
مبادئ توجيهية للصناعة 
بشأن محاية األطفال 

على اخلط 

www.itu.int/cop

((( (((

((( (((



 

إشعـار قانـون
جيوز حتديث هذه الوثيقة من وقت إىل آخر.

ويتم االستشهاد مبصادر أطراف ثالثة حسب االقتضاء. واالحتاد الدويل لالتصاالت ليس مسؤوًال عن حمتوى املصادر اخلارجية، مبا فيها مواقع شبكة اإلنترنت اخلارجية املشار إليها 
يف هذا املنشور.

وال يتحمل االحتاد الدويل لالتصاالت وال أي شخص يعمل بامسه مسؤولية عن أي استعمال قد حيدث يف املستقبل للمعلومات الواردة يف هذا املنشور.

إخـالء مسؤوليـة

إن ذكر أي بلدان أو شركات أو منتجات أو مبادرات أو مبادئ توجيهية بعينها ال يعين بأي حال تأييدًا هلا أو توصية ا من جانب االحتاد أو املؤلفني أو أي منظمة أخرى ينتمي 
إليها املؤلفون، تفضيًال على غريها مما مل يرد ذكره وله طابع مشابه.

وميكن تقدمي طلبات الستنساخ مقتطفات من هذا املنشور إىل العنوان التايل:
 jur@itu.int :وميكن تقدمي طلبات الستنساخ مقتطفات من هذا املنشور إىل العنوان التايل

2009 ،(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت ©

شكـر وتقديـر 
قام بإعداد هذه املبادئ التوجيهية االحتاد الدويل لالتصاالت وفريق من املؤلِّفني املسامهني من مؤسسات كربى ناشطة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقضايا سالمة األطفال 

على اخلط. ومل يكن من املمكن إصدار هذه املبادئ التوجيهية بدون الوقت الذي خصصه املؤّلفون املسامهون وبدون محاسهم وإخالصهم.

ويشعر االحتاد الدويل لالتصاالت باالمتنان لكل املؤلِّفني التالية أمساؤهم، الذين سامهوا بوقتهم الثمني ومالحظام املتعمقة القيِّمة: (األمساء مذكورة حسب الترتيب األجبدي)
(AfrISPA) بريان مونياو لونغوي  •

جون كار (حتالف اهليئات اخلريية لألطفال املعين بالسالمة على اإلنترنت)  •
جياكومو مازون (االحتاد اإلذاعي األورويب) استنادًا إىل وثائق مقدمة من مارك غودشايلد وجوليان كورز (كالمها من هيئة اإلذاعة الربيطانية)  •

كريستينا بوييت وماركو أوبيسو (االحتاد الدويل لالتصاالت)  •
لورنزو بوبيو وروكو مامولييت (تليكوم إيطاليا)  •

مايكل موران (اإلنتربول)  •
(GSMA رابطة) ناتاشا جاكسون وجين جونز  •

نريشا كاجي وروب بورتويك (فودافون)  •
ويوّد املؤلفون توجيه الشكر إىل كريستني كفينيي من (اإلنتربول) ملراجعتها وتعليقاا التفصيلية.

ويرغب االحتاد الدويل لالتصاالت يف أن يعترف مبسامهة سلمى عباسي من eWWG ومشاركتها القيِّمة يف مبادرة محاية األطفال على اخلط.
وميكن االطالع على معلومات ومواد إضافية تتصل مبشروع هذه املبادئ التوجيهية يف املوقع: /http://www.itu.int/cop وسوف يتم حتديثها بصورة منتظمة.

cop@itu.int :وإذا كان لديكم أي تعليقات أو إذا كنتم تريدون تقدمي أي معلومات إضافية فريجى االتصال بالسيدة كريستينا بوييت يف املوقع
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دكتور محدون إ. توريه
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

تقديـم
أرحِّب ذه الفرصة ألشاطركم هذه املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت مبساعدة قيِّمة من 

العديد من أصحاب املصلحة.

إن محاية األطفال على اخلط - يف عصر تتوفر فيه اإلنترنت عريضة النطاق بصورة 
قة. ويف  واسعة جدًا - قضية بالغة األمهية تتطلب بصورة عاجلة استجابة عاملية منسَّ
حني أن املبادرات املحلية، بل والوطنية، هلا مكاا بالتأكيد فإن اإلنترنت ال تعرف 

حدودًا وسيكون التعاون الدويل مفتاحًا هامًا لتحقيق النصر يف املعركة القادمة.

إن األطراف الفاعلة من الصناعة - سواء أكانوا اهليئات اإلذاعية أم موردي خدمات 
اإلنترنت أم مشغلي االتصاالت املتنقلة - هم مجيعًا مفتاح النصر يف املعركة. وأنا 

شخصيًا أشعر باالمتنان لدعمكم.



"يرد تعريف الطفل يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل باعتباره كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة. وتعاِلج هذه املبادئ التوجيهية القضايا اليت يواجهها مجيع 
األشخاص حتت سن الثامنة عشرة يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك فإن مستعِمل اإلنترنت الصغري الذي يقل سنه عن سبع سنوات لن تكون له على األرجح نفس 

االحتياجات أو االهتمامات مثل شخص يف الثانية عشرة وبدأ الدراسة يف املدرسة اإلعدادية لتوه أو شخص يف السابعة عشرة على شفا سن الرشد. ويف أماكن خمتلفة 
يف هذه املبادئ التوجيهية قام املؤلفون بصياغة مشورم أو توصيام لتناسب هذه السياقات املختلفة. ويف حني أن استعمال فئات عريضة قد يكون مفيدًا كتوجيه 

عام فإننا ينبغي أّال ننسى أبدًا أن كل طفل خيتلف عن اآلخر يف اية األمر. ولذلك ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار احتياجات كل طفل على حدة. وباإلضافة إىل ذلك 
يوجد الكثري من العوامل القانونية والثقافية املحلية املختلفة اليت ميكن أن تؤثِّر تأثريًا هامًا على طريقة استعمال هذه املبادئ التوجيهية أو تفسريها يف أي بلد بعينه أو 

منطقة بعينها.
ويوجد اآلن جمموعة كبرية من نصوص القانون الدويل والصكوك الدولية اليت تدعم، بل وتفّوض يف كثري من األحيان، اختاذ إجراءات حلماية األطفال من الناحية العامة 

وأيضًا فيما يتصل خاصة مبوضوع اإلنترنت. وهذه القوانني والصكوك تشكل أساس هذه املبادئ التوجيهية. وقد ُلخصت تلخيصًا شامًال يف إعالن ريو دي جانريو 
والدعوة إىل العمل ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني الذي

عقد يف نوفمرب 2008."



 مبادئ توجيهية للصناعة

موجز تنفيذي
أعدت هذه املبادئ التوجيهية يف سياق 
مبادرة محاية األطفال على اخلط1 من 
أجل إرساء أسس عامل سيرباين آمن 

ومأمون، ليس فقط ألطفال اليوم وإمنا 
من أجل أجيال املستقبل أيضًا.

لقد قام االحتاد الدويل لالتصاالت بطرح 
املعلومات املعروضة يف هذه املبادئ 

التوجيهية باالشتراك مع فريق من املؤلفني 
املسامهني من مؤسسات رائدة ذات 

نشاط يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، أال وهي الرابطة العاملية 
 (GSMA) لالتصاالت املتنقلة اآلمنة

واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
(اإلنتربول) وAficspa، واحتاد اإلذاعات 

األوروبية (EBU)، وتليكوم إيطاليا، 
وحتالف اجلمعيات اخلريية لألطفال بشأن 

أمان اإلنترنت، وشركة فودافون.

إن نطاق الشركاء الذين اجتمعوا معًا 
للمسامهة يف إنتاج هذه الوثيقة ليدل 

يف حد ذاته على التغيريات السريعة اليت 
حتدث يف حميط اإلنترنت مع استمرار 

الثورة الرقمية يف اكتساب سرعة 
متزايدة.

والتقارب يعترب يف الوقت احلايل حقيقة 
راسخة يف الكثري من البلدان، وما من 

شك أنه جيلب معه وفرة من التحديات 
اجلديدة. والتعاون والشراكة مها 

العنصران الرئيسيان لتحقيق التقدم. فال 
ميلك أي قطاع من قطاعات الصناعة 

احتكارًا للمعرفة أو احلكمة. وبإمكاننا 
كلنا أن نتعلم من بعضنا البعض.

ويوجه االحتاد الدويل لالتصاالت، جنبًا 
إىل جنب مع بقية املؤلفني اآلخرين 

هلذا التقرير، الدعوة إىل مجيع أصحاب 
املصلحة للنهوض باعتماد سياسات 

ومعايري حتمي األطفال يف الفضاء 
السيرباين وتنهض بالنفاذ اآلمن إىل 

املوارد على اخلط.

ومن املأمول أال يفضي ذلك فقط إىل 
بناء جمتمع معلومات أمشل، وإمنا إىل 

متكني الدول األعضاء أيضًا من الوفاء 
بالتزاماا من أجل محاية حقوق األطفال 

وحتقيقها على النحو املنصوص عليه يف 
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل اليت 
اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

مبوجب القرار 44/25 املؤرخ 20 نوفمرب 
1989 ووثيقة نتائج القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات.
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مبادئ توجيهية للصناعة

املجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها

صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

ككل

هناك حاجة ملحة إىل عمل مشترك ال يقف عند حد منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصناعية؛ 
ويشمل ذلك:

. وضع معايري قابلة للتنفيذ البيين وتتصل بالتوصيات اخلاصة حبماية األطفال على اخلط. ويتمثل اهلدف من ذلك  
يف وضع ج متقاسم على نطاق واسع ميكن النهوض به يف الصناعة بأكملها.

. تقييم ماهية اخليارات واإلمكانيات القائمة من أجل االضطالع بعمل عاملي حقيقي منسق ومتسق حلماية  
األطفال على اخلط. وينبغي إيالء االهتمام إىل بلورة تلك القدرات (مثًال، املراقبة والتحذير وإدارة احلوادث) 

اليت من شأا أن تيسر مجع التهديدات وتقاسم املعلومات فيما بني خمتلف الفعاليات.

. حتديد الصفات املشتركة اليت تشيع يف خمتلف القطاعات (قطاعات اإلذاعة واإلنترنت واالتصاالت املتنقلة)  
دف وضع مدونات سلوك، أو مدونات ممارسة، ملساعدة الدول األعضاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت 

على أن تتعاون بشكل أكثر فعالية مع القطاع اخلاص/الصناعة.

. إنشاء ترتيبات تعاونية بني احلكومة والقطاع اخلاص/الصناعة من أجل تقاسم املعلومات وتنمية قدرات  
حمددة دف إىل التخفيف من حدة املخاطر ومتديد نطاق إمكانية استخدام األطفال لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

يطرح هذا القسم مبادئ توجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اخلط. ولكي يقوم قادة الصناعة برسم استراتيجية وطنية تركز 
على أمان األطفال على اخلط، فإنه ينبغي هلم أن ينظروا يف االستراتيجيات التالية يف املجاالت املذكورة أدناه:

2www.itu.int/cop
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املجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها

.جهات اإلذاعة وضع قواعد مشتركة بشأن أنظمة الشكاوى. ويتمثل اهلدف من ذلك يف جتنب احلاالت اليت تضاف فيها  
وظائف الشكاوى اخلارجية إىل األنظمة الداخلية اخلاصة جبهات اإلذاعة مما حيتمل أن خيلق تشوشًا لدى 
املستخدمني أو الشرطة املثقلة باملخاطر والوكاالت األخرى ممن لديهم عدد كبري من االستفسارات اليت 

مل تصمم خدماا أو جتهز لتناوهلا.
. وضع معايري وتوصيات مشتركة. ويتمثل اهلدف من ذلك يف وضع ج متقاسم على نطاق واسع حلماية األطفال  

على اخلط. ويتم النهوض بذلك عرب الصناعة بأكملها.
. إنشاء مشروع لعموم الصناعة الستحداث إجراءات أشد للحصول على موافقة الوالدين على نفاذ أطفاهلم إىل  

املحتوى احلساس للعمر على أساس إقليمي على األقل.

املجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها

تقدم التوصيات التالية مبادئ توجيهية لصناعة اإلنترنت وموردي خدمة اإلنترنت لدعم قيام بيئة أكثر أمانًا موردو خدمة اإلنترنت 
للمستخدمني الصغار السن. وينبغي إدراج كل جمال يرد أدناه من أجل النظر فيه كجزء من قيام موردي اخلدمة 

على اخلط املسؤولني بالتركيز بدرجة أكرب على محاية املستخدم.
. ينبغي أن يكون اهلدف االستراتيجي لصناعة اإلنترنت بشأن أمان األطفال على اإلنترنت هو تقليل توافر النفاذ إىل  

املحتوى والسلوك الضارين وغري القانونيني واحلد منه. وينبغي ملوردي خدمة اإلنترنت أيضًا أن جيهزوا األطفال 
ووالديهم مبعلومات وأدوات يسهل استخدامها ملساعدم يف استخدامهم لإلنترنت بطرق تدين من األخطار 

املحتملة.
. ينبغي أن تكون اللغة واملصطلحات على مواقع اإلنترنت وعلى خدمات الويب 2.0، مما يسهل االطالع عليه  

وواضحة ووثيقة الصلة جبميع املستخدمني، مبن فيهم األطفال والنشء والوالدين ومقدمي الرعاية، وخباصة فيما 
يتعلق بأحكام وشروط املوقع، وسياسة اخلصوصية، ومعلومات السالمة، وآليات البالغ.

