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برنامج حماية األطفال على 
اإلنترنت 

جمهورية مصر العربية
يمنى عمران 
إسالم حسني

برنامج حماية األطفال على اإلنترنت
اإلدارة المركزية للعالقات الدولية
مصر-وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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برنامج حماية األطفال على اإلنترنت 



(عاا األ)اللجنة الوطنية المعنية باالستخدام اآلمن لإلنترنت لألطفال 

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات وزارة العدل

اإلدارة )وزارة الداخلية 
العامة للمعلومات 

والتوثيق

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي

المجلس القومي 
للطفولة واألمومة

وزارة الشباب 
والريااة

غرفة صناعة 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

الشعبة العامة للحاسبات 
والبرمجيات باتحاد  الغرف 

التجارية

بعض شركات نقل البيانات 
والمحمول واالتصاالت 

والتكنولوجيا 

جمعية إنترنت 
مصر

جمعية اتصال

Multi-
stakehol
derism

تكاتف جميع 
األطراف 

املعنية



طفالاللجنة الوطنية المعنية باالستخدام اآلمن لإلنترنت لأل

فريق األبحاث 
والدراسات

فريق القوانين 
نفاذها وا 

فريق بناء القدرات 
والتعليم

فريق اإلعالم 
والتوعية

فريق الحلول 
التكنولوجية
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فتح قنوات للحوار والتعاون المنظم واإليجابي مع القطاعات األخرى 

التواصل مع الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية المماثلة التي تنشط في مجال االستخدام اآلمن لإلنترنت بهدف
تبادل األفكار معها ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال

اإلنترنت بين األطفال والشباب وفقا لنطاق عمل كل عاو بالفريق، بإطالق وقيادةإلستخدامإقامة بيئة آمنة دعم
حمالت توعية إعالمية وتعليمية حول أسس االستخدام اآلمن لإلنترنت

ددة في لالزمة والتوصية بتبني سياسات محابالدراساتالواع الحالي الستخدام اإلنترنت بين األطفال بطريقة آمنة، والقيام تقييم
مجال االستخدام اآلمن لإلنترنت لألطفال في او  ظروف المجتمع المصري والتطورات التكنولوجية

قومية لنشر الوعي الشامل باالستخدام اآلمن لإلنترنت في المنازل والمؤسسات التعليمية ومؤسساتاستراتيجيةواع 
.(إلخ...أندية، جامعات، مكتبات عامة)حكومية أو خاصة ومقار الجمعيات األهلية وأماكن التجمعات الشبابية )األعمال 

(هدافاأل)اللجنة الوطنية المعنية باالستخدام اآلمن لإلنترنت لألطفال 
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نفاذ القانون القوانين والتشريعات وا 

المادةبنصالوعيورفعمنهمكرر116المادةفيالطفلقانونليتفع
الذاتيةاإلجراءاتبعضاتخاذعلىالخدمةمقدميشركاتتشجيعSelf regulatory measuresوالتي

قانوناالمجرمةو لألطفالإباحيةصورتعرضالتيالمواقعتلكحجبمثلالمادةأحكامتنفيذخاللهامنيمكن
الدوليةللتشريعاتمواكبتهامنللتأكداألخرىالمصريةوالتشريعاتالقوانينمراجعة
النيابةووكالءضاةالقللسادةالتدريبيةالدوراتعقدفيمايكروسوفتوشركةالعدلوزارةمعوالتنسيقالتعاون

اإلنترنتعلىوحمايتهماألطفالضدالمعلوماتيةبالجريمةيتعلقماكلعن
اإلنترنتشبكةلىعلهالحمايةوتوفيرالتعبيرحريةفيالطفلحقبينالموازنة"بعنوانبحثيةورقةصياغة

”المقترحةوالحلولوالمصريالدوليالقانونينفي
علىساءةلإلفيهااألطفالتعرضالتياإلحصائياتوبعضالقضايامننماذجعلىالحصولحالياجاري

