة اإلنترنت  .١٠
مة األخرى على تقديم خدمات اختياريـة للمسـتخدمين بهـدف حمايـة األسـرة المصـرية تشجيع شركات تزويد الخد −

 .من المحتوى الضار والخدمات غير المرغوب فيها

 .من المحتوى الضار على اإلنترنت لحماية االختياريةوخدمات جديدة لتطوير أساليب وبرامج العمل على  −

 .لتزام بمبادئ االستخدام اآلمن لإلنترنتتشجيع المستخدمين على استخدام برامج الحماية واال −
تكثيف التعاون مع الجهات األمنية باإلبالغ عن األفـراد أو الجهـات التـي ترتكـب أفعـاًال علـى اإلنترنـت يجرمهـا  −

 .القانون

 شركات تطوير البرمجيات  .١١
ـــتم طرحهـــا للجمهـــور، وشـــرح طـــرق اســـتخدامها بطريقـــة ســـهلة تطـــوير وســـائل الحمايـــة فـــي ا − لبرمجيـــات التـــي ي

 .ومفصلة لكافة فئات المستخدمين

 .مناهج عن االستخدام اآلمن لإلنترنتتتضمن لتكنولوجيا اآلمن لستخدام االعلى  لتدريبلبرامج توفير  −

 .ا في توعية الطالبلوسائل التي يمكن استخدامهعلى " مجموعة عمل المدرسين"المساهمة في تدريب  −

 التربويين/  أولياء األمور /عمل الشبابجموعات م .١٢
 .تنفيذ خطط اللجنة من خالل ندوات التوعية −

وتنظـــيم دورات للتوعيـــة بأســـس االســـتخدام  ،)تربـــويين - أوليـــاء أمـــور –شـــباب (التواصـــل مـــع فئـــات المنتفعـــين  −
لتــي يبــدونها مــن واالســتفادة مــن المالحظــات واالحتياجــات ا وتطلعــاتهم، والتعبيــر عــن آرائهــماآلمــن لإلنترنــت، 

 .والعمل على إيجاد حلول لتساؤالتهمواقع استخدامهم لإلنترنت، 

 .تجارب الناجحةالالتواصل مع المنظمات المماثلة بالخارج للتعريف بعمل اللجنة واالستفادة من  −
 



 

 

٥ 

U ًنتاج المتوقعةاإل : سادسا: 
تعــــديالت  –ليميــــة متخصصـــة منـــاهج تع –دورات تدريبيــــة متقدمـــة  –مجموعــــات عمـــل مدربـــة  –حمـــالت إعالميـــة 

 –بــرامج حمايــة اختياريــة  –ورش عمــل  –نــدوات توعيــة  –اســتراتيجية وطنيــة  -خطــط تحــرك قطاعيــة  –تشــريعية 
 اتفاقيات تعاون مع جهات مماثلة –تقارير  –نشرات توعية دورية 