.1 اإلبالغ عن دواعي االنشغال، واإلساءات، والسلوك غري القانوين: من املهم جدًا أن يكون لدى موردي  
اخلدمات إجراءات شديدة معمول ا لتناول الشكاوى. وينبغي على وجه اخلصوص تقييم الشكاوى بشأن 

التحرش واملحتوى غري الالئق بسرعة، وينبغي إزالة املحتوى املهني، حبسب مقتضى احلال، فورًا. وينبغي ملوردي 
اخلدمة أن ينظروا، بقدر اإلمكان، يف امتالك آليات، مثل روابط لإلبالغ عن اإلساءات أو ملفات املعلومات 

الرئيسية اليت قد تكون غري الئقة أو تعرض الطفل أو الناشئ للخطر، وينبغي أن يكون مبقدورها أن تصعد أي 
بالغ إىل سلطات إنفاذ القوانني عند الضرورة.

3
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املجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها
. ينبغي أن ينظر موردو اخلدمة يف جعل القدرة على اإلبالغ بديًال افتراضيًا موجودًا إىل أقصى حد ممكن على مجيع صفحات  1

الويب واخلدمات اليت يقدمها موردو خدمة اإلنترنت بواسطة "زر لإلبالغ عن اإلساءة". وميكن استحداث زر مشترك 
ويسهل التعرف عليه يكون يف نفس املوقع دائمًا على كل شاشة. وميكن تعزيز آلية اإلبالغ بواسطة طرح حل تقين 

للمستخدم املبلغ مثل القدرة على إرفاق لقطات من صور الشاشة، وإحصاءات توصيلية، وقوائم بعمليات التشغيل، إىل آخره، 
عالوة على إخبار املستخدم باملعلومات اليت يتعني عليه أن يدرجها يف أي بالغ لكي يكون فعاًال.

. ينبغي ملوردي اخلدمة أن ينظروا يف تأكيد "ما هو السلوك املقبول وغري املقبول يف اخلدمة" بلغة يسهل االطالع عليها وسهلة   2
الفهم، ال سيما للمستخدمني صغار السن وللوالدين وللقائمني بالرعاية. ومن املقترح أن تقدم تلك املعلومات باإلضافة إىل 

إدراجها يف الشروط واألحكام.

. ينبغي أن يواصل موردو اخلدمة تقييم فعالية التكنولوجيات اليت حتدد عمر العمالء وتتحقق منه. وينبغي أن يكون اهلدف  3
من ذلك تنفيذ حل مالئم يليق باخلدمات املقدمة هلم شخصيًا (ولذلك أمهيته على وجه اخلصوص حيثما تكون اخلدمة 

املقصودة خاضعة لقيود قانونية تستند إىل العمر)، بقدر ما يكون احلل قانونيًا وممكنًا من الناحية التقنية، واألهم من ذلك 
أن خيلق خدمات إنترنت أكثر أمانًا ومأمونة بدرجة أكرب. وقد يسعى ذلك احلل بدرجات متباينة إىل منع نفاذ من هم دون 
السن وتعرضهم ملحتوى أو خدمة غري الئقني ألعمارهم، أو العمل على أن تظل اخلدمة املقدمة لألطفال خالية مما هو خاص 

بالبالغني.

. ينبغي أن ينظر موردو اخلدمة يف املسارعة إىل االتصال مسبقًا مع وكاالت إنفاذ القوانني املحلية والوطنية لإلبالغ عن امتهان  4
األطفال حاملا يدرك مورد اخلدمة حدوث ذلك. وينبغي أن يكون لديهم إجراءات داخلية إضافية سارية داخل منظمام 

لكفالة امتثاهلم ملسؤوليام مبوجب القوانني املحلية و/أو الدولية بشأن املحتوى غري القانوين. كما ينبغي هلم أن ينظروا يف القيام 
بشكل نشط بتقييم املحتوى التجاري الذي تستضيفه خدمام (سواء أكان حمتوى مميز بعالمة جتارية أم حمتوى من طرف 

ثالث متعاقد مورد للمحتويات) على أساس منتظم بقدر اإلمكان، من أجل كفالة عدم إمكانية النفاذ إىل حمتوى غري قانوين 
أو حيتمل أن يكون ضارًا من خالل شبكام. ومثة أدوات من قبيل برجميات مسح األصناف الرديئة والتعرف على الصور 

ملساعدم يف القيام بذلك.

4www.itu.int/cop



 مبادئ توجيهية للصناعة

املجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها

مشغلو 
االتصاالت املتنقلة 

srotarepO

ما يلي ذكره عبارة عن "قائمة مراجعة" ملجاالت مقترحة لينظر فيها مشغلو االتصاالت املتنقلة عند استعراض جهم حلماية 
األطفال، من حيث توفري بيئة نقالة آمنة والئقة ملستخدميهم األصغر سنًا ومن حيث مكافحة إساءة االستخدام املحتملة 

خلدمام من أجل استضافة أو توزيع حمتوى امتهان جنسي غري قانوين لألطفال.

. إذا كنتم تقدمون حمتوى وخدمات غري مناسبة ألعمار مجيع املستخدمني، اكفلوا أن يكون املحتوى مصنفًا مبا يتمشى مع  5
التوقعات الوطنية، ومتسقًا مع املعايري القائمة يف وسائط اإلعالم املماثلة، ويقدم مصحوبًا بالتحقق من العمر حيثما أمكن.

. اعملوا مع املشغلني اآلخرين يف سوقكم، إن أمكن، لالتفاق على جمموعة من االلتزامات على نطاق الصناعة، وتروجيها، بشأن  6
تقدمي حمتوى حساس للعمر على النحو الالئق.

. وفروا أدوات متكن املستخدم أو أحد الوالدين/مقدمي الرعاية من التحكم يف النفاذ إىل املحتوى. ومرة ثانية، ينبغي أن تكون  7
هذه األدوات متسقة مع التوقعات الوطنية ومع املعايري القائمة يف وسائط اإلعالم املماثلة.

. ضع عالمة إرشادية واضحة عن طابع املحتوى واخلدمات حبيث يصبح مبقدور املستخدمني أن يتخذوا قرارات عليمة عن  8
استهالكهم من املحتويات وأي التزامات (مثل فترة االشتراك الدنيا) قد يتعهدوا ا.

. ادعموا الوالدين يف تفهم النطاق الكامل خلدمات املحتوي املتنقل اليت قد يستخدمها أطفاهلم حبيث يستطيعون توجيههم حنو  9
االستخدام الالئق لالتصاالت املتنقلة.

. ثقفوا العمالء بشأن كيفية إدارة شواغلهم بشأن استخدام االتصاالت املتنقلة بصفة عامة - مبا يف ذلك جماالت مثل الربيد  0
اإللكتروين املتطفل، والسرقة، واالتصال غري الالئق، الترهيب مثًال  - وكفالة تزويدكم للعمالء بوسيلة إلثارة أي شواغل.

. استخدموا "شروط وأحكام" العمالء اخلاصة بكم للنص جبالء على موقف شركتكم إزاء إساءة استخدام خدماا يف ختزين  1
أو تقاسم حمتوى االمتهان اجلنسي لألطفال، والتزامها بدعم التحريات اليت تقوم ا سلطات إنفاذ القوانني بشأن أي إساءة 
استخدام مبا يتسق مع التشريعات الوطنية، واستخدموا إجراء "لوحظ وأزيل" أو أي إجراء مماثل؛ دعموا اخلطوط الساخنة 

الوطنية أو ما مياثلها حيثما وجدت.
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للكثريين، فكثريًا ما يكون املسؤولون عن 1 .اخللفيـة
التنظيم واملستخدمون، على حد سواء، 

متأخرين خبطوة واحدة وراء االبتكارات 
السريعة الوقع يف هذا امليدان.

وعالوة على ذلك، فمع تنوع عدد 
قنوات توصيل اخلدمة، فإن النشاط 

التقليدي وشبه التقليدي ألعمال القطاع 
يواجه عددًا من املعضالت اجلديدة.

التعاون معًا كصناعة
ويف عامل وسائط اإلعالم املتقاربة 

يف الوقت احلايل، تتهاوى التمييزات 
التقليدية بني خمتلف أجزاء االتصاالت 

وصناعة اهلواتف املتنقلة، وبني شركات 
اإلنترنت واإلذاعة، بسرعة أو تصبح بال 

أمهية. فالتقارب يسحب هذه الروافد 
الرقمية اليت كانت متباينة فيما سبق 

إىل تيار وحيد يصل إىل املليارات من 
الناس يف مجيع أحناء العامل. ويف ظل هذه 
اخللفية، قام االحتاد الدويل لالتصاالت، 

لقد أدى عامل اليوم الرقمي إىل تغيري 
أمناط حياة األفراد يف كافة أحناء العامل. 

لقد كانت صناعة احلوسبة رقمية 
بالكامل منذ فترة طويلة، وصناعة 

االتصاالت رقمية متامًا تقريبًا، وقطاع 
اإلذاعة يف الطريق إىل أن يصبح رقميًا 

إىل حد كبري. والنفاذ الدائم إىل اإلنترنت 
أصبح القاعدة املرعية، حيث ينفق الناس 
من وقتهم يف استهالك وسائط اإلعالم 
الرقمية بأكثر مما ينفقونه بكثري يف أي 

وسيطة إعالم أخرى.

ومن الصني إىل روما، تشغى احلياة 
اليومية بالرسائل اهلاتفية املختصرة والربيد 
اإللكتروين واملحادثات ومواعيد املقابالت 

على اخلط واأللعاب املتعددة الالعبني 
والعوامل االفتراضية ووسائط اإلعالم 

الرقمية.

ورغم أن هذه التكنولوجيات تعين 
وسائل راحة ومتعة مضافة بالنسبة
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بالتعاون مع الرابطة العاملية لالتصاالت 
املتنقلة اآلمنة (GSMA)، وتليكوم 

إيطاليا، واحتاد اإلذاعات األوروبية، 
واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

(اإلنتربول)، وحتالف اجلمعيات اخلريية 
لألطفال بشأن أمان اإلنترنت، وشركة 

فودافون وAficspa، بإعداد هذه املبادئ 
التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال 
على اخلط. واهلدف من ذلك هو توفري 

إطار مشترك جلميع أطراف الصناعة 
للعمل من أجل اهلدف املشترك املتعلق 

جبعل اإلنترنت آمنة بقدر اإلمكان 
لألطفال والنشء، وذلك، على سبيل 

املثال، بوضع مدونات للسلوك أو 
مصادر هلا حجيتها للمشورة والتوجيه.

ولقد قبل موردو خدمات اإلنترنت 
منذ زمن طويل بأم يتحملون، على 

وجه اخلصوص، مبسؤولية متميزة بشأن 
محاية األطفال على اخلط. ويرجع 

ذلك إىل حد كبري إىل كون موردو 
خدمة اإلنترنت يعملون على حد سواء 

كوسيط، يوفر النفاذ إىل اإلنترنت ومنها، 
ووديع بسبب ما يقدمونه من خدمات 
االستضافة واالدخار واحلفظ. ويصدق 

نفس األمر على شبكات اهلاتف النقال، 
والكثري منها ميد نطاق صفاا الوظيفية 

إىل ما يتجاوز نشاط عملها األصلي 
من توصيل الصوت وتبادل البيانات. 

وباملثل، أصبحت جهات اإلذاعة فعاليات 
رئيسية يف حيز اإلنترنت فتوفر كثري من 
اخلدمات على اخلط اليت كانت مرتبطة 
فيما سبق مبوردي خدمات اإلنترنت أو 
شركات االستضافة على اخلط. بيد أنه 
بالنظر إىل وجود جهات اإلذاعة اهلائل 
املتميز الطابع، والذي نشأ يف املعهود 

قبل سنوات كثرية من وصول اإلنترنت 
كمنتج جلماهري املستهلكني، فإن مواقعها 
جتتذب أعدادا هائلة من اجلماهري يف كثري 

من األحيان.

وجيلب كل قطاع من القطاعات العاملة 
معًا يف هذا املشروع التعاوين تارخيه 

اخلاص معه وجماالت خرباته اخلصوصية. 
ويسر الصناعة ككل أن يكون مبقدورها، 

من خالل العمل معًا ذه الطريقة 
وبتجميع معارفها وخرباا، أن ترتقي 

بالنهوض على نطاق أوسع باإلنترنت 
األكثر أمانًا للجميع، ولألطفال والنشء 

قبل كل شيء.
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تصنيف املحتوى واخلدمات2 .
إن الفكرة القائلة بأنه ليس كل املحتوى 

واخلدمات مناسب للجمهور العام 
مفهومة جيدًا يف عامل "خارج اخلط"- 

فمثًال، األفالم واأللعاب هلا ترتيب 
قائم على العمر، وبرامج التلفزيون اليت 
ملحتواها طابع عنف أو جنسي ختضع 

لقيود تستند إىل الوقت.

وحيثما يكون املحتوى على اخلط مماثًال 
بالضبط ملا هو عليه يف نسخة "خارج 

اخلط" (مثًال، لعبة أو فيلم خيتلفان 
فحسب من حيث قناة النفاذ)، يكون 
من املتيسر إعادة استخدام الرتب أو 

التصنيفات القائمة. بيد أنه حيثما يكون 
املحتوى جديدًا أو معدًال، فإنه يتعني على 
موردي املحتوى واخلدمة على اخلط أن 

جيدوا طرائق إلبالغ عمالئهم بطابع هذا 
املحتوى والنطاق العمري املستهدف.