النواحيمنفوالضعالقوةمواطنومعرفةوحصرهاوتحليلهالتتبعهاوذلكالداخليةوزارةبمعرفةاإلنترنت
بهاالقانونية



7

بناء القدرات والتعليم

دمج االستخدام اآلمن لالنترنت 
داخل مناهج وزارة التربية والتعليم 

سياسات االستخدام المقبول 
لالنترنت

إنشا  مجموعة عمل التربويين

افة تطوير المناهج التعليمية بإا
ية مفاهيم جديدة مثل المواطنة الرقم

من أجل الوصول إلى 
“المجتمع التكنولوجي”مفهوم 
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(تابع)بناء القدرات والتعليم 
نلعبيلاّل :آمنإنترنتأجلمنمعا"بعنواناآلمناإلنترنتيومملتقىإقامة"

:فيهتموالذي(2015فبراير)األلعابخاللمنللتوعية
عطاؤهمالطالبمنمجموعةاختيار فرسجوازاتومنحهمتدريبيبرنامجوا 

.مدارسهمفياآلمنلإلنترنتسفرا يصبحوابحيث
األمورألوليا عملورشةتنظيم

ثحيلألطفاللإلنترنتاآلمناالستخدامحولالمدربينلتدريبعملورشةإقامة
ـبالخاصالمقارنالعربياإلقليميللتقريرإطالقعلىالعملورشةاشتملت
GSMAالجزائرهيأخرى،عربيةدولثالثجانبإلىمصربهشاركتوالذي
عملةورشعنعبارةفهوالثانيالجز أما-.السعوديةالعربيةوالمملكةوالعراق
منأخرىومجموعةواألمومةللطفولةالقوميالمجلسمدربيمنمجموعةلتدريب
Digitalخاللمنوذلكالتكنولوجيا،بيوتمدربي Society forum

مايكروسوفتشركةبواسطةشاب12500تدريب
والتعليمالتربيةوزارةقبلمنمدرس6000لعددومؤتمراتتوعويةدوراتإعدادتم
ألف500يتعدىلإلنترنتاآلمناالستخدامقواعدبدراسةقامواالذينالطالبعدد

بالكاملاإلعداديةالمرحلةوهيطالب
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(تابع)بناء القدرات والتعليم 

العدد التقريبي لألطفال الذين استفادوا من المناهج الخاصة باالستخدام اآلمن لإلنترنت

وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية: المصدر
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التوعية واإلعالم
منمجموعةعلىيحتويحيث،"آمنإنترنتأجلمنمعا  "بعنوانمناآللالستخدامدليلإصدار

تاإلنترنعلىاألطفالحمايةعلىتساعدالتيالمختلفةللفئاتموجههواإلرشاداتالنصائح
رشاداتنصائحلشكلتصورإعداد كبوستراتتعليقهايتموا 
 لوماتالمعوتكنولوجيااالتصاالتوزارةموقععلىاإلنترنتعلىاألطفالبحمايةخاصقسمإنشا

بيئة  توفيرعلىالمستخدمينتساعدالعربيةباللغةواإلرشاداتالكتيباتمنعددا  يقدموالذيالمصرية
اإلنترنتعلىأمانا  أكثر

 لإلنترنتاآلمناالستخداملبرنامجالفيسبوكعلىصفحةإنشا،
https://www.facebook.com/InternetSafetyProjectMcit

العربيةباللغةالفيديوهاتمنعددعلىتحتوىاليوتيوبموقععلىقناةإطالق
https://www.youtube.com/channel/UCM76EcOl1NTarX4jbp2ulWw

علىكاساتهاوانعواالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياوالتربيةاألسرة":منهاوندواتنقاشيةاتحلقعقد
تنظيمهامتالطفل،وفنونلسينماالدوليالقاهرةمهرجانفعالياتامنوذلك،"المصريالطفلحقوق

واتندمنعددرعايةو المصرية،األهرامبجريدةوندوات،واألمومةللطفولةالقوميالمجلسقبلمن
منمايةوالحلإلنترنتاآلمناالستخدامتخاطبوالتيوالمدارسالشبابومراكزالجامعاتفيالتوعية