ومن املمكن يف كثري من األحوال 
بالنسبة للمحتوى األكثر تقليدية (مثًال، 

مقتطفات الفيديو) تطبيق ترتيب يقوم 
على العمر بواسطة معايري تأشري مقابل 

األطر القائمة من وسائط اإلعالم الوطنية 
املماثلة - أو اإلقليمية فيما حيتمل - مثل 

األلعاب أو األفالم، تبعًا للدرجة اليت 
يتم تقاسم احلساسيات االجتماعية 
ا. بيد أنه يف حني أن من األشق 

"تصنيف" النطاق املتنامي من اخلدمات 
التفاعلية املثرية، مبا يف ذلك لوحات 
الرسائل وغرف املحادثة والتواصل 

االجتماعي وخدمات املحتوى املنشأة 
مبعرفة املستخدمني، باملفهوم التقليدي، 

فإا ميكن أن ختلق أيضًا خماطر على 
املستخدمني األصغر سنًا ال تتعلق 

فقط باستهالك حمتوى مناسب للعمر 
وإمنا أيضًا بالسلوك غري املالئم (مثًال، 
الترهيب) واملحتوى غري املالئم (مثًال، 

املسايسة).
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مالحظـة: ما مل يذكر خالف ذلك، يشري مصطلح "جهات اإلذاعة" يف هذه الوثيقة على وجه اخلصوص إىل موردي 
املحتوى اإلذاعي التقليدي مبعىن أن "جهة اإلذاعة" متلك حتكمًا خالقًا وصياغيًا يف املحتوى املتاح، سواء "على اهلواء"، 

أو على اخلط كما تركز عليه هذه الوثيقة. وال يقصد باملصطلح أن يستبعد موردي اخلدمات اليت متكن من نشر 
املحتوى الذي ينشئه آخرون - حيث تدخل تلك املنظمات يف فئة موردي خدمة اإلنترنت.

وتعاجل مجيع هذه القضايا يف األقسام 
الفرعية الواردة أدناه. ويعاجل القسم 
الفرعي اخلاص جبهات اإلذاعة قضية 

إتاحة املحتوى التقليدي من خالل وسيطة 
جديدة، ويبحث القسم الفرعي اخلاص 

مبوردي اإلنترنت يف قضايا املحتوى 
واالتصال والسلوك املتعلقة بإدارة 

خدمات غري تقليدية على اخلط، ويقدم 
القسم الفرعي اخلاص مبشغلي االتصاالت 

املتنقلة نظرة عامة عن الكيفية اليت 
يتناول ا املشغلون يف كافة أحناء الكرة 
األرضية قضية تصنيف وإدارة املحتوى 

املتنقل واخلدمات املتنقلة.

جهات اإلذاعة
لقد استطاعت جهات اإلذاعة التلفزيونية 

من الناحية التقليدية أن تستخدم طابع 
"اإلذاعة" اخلطي اخلاص مبشاهدة 

التلفزيون لتطويع الشواغل املثارة حول 
املحتوى احلساس للعمر من خالل اجلدولة 

املستندة للوقت - فعلى سبيل املثال، 
بواسطة إذاعة املحتوى املناسب للمراهقني 

األكرب سنًا أو البالغني يف وقت متأخر 
من املساء أو بالليل فقط (بعد "احلد 

الفاصل")، عندما يكون األطفال األصغر 
سنًا قد ناموا.

بيد أنه مع عمل جهات اإلذاعة بشكل 
متزايد على إتاحة حمتواها على اخلط على 

أساس "بناء على الطلب" غري خطي، 
حيث ال ميكن االعتماد على اإلشراف 
األبوي املباشر وال ميكن تطبيق اجلدولة 

املستندة إىل الوقت بعد ذلك، فقد 
أخذت جهات اإلذاعة تستكشف طرائقًا 

جلعل حمتواها متاحًا بطريقة مالئمة 
لألعمار.

وتبني البحوث أن الوالدين يريدون بصفة 
عامة أن يعرفوا أنواع املحتوي اليت قد تثري 

االنشغال (مثل لغة الشتائم أو العنف) 

وليس جمرد تقدمي ترتيب املشاهدة 
املتصلة بالعمر هلم فحسب. 

وبسبب ذلك، استحدثت بعض جهات 
اإلذاعة نظام توسيم، فمثًال استحدثت 

شركة اإلذاعة الربيطانية حرف "G" من 
أجل نظام التوسيم اإلرشادي، حيث 
يظهر حرف "G" عندما حتتوي قطعة 
من املحتوى على مادة مثرية للتحدي 

ويتم كتابة طابع املحتوى يف وسم نصي 
يظهر إىل جانب موجز لقصة الربنامج. 
ويستخدم وجود احلرف "G" لتحريك 
نظام التحكم األبوي املزود برقم هوية 

شخصية إذا ما كان قد مت تفعيله.
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 - (BBC) دراسة حالة: شركة اإلذاعة الربيطانية
اململكة املتحدة

قامت شركة اإلذاعة الربيطانية، من 
خالل عرضها جهاز iPlayer الذي 

يوفر نفاذًا على اخلط إىل برجمة شركة 
اإلذاعة الربيطانية املقدمة على أساس غري 
خطي (أو "بناء على الطلب") وكذلك 
مسامهة بنسبة 9% يف الوقت الراهن من 

مجلة حركة اإلنترنت يف اململكة املتحدة، 
أن تبين خربة هلا شأا يف إدارة التوصيل 

املسؤول للمحتوى احلساس للعمر.

وبالنسة جلهاز iPlayer الراهن اخلاص 
بشركة اإلذاعة الربيطانية، فإن تركيبه 
يقتصر على من يبلغون من العمر 16 

سنة فأكثر. كما حياط املستخدمون علمًا 
بشأن نظام احلماية برقم هوية شخصي 
أثناء عمليات التسجيل ويتعني عليهم 
أن يبتوا فيما إن كانوا ُيفِعلونه يف التو 

واللحظة أم ال. فإذا اختاروا عدم القيام 
بذلك فإم خيربون بكيفية تفعيله الحقا. 

وإذا مل يكن برنامج ما مناسبًا للجمهور 
العام (أي جلميع األعمار)، فإنه يكون 
مصحوبًا بتحذير إرشادي - ويظهر 

يف هذه احلالة حرف "G" ووسم نصي 
يشرح طابع املحتوى يف اللحظة اليت 

يقرر فيها املستخدم تنـزيل املحتوى. 
كما يتم إظهار الوسم النصي يف أثناء 

املشاهدة ويتعني على املستخدم أن يدخل 
رقم هويته الشخصي، إذا ما كان قد مت 

تفعيله، قبل أن يستطيع مشاهدة املحتوى. 
ويتلقى أي شخص يستخدم اجلهاز 
بدون رقم اهلوية الشخصي الصحيح 

رسالة تفسريية تبني أنه ليس لديه اإلذن 
."G" بالنفاذ إىل حمتوى مصنف برتبة

وستدخل الشركة عن قريب حمتوى 
 iPlayer متجددًا باستمرار إىل جهاز

وكذلك برامج تظهر، حبسب مقتضى 
األحوال، الوسم النصي "G" قبل أن 

يصبح باإلمكان مشاهدة املحتوى. 
وسيتاح نظام محاية باستخدام رقم 

اهلوية الشخصي وتبحث الشركة يف 
الوقت الراهن يف طرق مواصلة تدعيمه 
بشكل أكرب مع إدماج التجديد املستمر 

والتنـزيل يف نظام واحد.

كما قامت جهات إذاعة أرضية 
أخرى يف اململكة املتحدة مبا يف ذلك 
ITV والقناة الرابعة والقناة اخلامسة يف 

عروضها على اخلط املسماة "بناء على 
الطلب"، باتباع نظام شركة اإلذاعة 

الربيطانية "G" لإلرشاد.

وشركة اإلذاعة الربيطانية لديها 
استراتيجية واضحة جدًا لدعم األطفال 

منذ مولدهم وحىت أوائل فترة البلوغ 
بواسطة ثالثة مواقع تعكس مستويات 

احلماية املتفاوتة املالئمة لألعمار، وحمو 
األمية احلاسوبية، واالستقالل والنضج

 مع منوهم يف العمر، عالوة على
 خدمات تعليمية خمصوصة يقدمها 

.BBC Learning برنامج

 CBeebies يعمل موقعا  .1
 (www.bbc. co.uk/cbeebies)

 (www.bbc. co.uk/cbbc) CBBCو
على مساعدة األطفال ووالديهم أو 

مقدمي الرعاية هلم على التفاعل معًا ومع 
بعضهم البعض يف بيئة آمنة وموثوقة 
وميكن النفاذ إليها. ويقدم املوقعان 

حمتوى تفاعليًا عايل اجلودة وجذابًا ووثيق 
الصلة وخربات لألطفال، عالوة على 

العمل كنقطة انطالق إىل أفضل املواقع 
اخلارجية املالئمة ملن هم دون 12 سنة 

من العمر.

ينصب التركيز على متكني األطفال   .2
وإعطائهم الفرصة الكتساب عالقة أعمق 
مع شركة اإلذاعة الربيطانية، والعالمات 

10www.itu.int/cop
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 التجارية والشخصيات، مما يعمل على 
زيادة القيمة اليت حيصلون عليها، وما 
يشعرون به من انتماء CBeebies و

CBBC هلم وما حيدثونه من تأثري عليهما. 

ويقدم املوقعان، من أجل حتقيق ذلك، 
نطاقًا من األدوات التفاعلية املبتكرة 

والفرص اخلالقة املستهدفة جلميع 
األطفال الربيطانيني، من كل مقدرة 

وخلفية، بإعطائهم حيزًا لنشر حمتواهم 
وأفكارهم وآرائهم. كما أننا نوفر خدمة 

أخبار خمصصة لألطفال على اخلط ملدة 
24 ساعة طوال أيام األسبوع السبعة 

 ،"Newsround كجزء من "جولة األنباء
 PressPack ونستطيع من خالل قسم
أن نشرك األطفال بنشاط يف القضايا 

املواضيعية اليت مهم. 

توفر BBC Switch حيزًا على اخلط   .3
جلميع املراهقني يضم حمتوى تستهدف 

إشغال النشء ومعاجلة اهتمامام 
وتشجيعهم على التفاعل. وحيتوي املوقع 

على كل من برامج الدعم التلفزيونية 
واإلذاعية وحمتوى مستقل بذاته
 .(www.bbc.co.uk/switch)

تقدم BBC Learning خمرجات   .4

لألطفال يف سن املدرسة عرب نطاق 
عريض من املواضيع واملهارات. وما يلي 
ذكره متصل مبناهج دراسية أو مهارات 

خمصوصة.

Bitesize - خدمة مراجعة وتلخيص 

جلميع مواضيع الدراسة لألطفال من 
(www.bbc.co.uk/ عمر  5-16سنة

.schools/ks3bitesize)

Blast- تنمية خالقة للمراهقني تركز يف 

الوقت الراهن على الفنون اجلميلة، مبا 

يف ذلك الشراكات مع منظمات الفنون 
 .(www.bbc.co.uk/blast) الشبابية

وبعض اخلدمات مصممة لكي تستخدم 
يف فصول الدراسة؛ والبعض اآلخر 

يستخدمه الدارسون مباشرة يف منازهلم 
أو يف املدرسة بشكل متزايد بدون 

احلاجة إىل وساطة مدرس.

وتعمل شركة اإلذاعة الربيطانية عن 
كثب مع Ofcom (هيئة تنظيم وسائط 

اإلعالم واالتصاالت يف اململكة املتحدة) 
وعدد من جهات اإلذاعة وموردي 
املنابر للنهوض بأفضل املمارسات 

بشأن التوسيم؛ كما أن الشركة كانت 
شريكًا نشطًا يف جمموعة BSG ملعلومات 
املحتوي. كما أن الشركة عضو منتسب 

يف رابطة التلفزيون بناًء على الطلب 
(ATVOD)، وهي هيئة تنظيم ذايت بشأن 

اخلدمات بناء على الطلب.
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www.eukidsonline.net/ 2

مالحظة: يناقش القسم اخلاص مبوردي خدمة اإلنترنت النهج املتاحة لصناعة اإلنترنت ككل. ويشمل ذلك موردي النفاذ إىل اإلنترنت، عالوة على موردي اخلدمات اإللكترونية/موردي املحتوى واخلدمات - ويشار إيل هؤالء بشكل مجعي يف   
هذه املناقشات على أم موردو خدمة اإلنترنت. ومن مث فإنه جيدر بالذكر أنه ليست كل التوصيات مما ميكن تطبيقه على مجيع موردي خدمة اإلنترنت.

Safer Children in a Digital World: the report of the Byron Review, ( http://www.dcsf.gov.uk/byronreview/ ).3

موردو خدمة اإلنترنت
يشري مصطلحا حمتوى اإلنترنت 

وخدمات الويب 2.0، بصفة عامة، إىل 
استخدام األفراد املتزايد لإلنترنت إلنشاء 

وتوزيع املحتوى اخلاص م يف شكل 
مسعي - بصري ويف شكل مكتوب 

أيضًا. ومن بني مناذج خدمات الويب 
2.0 بوجه خاص ما يلي:

املحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم،   •
وهي مواقع من قبيل مواقع "ويكي 
wiki" واملدونات وتقاسم الصور، 

ومصمم بوجه خاص لكي يقوم 
املستخدمون بتحميل املحتوى أو 

تقامسه أو مشاهدته.

مواقع التواصل االجتماعي،   •
حيث يعرض املستخدمون "ملفات 

بيانام" الشخصية، مبا يف ذلك 
معلومات من قبيل مكان إقامتهم 

واهتمامام وأذواقهم (على سبيل 
املثال، يف املوسيقي أو األفالم 

أو الكتب)، عالوة على الصور 
أو شرائط الفيديو أو تسجيالت 
املوسيقى أو روابط إىل ملفات 

أصدقائهم. وقد تشمل تسهيالت 
للمحادثة وتقاسم امللفات والتدوين 

وجمموعات املناقشة. 

املجتمعات على اخلط والعوامل   •
االجتماعية، حيث يقوم املشتركون 

باختيار أو موالفة أو خلق شخصيات 
خيالية تدعي "avatar". وميكن 

لشخصيام املدعاة أن تبين بيوتًا وأن 

جتهز البيئات وأن تتفاعل مع اآلخرين، 
بل وتتبادل النقود االفتراضية فيما 

تقوم بشراء وبيع بنود يف عامل الالعبني 
املتعددين االفتراضي.

أداء األلعاب على اخلط، حيث   •
يلعب الالعبون مع غريهم، ويكون 
ذلك يف كثري من األحيان يف "عوامل 

ألعاب" معقدة وواسعة النطاق، 
وحيث ميكنهم أن يتفاعلوا ويتحدثوا 

مع بعضهم البعض أثناء اللعب.

وتتراكب هذه الفئات يف كثري من 
األحيان، وجيري النظر بشكل متزايد 
إىل مواقع التواصل هذه على أا جزء 
من ثقافة الشباب، على حنو ما ذكره 

استعراض بريطاين كامل ومستقل يبحث 
يف املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال على 

اإلنترنت ويف ألعاب الفيديو.

وقد يكون من املفيد أن منيز بني 
املخاطر املحتملة املستندة إىل "املحتوى" 

و"االتصال" و"السلوك"، تبعًا هليكل 
طرحه مشروع أطفال االحتاد األورويب 

على اخلط EU Kids Online. وقد 
أصبحت االتصاالت ممكنة اآلن، 

باستخدام الويب 2.0 والتفاعلية املتزايدة 
الوثيقة الصلة، على أساس اتصال من 

فرد إىل فرد ومن فرد إىل أفراد كثريين 
ومن أفراد كثريين إىل أفراد كثريين. ومن 
الواضح أن ذلك يزيد من الشواغل املثارة 

حول االتصاالت غري املرغوبة، 
والسلوك غري القانوين يف بعض احلاالت. 
والتمييز بني االتصال والسلوك مفيد لكي 

نفهم الفرق والتراكب والتدابري املضادة 
املمكنة. ويتمثل التمييز الرئيسي يف أن 
"االتصال" يشري إىل حالة يكون الطفل
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فيها هو املتلقي لالتصال/الرسالة 
("الضحية")؛ يف حني أن "السلوك" يشري 

إىل حالة يكون الطفل فيها هو املحرض 
على السلوك غري الالئق ("املقترف") 
. وقد أضاف معلقون آخرون فئتني 

أخريني تستحقان أن توضعا يف األذهان: 
"التجارة" - وتشري إىل إمكانية استغالل 
األطفال والنشء من قبل شركات تفتقد 

إىل املبادئ األخالقية تغتنم عدم خربة 
النشء، أو تشري إىل مشاكل من قبيل 

التحايل حيث قد يكون األطفال، مرة 
ثانية، أكثر عرضة للتضرر؛ وأخريًا ميكن 

أن تكون هناك قضايا "اإلدمان" اليت 
تشري إىل الطريقة اليت ميكن أن يصبح ا 
بعض األطفال والنشء منشغلني بشكل 

مستحوذ بالتكنولوجيا بطريقة متثل عائقًا 
أو حاجزًا أمام استحداثهم لعالقات عادية 
مع اآلخرين أو املشاركة يف أنشطة بدنية 

صحية.

ومن وجهة نظر صناعة اإلنترنت، توجد 
ثالثة أهداف استراتيجية لسالمة األطفال 

على اإلنترنت تتطلب من الصناعة 
والوالدين/مقدمي الرعاية أن يتحملوا 

مبسؤولية مشتركة عن زيادة سالمة 
األطفال على اخلط.

تقليل التوافر: تقليل توافر ما هو ضار   •
وغري الئق من املحتوى واالتصاالت 

والسلوك (الصناعة)؛

تقييد النفاذ: جتهيز األطفال ووالديهم   •
بأدوات فعالة إلدارة النفاذ إىل املحتوى 

غري الالئق (الصناعة والعائلة)؛

زيادة القدرة على الصمود: بناء قدرة   •
األطفال على الصمود أمام املواد اليت 

قد يتعرضون هلا؛ وجتهيز األطفال 
للتعامل مع التعرض للمحتوى 

واالتصال الضارين وغري الالئقني، 
وجتهيز الوالدين ملساعدة أطفاهلم 

على التعامل مع هذه األشياء وعلى 

تعامل الوالدين بفعالية مع حدوث 
سلوك ضار وغري الئق من قبل 

أطفاهلم (الوالدين).

ومن العواقب اهلامة لطبيعة اإلنترنت أنه ال 
توجد نقطة مبفردها ميكن أن مياَرس عندها 

التحكم الصياغي، على عكس وسائط 
اإلعالم اإلذاعية حيث متارس القناة 

حتكمًا صياغيًا. التحكم الصياغي موجود 
(مثًال، رقباء مواقع املحتوى املنشأ مبعرفة 
املستخدمني) ولكنه مشتت بشكل واسع 

عرب "سلسة قيمة اإلنترنت". وتضم سلسلة 
القيمة هذه منتجي املحتوى، ومكتلي 
املحتوى، وموردي خدمة اإلنترنت، 

ومضيف الويب، وموردي أدلة البحث 
والويب، ونبائط املستهلك، إىل آخره.

ويوجد عند كل نقطة يف سلسلة القيمة 
نطاقًا من األدوات التقنية اليت ميكن أن 
تساعد الوالدين على إدارة نفاذ أطفاهلم 

إىل اإلنترنت (مثل براجميات التحكم 

األبوي، والبحث اآلمن، والتحقق من 
العمر على مواقع الويب).

ومن أمثلة دور صناعة الويب اليت تعمل 
بالتعاون مع األسر ما يلي:

مواقع املحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم   .1
متسح املواد الضارة وغري الالئقة اليت 

حتمل على مواقعها.

يبلغ األطفال والوالدون عن املواد   .2
الضارة وغري الالئقة إىل مضيف 

مواقع الويب عندما يعثرون عليها.

مينع موردو خدمة اإلنترنت النفاذ   .3
إىل مواد غري قانونية من قبيل صور 

امتهان األطفال.

يركب الوالدون براجميات لعزل   .4
املحتوى الضار وغري الالئق.

توفر مواقع الويب مشورة واضحة   .5
ويسهل رؤيتها بشأن كيفية املحافظة 

على السالمة.
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يتكلم الوالدون مع أطفاهلم ويتكلم   . 6
األطفال مع أصدقائهم وأقارم عن 

السالمة اإللكترونية.

تقليل التوافر:

ميكن الوفاء دف تقليل توافر املحتوى 
واالتصال والسلوك الضار وغري الالئق 

بواسطة اضطالع موردي اخلدمة مبا يلي:

اتباع عملية رقابة فعالة على املحتوى   •
املنشأ مبعرفة املستخدم - وعلى سبيل 
املثال، يضطلع MySpace باستعراض 

ما بعد التحميل لكل صورة أو 
شريط فيديو ُيوضع على موقعه.

إقامة عملية الرقابة على تقارير من   •
جمتمع املستخدمني - االستجابة 

بفعالية لتقارير من أكثر من 
مستخدم، ومن مستخدمني منذ أجل 

بعيد (استنادًا إىل مستوى نشاطهم 
أو الترتيب أو السمعة اليت أعطاها 

هلم مستخدمون آخرون)، ميكن 
أن يساعد يف إجياد جمتمع نشط 

يقوم بتحقيق "ضبط األمن الذايت" 
والسعي إىل املحافظة على سالمتهم 

على اخلط وسالمة اآلخرين.

توفري آلية لإلبالغ عن املحتوى أو   •
االتصال أو السلوك غري الالئق على 

النحو املفصل يف أحكام اخلدمة. 
وينبغي أن تكون آليات سياسة 
االستخدام املقبول و/أو املبادئ 
التوجيهية للمستخدم مما يسهل 

للمستخدمني النفاذ إليها يف مجيع 
األوقات، وينبغي أن يكون اإلجراء 

مفهومًا بسهولة ومالئمًا للعمر. 
وينبغي التسليم بتلقي التقارير والعمل 

بشأا على عجل. وينبغي تزويد 
املستخدمني باملعلومات اليت حيتاجون 

إليها لرفع تقرير فعال، والعمل، 
حبسب واقع احلال، على تبيان 

الكيفية اليت يتم ا معاجلة التقارير 
يف املعهود.

ربط تقارير اإلساءة بعمليات "لوحظ   •
وأزيل" مع اتفاق مستوى خدمة عام 

بشأن وقت الرد أو اإلزالة.

جتنب املحتوى اإلعالين غري الالئق   •
على اخلط.

تقييد النفـاذ:

ميكن معاجلة هدف تقييد النفاذ إىل 
املحتوى غري الالئق بالطرق التالية:

براجميات التحكم األبوي، واليت   •
متكن الوالدين من إدارة نفاذ أطفاهلم 

إىل موارد اإلنترنت.

أدوات اإلنترنت األسلم، وتشمل   •
أدوات التحكم األبوي، واليت تسمح 
من الناحية املثالية باألنواع التالية من 
الفئات: القوائم البيضاء، مرشحات 

املحتوى، رصد االستخدام، إدارة 
االتصال، حدود الوقت/الربامج.

تسليم حواسيب جديدة أو نفاذ   •
إىل خدمات اإلنترنت مزودة 

نة بشكل  بربجمية حتكم أبوي ممكَّ
"افتراضي"، متصلة برسائل سالمة 
جلية تشرح ما تفعله التشكيالت 

االفتراضية.

اتباع "البحث اآلمن": توفر معظم   •
حمركات البحث خيار حبث آمنًا ال 

تطرح نتائج حتتوي على صور أو 
كلمات رئيسية مما قد يعترب غري الئق 

لألطفال.

اتباع طرائق مالئمة للتحقق من العمر   •
ملنع األطفال من النفاذ إىل حمتوى 

أو مواقع أو خدمات تفاعلية تكون 
حساسة للعمر، مثل غرف املحادثة، 
إىل آخره، حيث توجد خماطر اتصال 

وسلوك غري الئقني.
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وسم املحتوى: ينبغي ملوردي املحتوى   •
املنتج بشكل حريف (أي األلعاب 

واملحتوى املتحكم فيه صياغيًا على 
الطراز اإلذاعي) أن يوفروا عالمة 

وسم خارجية تصف املحتوى على 
مواقعهم لتبيان مالءمته لألطفال.

املنع على مستوى الشبكة، حيثما   •
تعترب بعض املواد على اإلنترنت، مثل 

صور امتهان األطفال، غري قانونية 
بشكل واضح بناًء على معايري ذات 

أساس وطين.

زيادة القدرة على الصمود:

تعترب زيادة قدرة األطفال على الصمود 
أثناء إدارة املخاطر هدفًا هامًا ومترابطًا 
ومتكامًال مع اهلدفني اآلخرين اخلاصني 

بتقليل التوافر وتقييد النفاذ.

ورغم أن للوالدين واألطفال دورًا يف 
تقليل توافر املواد الضارة وغري الالئقة 

(مثًال، باإلبالغ عن اإلساءة إىل مضيف 
املواقع)، فإن هذه املهمة تقع بالدرجة 
األوىل على عاتق الصناعة. ورغم أن 

للصناعة دورًا يف بناء قدرة األطفال على 
الصمود (مثًال، بتقدمي نصائح السالمة)، 
فمن املحتمل أن يكون للوالدين ولغريهم 
ممن يعملون مع األطفال معظم التأثري هنا 

ومن مث فإم يتحملون مسؤولية أكرب.

وهذه األدوار املتراكبة، وإن تكن خمتلفة، 
للصناعة واألسر يف األهداف الثالثة 

كلها هامة جدًا وتشري إىل احلاجة إىل 
استراتيجية وطنية األساس ومتقامسة 

إلبقاء األطفال آمنني على اخلط وتكون 
قادرة على التأثري على كل من الصناعة 

واألسر ومتكينهما.

وتستطيع صناعة اإلنترنت، بواسطة 
البحث يف مواطن قوة وضعف الترتيبات 

القائمة لتحسني سالمة األطفال على 
اإلنترنت، وبالبحث يف خمتلف القوانني 

القائمة على الصعيد الوطين، أن تضع 
مدونات سلوك وطنية للتنظيم الذايت 
مفيدة؛ على أن تكون هذه املدونات 

أكثر شفافية من إرشادات السلوك اجليد 
شريطة أن تكون اهليئة اليت تشرف عليها/
تنسقها فعالة يف رصدها ونشر نتائجها. 

كما ميكن وضع آليات داخل هذه األطر 
إلعطاء الوالدين واألطفال صوتًا .

مشغلي االتصاالت املتنقلة
حيث إن عددًا متناميًا من مشغلي 
االتصاالت املتنقلة يعرضون على 

عمالئهم نفاذًا إىل نطاق غين ومبهر من 
خدمات اإلنترنت، مبا يف ذلك األلعاب 

واملوسيقى وشرائط الفيديو وبرامج 
التلفزيون، فإم يواجهون بتحد يتمثل 

يف كيفية إدارة نفاذ املستهلك إىل املحتوى 
التجاري الذي قد يكون خاضعًا لقيود 

العمر إذا ما مت النفاذ إليه من خالل 
قنوات خمتلفة.