الحديثةالتكنولوجيات

https://www.facebook.com/InternetSafetyProjectMcit
https://www.youtube.com/channel/UCM76EcOl1NTarX4jbp2ulWw
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األبحاث والدراسات
 دراسة عن إشكالية السمعة على اإلنترنت بالتعاون معMicrosoft
 الدراسةةة دراسةةة اسةةتطالعية عةةن مأشةةرات أنمةةاط اسةةتخدام اإلنترنةةت بةةين كةةل مةةن األطفةةال وأوليةةاء األمةةور وقةةد تةةم عةةرض نتةةائ

(ITU Statistical Framework 2010)بمأتمر لالتحاد الدولي لالتصاالت 
دراسةتان مةع مأسسةةGSMA ركة حةةول أنمةاط اسةتخدام االنترنةت علةةى الهواتةف المحمولةة لةدى الشةةباب وذلةك بالتعةاون مةع شةة

موبينيل
دراسات حول موضوع الصور اإلباحية لألطفال على اإلنترنت في مصر
دراسة حول مدى انخراط اآلباء في أنشطة أبنائهم على شبكات التواصل االجتماعي مع شركة مايكروسوفت
 تعريف دراسة منظمة التعاون والتنميةOECDحول االستخدام اآلمن لإلنترنت
ن لالنترنةت تعاونت وزارة االتصاالت وتكنولوجيةا المعلومةات مةع عةدد مةن المنظمةات الدوليةة المهتمةة بموضةوع االسةتخدام اآلمة

:، منهااإلمبريقيةفي إصدار عدد من الدراسات العلمية 
 استخدام األطفال للهواتف المحمولة مع "دراسة عنGSMA 2011، دراسة مقارنة دولية عام"
 بالتعاون مع مأسستي بوكترجمة وتعريب الجزأين األول والثاني من دليل اآلباء الستخدام فيس ،ikeepsafe

األمريكيتينConnect Safelyو 
 ترجمة وتعريب دليل السمعة على االنترنت، باالشتراك مع مايكروسوفت

النشءتخداماتاسعنواإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهازمعبالتعاونسنويةمسحيةدراسةإقامةإلىالبرنام يسعى
.مواجهتهاوكيفيةالمخاطربتلكوالمجتمعوعيهومدىيواجهها،قدالتيوالمخاطرلالنترنت
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الحلول التكنولوجية

TE-Data

Family Internet

Net Clean

Link.net
Bitdefender

خطاب نوايا موقع من شركات 

موفري الخدمة

2010يوليو 

حث للشركات املشغلة لخدمات 

الهواتف املحمولة على تبني حلول 

تكنواوجية لحماية األطفال على 

االلنترنت



دوليا-عربيا –محليا .. حماية األطفال على االنترنت 

ً
 
دوليا

مبادرة  االتحاد 

الدولي لالتصاالت 

لحماية األطفال 

على الخط

املشاركة في 

دراسة 

GSMA عن

أنماط استخدام 

األطفال للهواتف 

املحمولة

مجموعة عمل 

مجلس االتحاد 

الدولي لالتصاالت 

لحماية االطفال 

على الخط
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دوليا-عربيا –محليا .. حماية األطفال على االنترنت 

(إفريقيا والعالم العربي)إقليميا 

العمل املكلف بوضع املبادئ التوجيهيةفريق 

لإلطار القانوني لحماية األطفال على اإلنترنت في

املنطقة العربية

دراسة إقليمية مقارنة برعاية 
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ً
 
شكرا

http://www.mcit.gov.eg/Digital_Citiz
enship/Internet_Safety

https://www.facebook.com/InternetS
afetyProjectMcit

https://www.youtube.com/channel/
UCM76EcOl1NTarX4jbp2ulWw/playli
sts

http://www.mcit.gov.eg/Digital_Citizenship/Internet_Safety
https://www.facebook.com/InternetSafetyProjectMcit
https://www.youtube.com/channel/UCM76EcOl1NTarX4jbp2ulWw/playlists