كما أن نطاق املجتمع اجلديد واخلدمات 
التفاعلية املتزايد املتاح للمستخدمني 
يأيت أيضًا مصحوبًا بشواغل بشأن 

عمر املستخدمني. فمثًال، لدى الكثري 
من مواقع التواصل االجتماعي الرئيسية 
اشتراطات بشأن احلد األدىن من العمر 

منصوص عليها يف "أحكام اخلدمة" 
اخلاصة ا، حيث إن مثة شواغل مثارة 

بأن يواجه املستخدمون األصغر سنًا 
خماطر - مثل سرقة اهلوية أو االتصال 

غري الالئق - متصلة بإدخاهلم الكثري جدًا 
من املعلومات عن أنفسهم، وما 

إىل ذلك.

ويقوم مشغلو االتصاالت املتنقلة وموردو 
املحتوى يف عدد من البلدان، بغية 

توفري ج مشترك وشفاف، مبواجهة 
هذه التحديات بالعمل معًا لالتفاق 

على أنظمة للتصنيف. وتصمم أنظمة 
التصنيف يف املعهود إلدارة املحتوى
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استعراض الصور وشرائط الفيديو:   •
ينبغي أن جتد املواقع وسائل 

الستعراض الصور وشرائط الفيديو 
املستضافة، فتحذف ما هو غري الئق 

عندما تعثر عليه.

استعراض مجاعات املناقشة: ينبغي   •
ملواقع التواصل االجتماعي أن 

تستعرض مجاعات املناقشة لكي تعثر 
على املواضيع الضارة، واخلطب اليت 
حتض على الكراهية، والسلوك غري 
القانوين، فتحذف املحتوى عندما 

جتده.

إزاحة مقتريف اإلساءات اجلنسية   •
املسجلني من املوقع: ينبغي ملواقع 
التواصل االجتماعي أن حتظر على 

مقتريف اإلساءات اجلنسية املسجلني 
أن ينشئوا حسابات على مواقعها 

باستخدام تكنولوجيا موجودة بالفعل 
حاليًا.

بذل جهود جمدية إلنفاذ اشتراطات   •
احلد األدىن للعمر: ينبغي للمواقع 

أن تعمل على إنفاذ اشتراطاا 
اخلاصة باحلد األدىن للعمر وأن تتخذ 

خطوات لتحديد املستخدمني دون 
السن ممن حددوا أعمارهم بشكل 
خاطئ لكي يكتسبوا نفاذًا إليها، 

وإزاحتهم من املواقع .

محاية املستخدمني األصغر سنًا من   •
االتصاالت غري املرغوبة: ينبغي 

ملواقع التواصل االجتماعي أن تنفذ 
تشكيالت اخلصوصية االفتراضية اليت 

متنع البالغني من االتصال باملراهقني 

دراسة حالة: ممارسات السالمة "الست الكبرية" اخلاصة مبوقع 
MySpace من أجل خدمات التواصل االجتماعي

دون 16 سنة من العمر الذين ال 
يعرفوم فعليًا يف العامل الفعلي.

التعاون مع سلطات إنفاذ القانون:   •
ينبغي أن يكون لدى مجيع املواقع 
خطوط ساخنة لإلنفاذ متاحة يف 
مجيع األوقات ملساعدة سلطات 

إنفاذ القوانني أثناء احلاالت الطارئة 
ويف التحريات االعتيادية.
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التجاري النقال - أي املحتوى الذي 
ينتجه مشغلو االتصاالت املتنقلة بأنفسهم 

أو حيثما يكون لديهم اخنراط جتاري 
مع شركاء ثالثني - وتستند إىل معايري 
وطنية مقبولة ومتسقة مع النهج املتبعة 

يف وسائط اإلعالم املماثلة (مثًال األلعاب 
واألفالم).

وحقيقة، ينبغي، حيثما أمكن، إعادة 
استخدام تصنيفات املحتوى املأخوذة من 

صناعات أخرى. وقد يكون من أمثلة 
ذلك فيلمًا أو إشارة إىل فيلم قادم أو لعبة 

حاسوبية (بافتراض أن الصور ستكرر 
فيما هو معتزم مرة ثانية من أجل نسخة 

النظام النقال)، حبيث تكون خربات 
العمالء بشأن نفس املحتوى متسقة عرب 

وسائط اإلعالم الوطنية.

بيد أنه بالنظر إىل التحديات العملية اليت 
ينطوي عليها حتديد مشغلي االتصاالت 

املتنقلة لعمر املستخدم النهائي، فقد التزم 
عدد من األسواق (على سبيل املثال، 

أستراليا والدامنارك ونيوزيلندا) يف الوقت 
الراهن بتشغيل نظام تصنيف بسيط من 

مرحلتني: املحتوى املناسب للبالغني فقط، 
وآخر للمحتوى العام.

فمثًال، قامت املدَونة األسترالية ببساطة 
مبسح كافة املعايري والتراتيب من 

"لوحة التصنيف" القائمة حىت الفئات 
"املقيدة" (رتبة الراشدين البالغني من 

العمر 18 سنة) و"غري املقيدة" 
(عامة) املستخدمة يف املجال النقال، 

فيما أوجد املشغلون يف الواليات املتحدة 
األمريكية - حتت رعاية رابطتهم 

التجارية CTIA - شبكة متسامتة قامت 
مبسح املعايري القائمة من التلفزيون 

واألفالم واملوسيقى واأللعاب يف أي 
من الفئتني "قابل للنفاذ اخللوي" (عامة) 
أو "مقيد خلوي" (رتبة 18 سنة)، وقد 

أوجزت الرابطة نتائج املسح على النحو 
التايل:

يسمح هذا النهج الثنائي ملشغلي 
االتصاالت املتنقلة واألطراف الثالثة 

ببيع نطاق كامل من املحتوى التجاري 
القانوين فيما يستوفون االختبارات 

املقبولة على الصعيد الوطين، ويكفل 
ذلك أن يتم إدارة جمال اخلطر األكرب، 
كما أنه يعكس أن يكون سن الرشد 
هو أكثر النقاط ذات الطابع العملي 

يف التحقق من العمر (مثًال، من خالل 
الوجود على القائمة االنتخابية أو ملكية 

ائتمانية). بطاقة 

بيد أن بعض األسواق تتحرك صوب 
ج أكثر تعددية. فقد اتبعت أملانيا 

نظامًا ثالثي األطر لتصنيف املحتوى 
التجاري يستند بشكل عريض إىل نظام 

:"FSK" تصنيف األفالم األملاين

املحتوى العام/اخلدمات العامة:   •
متاحان للجميع بصفة افتراضية

حمتوى/خدمات مصنفان برتبة 16   •
سنة متاحان للجميع بصفة افتراضية، 
ميكن للوالدين أن خيتاروا تطبيق املنع

حمتوى/خدمات مصنفان برتبة 18   •
سنة: مينعان بصفة افتراضية على مجيع 
املستخدمني، وجيب التحقق من عمر 

البالغني.

ويف فرنسا، مت اإلعالن عن نظام 
تصنيف رباعي األطر موصى به (مجيع 

املستخدمني، مصنف برتبة  12سنة، 
ومصنف برتبة 16 سنة، ومصنف برتبة 
18 سنة)، مت وضعه بالتشاور مع نطاق 

عريض من أصحاب املصلحة حتت رعاية 
"منتدى احلقوق على اإلنترنت"

 ،(Le Forum des droits sur l'Internet)

يف أكتوبر 2006. ومن شأن املستويات 
األربعة املختلفة أن تيسر تناول التحديات 
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سيتم تصنيف املحتوى النقال على أنه 
حمتوى موجة حاملة مقيد أو حمتوى 
موجة حاملة ميكن النفاذ إليها بصفة 

عامة، استنادًا إىل معايري قائمة مستخدمة 
لترتيب جدارة دور السينما وبرامج 
التلفزيون، واملوسيقى، واأللعاب. 

ويعترب املحتوى بصفة عامة "مقيدًا" إذا 
ما احتوى على أي من حمددات املحتوى 

املقيد التالية:

حمتوى املوجة احلاملة املقيد:

بذاءة بالغة احلدة  •
عنف بالغ احلدة  •

وصف تصويري لنشاط جنسي أو   •
سلوك جنسي. عري

خطب حتض على الكراهية  •

وصف تصويري لتعاطي غري قانوين   •
للمخدرات

أي نشاط يقيده القانون بالنسبة ملن   •
يبلغون من العمر 18 سنة وأكثر، 

مثل القمار واليانصيب.
ويعترب أي حمتوى مل يصنف على أنه 
"حمتوى موجة حاملة مقيد" على أنه 
"حمتوى موجة حاملة ميكن النفاذ إليه 

بصفة عامة"، ويتاح جلميع العمالء.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات 
عن إرشادات املحتوى الالسلكي على 

موقع CTIA على موقع الويب:
http://www.ctia.org/advocacy/ 

index.cfm/AID/10394

دراسة حالة: املبادئ التوجيهية ملعايريتصنيف املحتوى 
الالسلكي يف الواليات املتحدة األمريكية

املتصلة بإدارة النفاذ إىل اخلدمات 
التفاعلية واملحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم 

- ومعظمه مناسب للمراهقني األكرب 
سنًا ولكنه ليس مصنفًا بأنه من "رتبة 
البالغني" وال يعترب مالئمًا للمراهقني 

األصغر سنًا واألطفال.

ويتعني على املستخدمني، للنفاذ إىل 
حمتوى من رتبة 18 سنة، أن خيضعوا 
للتحقق من أعمارهم؛ ويقابل إطارًا 

الرتبة 12 سنة والرتبة 16 سنة مستويني 
من التحكم األبوي على النحو التايل:

التحكم األبوي من املستوى األول:   •
مينع النفاذ إىل حمتوى جتاري من رتبة 16 

سنة، واملحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم/
اخلدمات التفاعلية اليت تيسر املقابالت 

(مثًال، مواقع املواعدة)، واإلنترنت.

التحكم األبوي املعزز: مينع النفاذ   •
إىل حمتوى من رتبة 12 سنة ورتبة 
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مبادئ توجيهية للصناعة 

     16سنة، ومجيع املحتويات املنشأة 

مبعرفة املستخدمون/اخلدمات 
التفاعلية، واإلنترنت. 

ويتم حتديد أنظمة تصنيف املحتوى من 
قبل جمتمع املشغلني نفسه أو تكلف به 
منظمة طرف ثالث لديها خربة وثيقة 

الصلة. وقد قام الكثري من البلدان 
(من بينها الدامنارك وماليزيا وسنغافورة 

ونيوزيلندا على سبيل املثال) بتعيني 
حدود التصنيف داخل مدوناا الوطنية 

للممارسة أو كتذييل هلا. 

وعملت بلدان أخرى، من بينها فرنسا 
كما هو مبني آنفًا، على حتديد معايري 

التصنيف من خالل منظمة طرف 
ثالث. وقد مت طرح نظام التصنيف 

الثنائي اخلاص باململكة املتحدة بتمويل 
من اهليئة املستقلة لتصنيف االتصاالت 

  (IMCB: http://www.imcb.org املتنقلة
(/uk يف عام 2005. وميكن هلذه اهليئة، 

باإلضافة إىل صياغة معايري التصنيف، 
أن تقدم املشورة أو تعمل كمحكم 

يف النـزاعات (النادرة للغاية) بشأن 
تصنيف فرادى بنود املحتوى.

وجيدر باملالحظة أنه ليست كل أنظمة 
تصنيف املحتوى تتعلق باحلساسيات 

العمرية: فماليزيا وسنغافورة تستخدمان 
نظام تصنيف ثنائي للمحتوى يستند إىل 

املعايري الوطنية القائمة، بيد أنه يستند 
إىل املحتوى "املقبول" بالتضاد مع املحتوى 

"غري املقبول" وال يوجد متييزًا يستند 
إىل العمر.

وتبسط أنظمة تصنيف املحتوى املشترك 
من التصنيف الذايت الذي يقوم به 

شركاء املحتوى، ومن مث تقلل التكاليف 
وتزيد من الكفاءة بالنسبة للصناعة 

ككل. كما أا جتعل أنظمة التصنيف 
أكثر شفافية للعمالء، وال سيما خلدمات 

الطرف الثالث اليت يتم الترويج هلا 

بشكل مستقل عن بوابة املشغل (مثًال، 
يف املجالت)، وتسمح بإدخال العمل 

بشكل ثابت بأدوات من قبيل شفرات 
قصرية سابقة التحديد للبالغني من أجل 

خدمات الرسائل اهلاتفية املختصرة 
التشجيعية واليت ميكن أن تيسر من تنفيذ 

الضوابط العمرية. 

20www.itu.int/cop



 مبادئ توجيهية للصناعة

آليات مراقبة املحتوى

.3
املالحظة 1: آليات مكافحة وجود حمتوى غري قانوين على اخلط، وال سيما حمتوى االمتهان اجلنسي لألطفال، تناقش 

على حدة يف الفصل التايل.
املالحظة 2: ميكن االطالع على معلومات أكثر تفصيًال عن جهات اإلذاعة واملحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم 

يف الفصل 6. 

يقوم موردو املحتوى واخلدمات على 
اخلط باستحداث نطاق من النهج 

للتمكني من مراقبة املحتوى املالئم للعمر 
على عامل على اخلط. ويشمل ذلك 

آليات لتقييد النفاذ إىل املحتوى إىل أن 
يثبت املستخدم عمره ("التحقق من 

العمر")، عالوة على املراقبة اليت تتاح 
للوالدين لتمكينهم من وضع قيود على 
استهالك طفلهم للمحتوى واخلدمات 

على اخلط.

جهات اإلذاعة
تتيح جهات اإلذاعة نطاقًا من املحتوى 

واخلدمات على اخلط، مبا يف ذلك بعض 
منها يعترب مناسبًا فقط للمستخدمني 

فوق حد أدىن معني من العمر. ولكفالة 
أال يستهلك املستخدمني األصغر سنًا 

سوى حمتوى وخدمات مالئمني للعمر 
فقط، تستخدم جهات اإلذاعة نطاقًا من 

التقنيات من قبيل:

عمليات "توقيع واحد لالنضمام".   •
فمثًال، يطلب من األطفال عندما 

يوقعون لالنضمام إىل لوحات 
الرسائل يف خدمة شركة اإلذاعة 
الربيطانية على اخلط أن يذكروا 
تاريخ مولدهم. ويستخدم هذا 

التاريخ بعد ذلك لتقرير ما إن كانوا 
كبارًا مبا يكفي للنفاذ إىل اخلدمة 

أم ال - وال يستطيعون تغيري تاريخ 
املولد األصلي يف أي وقت الحق 

إذا ما اكتشفوا أن حمتوى معني غري 
متاح هلم بسبب أعمارهم.
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 مبادئ توجيهية للصناعة

مما جيدر باملالحظة أن شركة اإلذاعة الربيطانية أعربت عن شيء من احلذر بشأن كيفية السماح للمستخدمني بتفعيل "زر أمحر" إذا ما عثروا على مادة ضارة بشكل جلي أو بشكل يثري انزعاجهم. ويتمثل داعي االنشغال الرئيسي يف أن 
4

وجود الكثري من اخليارات قد يدفع املستخدمني إىل مواقع هلا مستوى أقل من السمعة احلسنة ومن القواعد التنظيمية. ومن الضروري أن حتافظ جهات اإلذاعة على مسعتها كبيئة آمنة ومن مث تكفل أال تكون حتذيرات األمان احلرجة مما ينفر 
املستخدمني.

احلصول على موافقة الوالدين من   •
خالل الربيد اإللكتروين: فمثًال، 

تنخرط شركة اإلذاعة الربيطانية يف 
الوقت احلاضر يف جتارب الستعراض 
استخدام موافقة الوالدين من خالل 
الربيد اإللكتروين، ونظام للتسجيل 
يسمح للوالدين بتقرير أي األنشطة 
اليت يستطيع أطفاهلم االشتراك فيها 

على موقع الويب PSB، وما هو 
مستوى التقارير اليت يرغبون يف 

تلقيها. كما أن الشركة تستعرض 
ماهية القواعد اليت ينبغي تطبيقها 
بالنسبة للمراهقني حىت عمر 16 

سنة، وما إن كان ينبغي أن يكون 
هلم نفاذ إىل مستويات أكرب من 

التفاعل قبل أن يتعني سؤاهلم عن 
موافقة والديهم.

تتبع الكثري من خدمات اإلذاعة   •
العمومية يف الوقت احلايل، فيما 

تنتظر ظهور قواعد أفضل ، جًا 
أشد صرامة على الويب مما تتبعه 

على اهلواء. فمحطة اإلذاعة اإليطالية 
RAI، على سبيل املثال، لديها سياسة 

تقييدية وال تنشر على موقعها على 
الويب أي حمتوى مل حيصل على 

تصنيف "جماز جلميع أفراد األسرة" 
(مميز بواسطة فراشة بيضاء). وال 

تتاح على اإلنترنت يف الوقت الراهن 
مجيع املحتويات املصحوبة بفراشة 
صفراء (يشاهد مبصاحبة بالغ) أو 

فراشة محراء (مقصور على البالغني 
فقط).

موردو خدمة اإلنترنت
من املهم ملوردي خدمة اإلنترنت أن 

يعرضوا أدوات حتكم متنع النفاذ إىل أنواع 
معينة من املحتوى واخلدمة. 

وينص القانون الوطين يف الكثري من 
البلدان على أنه ينبغي عدم إتاحة أنواع 
معينة من املحتوى أو اخلدمات لألطفال 

(أي املستخدمون دون سن الرشد/
البلوغ القانوين). وحيثما يقوم موردو 

خدمة اإلنترنت بعرض مثل هذا املحتوى 
أو اخلدمات بشكل جتاري، ينبغي 

تطبيق طريقة للتحقق من حالة بلوغ 
سن الرشد. أما إذا كان القانون ال 

يشترط ذلك، فقد تكون هناك توقعات 
راسخة بأنه ينبغي أال يكون مبقدور 

األطفال والنشء أن ينفذوا إىل املحتوى 

اخلاص بالبالغني. ويف هذا الصدد، قد 
يرغب موردو خدمة اإلنترنت وغريهم 

أن ينظروا يف استحداث أو استخدام 
أنظمة للتحقق من العمر كوسيلة لكفالة 

االمتثال للقانون.

وينبغي أال يغيب عن بال موردي خدمة 
اإلنترنت أن جمرد النقر على أماكن تأكيد 

العمر، واليت تتطلب من املستخدم أن 
يقر بأنه فوق 18 سنة من العمر، أمر 
ال يعول عليه ألنه يعتمد على نزاهة 

املستخدم فحسب.

بيد أن من املهم أيضًا إدراك أنه حىت 
احللول اليت تسعى إىل تأكيد عمر 

املستخدم - مثًال، بطلب تفاصيل بطاقة 
االئتمان أو بطاقة اهلوية - ال ميكن 

ضماا كلية: فمن دواعي االنشغال 
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 مبادئ توجيهية للصناعة

الرئيسية جلميع طرائق التحقق من العمر 
أن التحقق من العمر على اإلنترنت 

صعب ألن من املستحيل فعليًا معرفة 
ما إن كان املستخدم الفرد املقدم 

للمعلومات هو حقيقة الفرد اليت تقدمت 
املعلومات عنه أم ال. ورغم أن املستخدم 
قد يقدم معلومات معينة عند التسجيل يف 
موقع للويب، فال توجد طريقة كفؤة أو 
فعالة لكفالة أن تكون هذه املعلومات قد 
أدخلت بشكل صادق. فمثًال، ال ميكن 

التعويل بالضرورة على استخدام بطاقات 
اهلوية الوطنية اليت تصدرها احلكومة 

مصحوبة برقم حتديد اهلوية الشخصي 
من أجل التحقق من العمر حيث إن تلك 

التفاصيل كثريًا ما تكون معروفة للغري 
(مثًال، أفراد األسرة).

كما ميكن أن تكون مثل تلك النهج مما 
ينتهك حق املستخدم يف اخلصوصية - 
فعلى سبيل املثال، تفصح بطاقة اهلوية 

عن تفاصيل شخصية (أي تاريخ املولد) 
تتجاوز ما هو ضروري على وجه الدقة 

لتأكيد أن عمر املستخدم فوق سن الرشد.

وقد أصبح موردو خدمـة اإلنترنت 
مبدعني بشكل متزايد بشأن تطويـع 
التحديات املتصلة باملحتوى احلساس 

 MySpace للعمر. فمثًال، يشترط موقع
يف شروط وأحكام اخلدمة اخلاصة به أن 

يكون مجيع املستخدمني من سن 13 سنة 
فما فوق، ويستخدم، بغية التغلب على 

حالة يكذب فيها مستخدم دون 13 سنة 
من العمر بشأن عمره، خوارزمية حبث 

باستخدام مصطلحات يشيع استخدامها 

من قبل املستخدمني دون السن، 
للعثور على ملفات البيانات الشخصية 

للمستخدمني دون السن وحذفها. ويتم 
مسح موقع MySpace للبحث عن تلك 
املصطلحات، ويتم حتديث قواعد بيانات 
املصطلحات اليت يتم البحث عنها لكي 
تبدي التغيريات يف سلوك املستخدمني 

ومصطلحام.

ويعرض الكثري من موردي خدمـة 
اإلنترنت الرئيسيني يف الوقت احلايل 

حلوًال للتحكم األبوي تساعد الوالدين 
على إدارة املواقع واملحتوى واخلدمات 

اليت يستطيع أطفاهلم النفاذ إليها.

وباإلضافة إىل ذلك، استهلت تليكوم 
إيطاليا، بغية االمتثال للقانون اإليطايل 
البالغ الصرامة5 برناجمًا للتعاون الوثيق 

القانون اإليطايل رقم 2006/38 ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك ما يتم على اإلنترنت؛ واملرسوم التشريعي اإليطايل رقم 
5

2003/70 الذي ينظم التجارة اإللكترونية ويطلب إىل مشغلي االتصاالت مثل تليكوم إيطاليا أن يقدموا تقارير إىل السلطات املختصة عن اجلرائم السيربانية اليت تشمل البنية التحتية 

للشبكة واإلخطارات باالمتهان اجلنسي لألطفال؛ واتفاقية االحتاد األورويب بشأن اجلرمية السيربانية اليت وّقعت يف جملس أوروبا يف 23 نوفمرب 2001 وصّدقت عليها إيطاليا مبوجب 
القانون رقم 2008/48.
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قامت تليكوم إيطاليا، بغية السماح 
لألطفال واملراهقني بالتقليب يف 

مواقع الويب بسالم، باختاذ خطوات 
لكبح املحتوى الذي يؤذي سالمتهم 

النفسانية - البدنية، مت وصفها على بوابة 
املجموعة6 ، وزودت عمالءها خبدمات 
وأدوات محاية قادرة على تعزيز البحث 

اآلمن يف املواقع7.

 Alice’s وأهم أداة لألطفال هي براجمية
Magic Desktop وهي نظام تشغيل 

مبسط يتم تشغيله على احلواسيب العادية. 
وتسمح الرباجمية لألطفال باستخدام 

احلواسيب وعناصر اإلنترنت الوظيفية 
املسموح ا بطريقة مأمونة ومسلية 

وتثقيفية حتت الرقابة الدقيقة والتفصيلية 
للوالدين. وهذه اخلدمة موجهة لألطفال 

من عمر 10 سنوات فأقل.

واخلصائص الرئيسية هلذا املنتج هي:

محاية احلاسوب من االستخدام   •
غري املالئم من قبل األطفال (جتنب 
إتالف امللفات، والشكل التكويين 
والربجميات اليت رّكبها الوالدان؛

تقليب مواقع اإلنترنت بأمان،  •
 استنادًا إىل قائمة بيضاء يضعها 
الوالدون ملواقع الويب املفضلة؛

عميل الربيد اإللكتروين، خمصوص   •
لألطفال ومصحوب بسطح بيين 

تشكيلي للمستخدم وسجل عناوين 
حمدد مسبقًا من قبل الوالدين؛

ألعاب وأدوات الويب من أجل   •
األطفال، خمصص للعب والتعلم 
واستخدام الكثري من املواد التثقيفية؛

دراسة حالة: تليكوم إيطاليا 
ومحاية األطفال - إيطاليا

التحكم األبوي الشامل، سطح بيين   •
يسمح للوالدين بالتحكم وحتديد 

"احلديقة املسورة" لألطفال.

وميكن لألطفال أن يستخدموا البيئة 
اآلمنة بطريقة سهلة جدًا، بواسطة 

مواضيع خمتلفة على شاشة احلاسوب 
املكتيب، ومتصفح لإلنترنت مواءم مع 
املستخدم ("أول أدوايت التصفحية") 

حيث يستطيع الطفل أن يدخل إىل مواقع 
الويب "املفضلة" فقط اليت يوافق عليها 

والديه؛ وبرنامج بريد إلكتروين سحري 
يتم مبقتضاه إدخال الربيد اإللكتروين 
القادم من عناوين بريد إلكتروين غري 

مسموح ا إىل حافظة "عزل أمين" لكي 
يتحقق الوالدان منها قبل متريرها إىل 

الطفل.

مع قوة الشرطة اإليطالية ومع املركز 
الوطين املتخصص يف مكافحة استغالل 

األطفال يف املواد اإلباحية على اخلط 
(CNCPO)8، بواسطة إتاحة بنية 

حتتية على درجة عالية من التخصص 
التكنولوجي وتنفيذ نظام عزل ملنع املواقع 

اليت يبلغ عنها املركز.

وفضًال عن ذلك، أتاحت تليكوم إيطاليا 
آلية خط مساعدة/إبالغ على الويب 

لإلبالغ عما قد يواجهه املستخدم أثناء 
حبثه يف اإلنترنت يف حمتوى غري قانوين، 

وذلك بغية مكافحة حمتوى االمتهان 
اجلنسي لألطفال (استخدام األطفال 

يف املواد اإلباحية) ومنع نشره. وهذه 
التقارير، اليت ميكن رفعها بدون ذكر 

اسم رافعها ومبلء استمارة ويب معيارية، 
جيري حتليلها وإحالتها فورًا إىل شرطة 

الربيد (CNCPO) اليت تقوم بالتحقيق يف 
 www.telecomitalia.com, Sustainability->Hot Topics-> Protection of Children  and Abuse 6

Alice Total Security and Alice Magic Desktop, http://adsl.alice.it/servizi/index.html 7

http://www.poliziadistato.it/articolo/10232-Centro_nazionale_per_il_contrasto_alla_pedopornografi a_sulla_rete 8

املصدر: تليكوم إيطاليا
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اجلرائم املدعاة حيث إن هذا النوع من 
النشاط يناط بقوة الشرط دون غريها.

ورغم أن حلول التحكم األبوي آخذة 
يف التحسن طوال الوقت، فال ميكن أن 

يتوقع منها أن توفر السالمة الكاملة، 
بيد أنه ميكن ألدوات التحكم األبوي، 
باالقتران مع تعليم األطفال املمارسات 

اآلمنة على اإلنترنت (أنظر توعية العمالء 
وتثقيفهم أدناه)، أن تساعد يف تزويد 

املستخدمني األصغر سنًا خبربة أسلم على 
اإلنترنت.

مشغلو االتصاالت املتنقلة
تقع آليات التحكم يف النفاذ إىل املحتوى 

احلساس للعمر يف فئتني بشكل عام: 

آليات التحقق من العمر  •
آليات التحكم األبوي  •

آليات التحقق من العمر

إن أدوات "فحص بيانات العمر" املتاحة 
لتجار التجزئة التقليديني وجلهات 

اإلذاعة املعنيني بوسائط اإلعالم 
وباملحتوى ال ميكن نقلها بسهولة إىل 
بيئة املحتوى النقال. فمثًال، ال توجد 

بالنسبة للمحتوى النقال أي فرصة للقيام 
بفحص بصري يف "موقع البيع"، كما 

ميكن عمله يف دور السينما والدكاكني؛ 
كما ال ميكن ملشغلي النقال، بالنظر إىل 
طبيعة النبيطة املتنقلة، أن يعتمدوا على 

اإلشراف األبوي بنفس الطريقة اليت 
متكنت جهات اإلذاعة التلفزيونية أن 

تفعلها بشكل تقليدي.

 بيد أن عددًا من املشغلني يف أحناء 
املعمورة يتصدون هلذا التحدي عن طريق 

استحداث أنظمة للتحقق من العمر. 
وتركز هذه األنظمة يف املعهود حىت 

احلني على التحقق من عمر البالغني الذين 

يرغبون يف احلصول على نفاذ كامل 
إىل مجيع املحتويات واخلدمات. وجيدر 

باملالحظة أنه حيثما يعرض املشغلون 
حمتوى وخدمات جتارية ختضع لقيود 
العمر القانونية فإن لذلك أمهيته على 

وجه اخلصوص. 

ويتبع خمتلف املشغلني جًا خمتلفة إزاء 
التحقق من العمر، تستند إىل تعزيز 

اخليارات القائمة مثل:

خمططات بطاقات اهلوية الوطنية  •
البطاقات اإلئتمانية  •
املدونات الضريبية  •
الكشوف االنتخابية  •

الفحص املباشر لبطاقات اهلوية يف   •
املتاجر أو من خالل مكتب الربيد، 

مثًال

الوضع التعاقدي/العالقة القائمة مع   •
دافع الفواتري

وما أن يتم التحقق من عمر املستخدم 
كبالغ، فإما أن يعطى له "رقم حتديد 

هوية شخصي كبالغ" يتعني إدخاله كلما 
أراد املستخدم النفاذ إىل حمتوى أو خدمة 
مرتبني للبالغني، أو يتم تطبيق "مسة بالغ" 

على حسابه وترفع أي قيود على املحتوى 
واخلدمات.

ونظرًا إىل صعوبات التحقق من العمر 
قبل البلوغ يف البيئة االفتراضية/على 

اخلط، فإن املشغلني ميكنون الوالدين من 
التحكم يف نفاذ املستخدمني األصغر سنًا 
إىل املحتوى واخلدمات من خالل تطبيق 
أدوات التحكم  األبوي بدال من حماولة 

التحقق من عمر كل مستخدم ائي.

أنظمة التحكم األبوي

يف حني تعين آليات التحقق من العمر 
أن ينفذ املشغلون بشكل استباقي أنظمة 

لكفالة أن يكون فرادى املستخدمني فوق 
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احلد األدىن من العمر املطلوب للنفاذ إىل 
بنود املحتوى، فإن أنظمة التحكم األبوي 
تعتمد على اختاذ الوالدين املبادرة وتطبيق 

أنظمة التحكم األبوي حيثما يرون أنه 
مالئم ألطفاهلم.

وقد قام الكثري من املشغلني، من نطاق 
من البلدان، بإدخال العمل بأنظمة 

التحكم األبوي بالفعل - تركز بعض 
العروض بصفة حمضة على منع النفاذ إىل 
املحتوى التجاري غري الالئق للعمر، فيما 

تأتلف أنظمة أخرى مع مسات إضافية 
مثل ضوابط الوقت أو اإلنفاق.

ومتيل معظم األنظمة، ببعض 
االستثناءات، من بينها املشغلون يف 

فرنسا الذين يسمحون بالفعل مبستويني 
من النفاذ، ومشغلون آخرون قليلون عرب 
الكرة األرضية ممن استحدثوا حتكمات 

أبوية خمتلفة متعددة املستويات، إىل 
أن تكون مبثابة خيارات "شغالة" أو 

"مغلقة"، مع منع مستوى حمدد من 
املحتوى أو اخلدمات احلساسة للعمر 

(مثًال املرتبة لفئة 18 أو 16 سنة) عند 
تشغيل اخليار. 

وتركز معظم أنظمة التحكم األبوي 
بشكل حمض يف الوقت الراهن على 

املحتوى التجاري، فتبدي املجال 
الذي ميلك فيه املشغل أكرب درجة 

من التحكم، ومن مث املسؤولية. 
ويستخدم املشغلون يف اليابان ج 

القائمة السوداء/البيضاء على مواقع 
الويب عندما يتم تطبيق أدوات التحكم 

األبوي، وميلك بعض املشغلني يف 
أسواق أخرى أنظمة ترشيح لإلنترنت 
سارية املفعول، غري أنه ال يزال يتعني 
على معظم املشغلني أن يدخلوا العمل 

بأنظمة الترشيح لإلنترنت كجزء 
من عروضهم بشأن أدوات التحكم 

األبوي.

وكتدبري مؤقت، يقوم عدد من املشغلني 
ببساطة مبنع النفاذ إىل اإلنترنت عندما 

يتم تشغيل أنظمة التحكم األبوي. 

بيد أن من املحتمل أن يعمل االجتاه 
املتنامي إىل استخدام اهلواتف املتنقلة يف 

النفاذ إىل اخلدمات املستندة إىل اإلنترنت 
على تسريع االنتشار التدرجيي ألدوات 

ترشيح اإلنترنت.

ومن الطبيعي، بالنظر إىل العبء امللقى 
على كاهل الوالدين أو مقدمي الرعاية 
يف تطبيق التحكمات، أن يعترب الترويج 

هلذا اخليار والتوعية به عنصرًا رئيسيًا يف 
الفعالية العامة للطرح املعروض من حيث 
محاية املستخدمني األصغر سنًا. وباملثل، 
جيب على املشغلني أن يكفلوا بأن يتفهم 
الوالدون أم ال يستطيعون أن يتحكموا 

إال يف املحتوى الذي حتمله شبكام. 
ومن بني اخليارات األخرى املطروحة 

للنظر فيها قيام مشغلي األنظمة املتنقلة 

بتركيب أنظمة حتكم أبوي يف أجهزة 
يدوية متميزة كبديل افتراضي، وقيام 
مصنعي اهلواتف املتنقلة، فيما حيتمل، 
بوضع براجميات يف هواتفهم تستطيع 

متكني الوالدين من التحكم يف االستخدام 
وتقييد من يستطيع أطفاهلم االتصال به 

ومن يستطيع االتصال بأطفاهلم.
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sيتاح عرض أنظمة التحكم األبوي 
اخلاصة بشركة AT&T للعمالء جمانًا. 

ويعمل هذا النظام على متكني الوالدين 
من تقييد نفاذ أطفاهلم من خالل اهلاتف 
النقال إىل حمتوى الناضجني عالوة على 
طرح خيار بتقييد شراء الربامج املحملة 

من قبيل األلعاب ونغمات الرنني.

التحكم يف املحتوى: يستطيع الوالدون 
أن يضعوا مرشحات املحتوى يف وضع 

"التشغيل" أو "التوقيف". وعندما يكون 
مرشح املحتوى يف حالة "تشغيل"، يتم 

تقييد النفاذ إىل مواقع تضم حمتوى 
للناضجني (مثًال، املحادثة، واملواعدة) 

على بوابة MEdia™Net  اخلاصة بشركة 
AT&T ويتم غلق النفاذ إىل الويب النقال 

األوسع نطاقًا عن طريق وقف وظيفة 

توفر DoCoMo مستويات شىت من 
ترشيح املحتوى (مثًال، ترشيح برباجمية 

Kids" i-mode" وترشيح برباجمية 

i-mode إضافة إىل خيار "قيد زمين" 

ميكن استخدامه وحده أو بالتوازي مع 
مستويات أخرى من ترشيح املحتوى. 

وتقدم اخليارات الثالثة إىل العميل 
باملجان.

 :Kids’ i-mode ترشيح برباجمية  .1
يسمح بالنفاذ إىل املواقع املوجودة 
على قائمة براجمية i-mode  فقط 

(حمظور على موردي املحتوى على 
قائمة i-mode حبكم العقد أن 

يقدموا "حمتوى ضارًا"، مبا يف ذلك 
حمتوى البالغني واملحتوى احلساس، 

البحث. ووضع "التوقيف" ال يشمل 
قيودًا وميكن مشاهدة مجيع املحتوى 

والنفاذ إليه. ووضع البديل االفتراضي 
ملرشح املحتوى هو "توقيف".

 :MEdia™Net التحكم يف مشتروات
يستطيع الوالدون أن يضعوا برنامج 

"منع املشتروات Purchase Blocker" يف 
وضع "التشغيل" أو "التوقيف". وعندما 

يكون الربنامج يف وضع تشغيل، يتم منع 
األطفال من شراء املحتوى التشجيعي، مبا 
يف ذلك نغمات الرنني، والربامج املحملة 
واأللعاب والرسوم البيانية. ويسمح وضع 

"التوقيف" جبميع املشتروات. ووضع 
البديل االفتراضي لربنامج منع املشتروات 

هو "توقيف".

وخدمات القمار والعنف واملواعدة 
واملحادثة وجمالس املناقشات)؛ 

وتصبح قائمة Kids’ i-menu، اليت 
حتتوي على مواقع مصممة خصيصًا 

لألطفال هي القائمة االفتراضية 
البديلة املتبقية.

 i-mode يسمح الترشيح بربجمية  .2
بالنفاذ إىل مواقع موجودة على قائمة 
برجمية i-mode، وكذلك إىل مواقع 
مستقلة ال حتتوي على حمتوى ضار.

متنع القيود الزمنية النفاذ إىل أي موقع   .3
(سواء أكان يف برجمية i-mode أم 
مستقًال) فيما بني الساعة العاشرة 

مساًء والسادسة صباحًا.

دراسة حالة: أنظمة التحكم األبوي
 - ATT MEdia™ Net يف
الواليات املتحدة األمريكية

دراسة حالة: 
أنظمة التحكم األبوي 

NTT DoCoMo – اليابان
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تقوم شركات االتصاالت واملحتوى، 4 .توعية املستهلك وتثقيفه
بغية معاونة املستخدمني يف اختاذ قرارات 
عليمة بشأن ما قد خيتاروا استخدامه من 
املحتوى واخلدمات، عالوة على متكني 
الوالدين واملدرسني من إرشاد األطفال 
واملراهقني إىل خربات آمنة ومسؤولة 

ومالئمة على اخلط، باالستثمار بشكل 
متزايد يف برامج التثقيف والتوعية.

ويقدم هذا القسم نطاقًا من النهج املحتملة 
اليت اختذها موردو املحتوى واخلدمات 

على اخلط.

جهات اإلذاعة
من املحتمل أن يكون لدى جهات اإلذاعة 

اليت تقدم برامج هلا رواج بني األطفال 
واملستخدمني األصغر سنًا "مجهور" 

مقابل أصغر سنًا على اخلط، ومن مث 
تتحمل املسؤولية على وجه اخلصوص 
عن ترويج رسائل بشأن املحافظة على 

السالمة على اخلط.
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كما أن جهات اإلذاعة يف وضع يسمح 
هلا باستكشاف رواج حمتوياا مبا يتيح 

هلا أن توصل رسائل بسيطة تساعد 
املستخدمني األصغر سنًا على مكافحة 
قضايا من قبيل "الترهيب السيرباين" أو 

اقتحام اخلصوصية.

ومن بني النهج األخرى اليت ميكن 
جلهات اإلذاعة أن تتبعها تشجيع 

األطفال على التماس موافقة الوالدين 
قبل استخدام خدمات بعينها. وميكن 

نصح األطفال عند إنشاء حساب 
مستخدم بأن يطلبوا اإلذن من والديهم 
وأن يتأكدوا من أن والديهم على وعي 

بأم سيستخدمون خدمات من قبيل 
لوحات املراسلة. كما ميكن جعل شروط 

وأحكام االستخدام واضحة يف أنه 
ينبغي لألطفال أن يستأذنوا والديهم أو 
األوصياء عليهم قبل استخدام لوحات 

املراسلة.

وإذا ما أدخل طفل رسالة تشري إىل أن 
والديه ال يعلمان أنه يستخدم اتصاالت 
جهات اإلذاعة على اخلط، أو ال يريدانه 
أن يستخدمها، فإن ناظر الويب يقوم يف 

العادة مبراسلة املستخدم ليوضح له أنه 
جيب عليه أن حيصل على إذن والديه/
الوصي عليه لكي يستخدم لوحات 

املراسلة.

وتشترط بعض املنظمات التحقق من 
الوالدين برد بالربيد اإللكترونية بغية 

زيادة األمن. بيد أن خربة شركة اإلذاعة 
الربيطانية يف اختبار املستخدم، على 

سبيل املثال، تفيد بأن الكثري من األطفال 
يتقامسون عناوين الربيد اإللكتروين 

اخلاص بوالديهم وهو ما ميكن أن يقوض 
كفاءة النظام، وأن نسبة من مجهور 
الشركة ينفذ إىل CBBC من خالل 

نوادي ما بعد اليوم الدراسي فقط، إما 
ألم ال حيصلون على هذا الدعم يف 

املنـزل أو ألم ال ميلكون نفاذًا إىل 
اإلنترنت.

ولذلك فإن حل التعليم على مربع ما أو 
التحقق بواسطة الربيد اإللكتروين ليس 
كافيًا لإلقرار بأن والد/وصي/مدرس 
عليم يرصد فعليًا أنشطة الطفل، وال 

يقدم سوى مساعدة قليلة لألطفال الذين 
يوجدون يف اجلانب اخلاطئ من الفجوة 

الرقمية. وحتظى بعض األعمال اليت 
جتري على نطاق الصناعة الستكشاف 

إجراءات موافقة أبوية أشد صرامة تكون 
جامعة من الناحية االجتماعية وغري قابلة 

إلساءة االستخدام بالترحيب يف هذا 
املجال.
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مقدمو خدمة اإلنترنت
تتحمل صناعة اإلنترنت مبسؤولية عن 

استعراض دور وأمهية التواصل مع 
العمالء من حيث:

الوضوح بشأن طبيعة املحتوى،   •
والشروط واألحكام، وسياسات 

االستخدام املقبول؛

التوعية، من خالل مساحات حمددة   •
يف الويب مكرسة للتهديدات على 
اإلنترنت واألدوات املتاحة حلماية 

األطفال؛

التعاون من خالل استمارات اإلبالغ   •
على اخلط؛

املعلومات املقدمة إىل الوالدين   •
واملدرسني بشأن سالمة األطفال 

على اخلط؛

تثقيف األطفال بشأن االستخدام   •
األسلم لإلنترنت.

ونعاجل كل جمال من هذه املجاالت 
بدرجة أكرب من التفصيل فيما يلي:

الوضوح - بشأن طبيعة املحتوى، 
والشروط واألحكام، وسياسات 

االستخدام املقبول:

يدرك مقدمو خدمة اإلنترنت بشكل 
متزايد أمهية اإلعالم بوضوح عن طبيعة 
املحتويات واخلدمات، حبيث يستطيع 
مجيع املستخدمني - مبن فيهم األصغر 

سنًا - أن يتخذوا قرارات عليمة بشأن 
استهالكهم.

ويعين الوضوح بالنسبة لصناعة اإلنترنت:

اإلشارة إىل املحتوى احلساس للعمر؛  •

اإلعالم بشأن سعر املحتوى، وشروط   •
االشتراك، وكيفية إلغاء االشتراك، 

وما إىل ذلك؛

حتديد سياسات االستخدام املقبول   •
والشروط واألحكام بشكل واضح 

واإلعالم ا؛

حتديد وحتديث السياسات لالمتثال   •
ألي مدونة وطنية وثيقة الصلة بشأن 
االستخدام اآلمن لإلنترنت من قبل 

املراهقني األصغر سنًا واألطفال.

التوعية - من خالل مساحات حمددة يف 
الويب مكرسة للتهديدات على اإلنترنت 

واألدوات املتاحة حلماية األطفال:

يستطيع موردو خدمة اإلنترنت أن 
ييسروا التوعية خبصوص محاية األطفال 
بعرض معلومات تشاهد بوضوح بشأن 

االستخدام اآلمن لإلنترنت وبشأن 
أدوات محاية األطفال على مواقعهم على 

الويب. ويستهدف من هذا املجال من 
الويب بوجه خاص أن يعمل على:

النهوض بالوعي واملناقشة بشأن   •
التهديدات على اإلنترنت ومحاية 
األطفال، واألدوات املتاحة هلم 

الستخدامها، مثًال املنع وتشكيالت 
اخلصوصية؛

تقاسم نصائح األمن على اخلط   •
املقدمة للمستخدمني؛

االحتواء على موارد تثقيفية؛  •

وصف اخللفية التنظيمية الوطنية   •
والدولية؛

تزويد املستهلك مبعلومات عن   •
األدوات املتاحة حلماية األطفال 

(التحكم األبوي، إىل آخره).

كما يستطيع موردو خدمة اإلنترنت 
أن يسامهوا يف توعية املستهلكني 

بواسطة اتباع مدونة تنظيم ذايت تسمح 
حبماية القصر من خالل قواعد وأدوات 

35



مبادئ توجيهية للصناعة 

خمصوصة، وكذلك بتطبيق وسم مرئي 
جييز اإلضافة إىل املدونة.

التعاون - من خالل استمارات اإلبالغ 
على اخلط: 

ينبغي ملوردي خدمة اإلنترنت، بغية 
مكافحة ومنع حمتوى االمتهان اجلنسي 

لألطفال ومحاية األطفال، أن:

يعرضوا حيزًا متاحًا على الويب من   •
أجل اإلبالغ عن املحتوى غري القانوين 
الذي يقابله املستخدمون فيما يقلبون 

يف مواقع اإلنترنت؛ وميكن تقدمي 
هذه التقارير جمهلة االسم بواسطة 

ملء استمارة معيارية؛

يزودوا العمالء بتفاصيل عن كيفية   •
اإلبالغ عن شواغلهم بشأن السالمة؛

يتصلوا فورًا بوكالة الشرطة/إنفاذ   •
القوانني اليت تقوم بالتحقيق يف اجلرائم 

املدعاة، وينبغي أن يكون موظفو 

خدمة عمالء موردي خدمة اإلنترنت 
مهيئني لتناول تقارير العمالء 

وحتويلها إىل السلطات املختصة.

املعلومات املقدمة للوالدين واملدرسني:
يدرك موردو اخلدمات أن من املهم 

جدًا القيام بتزويد الوالدين واملدرسني 
باملعلومات الضرورية لفهم كيفية 

استخدام أطفاهلم خلدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت (مثًال، مبا يف 
ذلك قضايا من قبيل الترهيب) وأن 

يكونوا يف وضع يسمح هلم بتوجيههم 
حنو االستخدام املسؤول.

ينبغي توعية الوالدين واملدرسني   •
جبميع خماطر اإلنترنت حىت حيموا 
أطفاهلم بشكل أفضل. وينبغي أن 
تكون الرسائل إجيابية وأن متكن 
الوالدين بالقدرة على املبادرة إىل 

العمل.

ينبغي إرسال تلك املعلومات من   •
خالل قنوات وسائط إعالم متعددة 

حيث إن الكثري من الوالدين ال 
يستخدمون خدمات اإلنترنت. 

فعلى سبيل املثال، من خالل 
التعاون مع مدارس املنطقة من 
أجل تقدمي مناهج دراسية عن 

األمان على اخلط لألطفال ومواد 
تثقيفية للوالدين. وينبغي ملوردي 

خدمة اإلنترنت، حبسب اإلمكان، 
أن ينهضوا أيضًا خبدمات الدعم 

الوطنية حيث ميكن للوالدين 
ومقدمي الرعاية أن يبلغوا عن 

حاالت االمتهان واالستغالل وأن 
يلتمسوا الدعم يف هذا الصدد.

وينبغي للوالدين واملدرسني أن:

يثقفوا أنفسهم بشأن اإلنترنت   •
والطرق اليت يستخدم أطفاهلم 

اإلنترنت ا، عالوة على التثقف 
بشأن التكنولوجيا بصفة عامة؛

يستكشفوا ويقيموا فعالية أدوات   •
التكنولوجيا املتاحة ألطفاهلم بالذات 
ولسياق أسرهم، وأن يوائموا تلك 

األدوات حبسب ما هو مالئم؛

يشاركوا يف استخدام أطفاهلم   •
لإلنترنت وينخرطوا يف ذلك؛

يكونوا على وعي باملخاطر املشتركة   •
اليت يواجهها الشباب ملساعدة 

أطفاهلم على تفهم التكنولوجيات 
والتنقيب فيها؛

يعتنوا باألطفال الذين يتعرضون   •
للمخاطر يف جمتمعام ويف 
جمموعات أنداد أطفاهلم؛

يدركوا مىت يتعني عليهم أن يلتمسوا   •
العون من اآلخرين.
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تثقيف األطفال بشأن االستخدام األسلم 
لإلنترنت:

يعترب العامل االفتراضي بالنسبة "للباحث 
الصغري يف اإلنترنت" موردًا مفيدًا 

ومسليًا، إال أنه يعترب أيضًا املكان الذي 
ميكن هلم النفاذ فيه إىل مادة قد ال تكون 

مناسبة هلم.

ويتفاوت استخدام األطفال لإلنترنت 
حبسب أعمارهم ومستوى منوهم؛ 
والصغار ال يستطيعون أن يتفهموا 

مبفردهم ميزات وأخطار البحث يف 
الويب، ولذلك فمن األفضل أن يكونوا 

مصحوبني طوال الوقت ببالغ (أحد 
الوالدين و/أو مدرس) يستطيع أن 

يساعدهم ويرشدهم فيما يتعلق باختيار 
املحتوى، عالوة على مساعدم يف حتديد 

قواعد السلوك املالئمة اليت يتبعوا. 

بيد أن املهمة أصعب على املراهقني. 
فهم أكثر استقالًال ولديهم معلومات 

أكثر بشأن الفرص اليت تقدمها هلم 
الويب، ويعرفون يف كثري من األحيان 

أكثر مما يعرفه والدوهم ومدرسوهم عن 
الرباجميات اخلاصة باإلنترنت، والتراسل 

الفوري، وغرف املحادثة، واأللعاب على 
اخلط، إىل آخره. ورغمًا عن ذلك، فمن 
األفكار اجليدة أن يضع الوالدون القواعد 

هلم، عالوة على تعليمهم أن يكونوا 
حذرين وحسين اخللق ومسؤولني أثناء 

حبثهم يف اإلنترنت.

كما أن من املهم جدًا أن يوفر مقدمو 
خدمات اإلنترنت معلومات مباشرة 

لألطفال بشأن االستخدام األسلم 
لإلنترنت. فينبغي تثقيف األطفال بشأن 

كيفية اكتشاف السلوك غري الالئق 
والرد عليه. وفيما يلي قائمة مراجعة 

مقترحة بالنصائح اليت يزود ا مقدمو 
خدمات اإلنترنت مستخدميهم األصغر 

سنًا:
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"ال تقدم أبدًا تفاصيل عن االتصال   •
بك فعليًا"؛

"ال توافق أبدًا على أن تقابل شخصيًا   •
أي امرئ قابلته على اخلط، وخباصة 
دون استشارة أحد البالغني أوًال"؛ 

"ال ترد على الرسائل غري الالئقة   •
(الرسائل الترهيبية أو البذيئة أو 

العدوانية)، واحفظ الدليل وال حتذفه"؛

"اخرب أي بالغ إذا ما شعرت بعدم   •
االرتياح أو باالنزعاج من شيء ما أو 

شخص ما"؛

"ال تقدم أبدًا كلمة السر أو اسم   •
املستخدم اخلاصني حبسابك؛ وكن 

واعيًا إىل أن الالعبني اآلخرين 
قد يعطونك معلومات زائفة عن 

خصائصهم يف العامل الواقعي".

كما ينبغي ملقدمي خدمة اإلنترنت، 
كلما أمكن، أن ينهضوا خبدمات الدعم 

الوطنية اليت قد يستخدمها األطفال 
لإلبالغ والتماس الدعم يف حالة تعرضهم 

لإلساءة واالستغالل.

استخدام الشروط واألحكام

إن من الضروري جدًا أن يربز مقدمو 
خدمات اإلنترنت، وصناعة اإلنترنت 

بصفة عامة، صفحات "الشروط 
واألحكام" اخلاصة خبدمات اإلنترنت 

اليت يقدموا، مع وجود سياسة واضحة 
بشأن أي انتهاك للشروط واألحكام. 

فمثًال، تشري الرسائل املعهودة لصفحات 
"الشروط واألحكام" إىل أنه يتوجب 

على العميل أال يستخدم موقع الويب أو 
اخلدمة من أجل:

حتميل أو إدخال أو إرسال أو تقاسم   •
أو إتاحة أي حمتوى ميكن أن يكون 

ضارًا أو غري قانوين أو تشهرييًا 
أو انتهاكيًا أو مسيئًا أو سوقيًا أو 
بذيئًا أو متطفًال على اخلصوصية 

أو احلقوق العامة، أو حيض على 
الكراهية أو العنصرية؛

انتحال شخصية أي شخص أو كيان   •
آخر؛ أو تزييف العمر، أو ادعاء 
التماهي مع أي شخص أو كيان؛

حتميل و إدخال أو إرسال أو تقاسم   •
أو إتاحة أي معلومات شخصية على 
موقع الويب ختص أي طرف ثالث، 
مبا يف ذلك العناوين وأرقام اهلاتف 
وعناوين الربيد اإللكتروين وأرقام 

بطاقات االئتمان؛

السعي إىل احلصول على معلومات   •
شخصية من أي شخص دون 18 
سنة من العمر، مبا يف ذلك، على 
سبيل املثال ال احلصر، االسم أو 

عنوان الربيد اإللكتروين أو عنوان 
املنـزل أو رقم اهلاتف أو اسم 

مدرسته؛

حتميل أو إرسال أو تقاسم أي مواد   •
حتتوي على فريوسات؛

حتميل أو إدخال أو إرسال أو تقاسم   •
أو إتاحة أي حمتوى قد يشكل، أو 

يوفر، تعليمات بشأن أفعال إجرامية، 
أو انتهاك حلقوق أي طرف أو أي 

قانون حملي أو وطين أو دويل؛

إيذاء األطفال أو استغالهلم بأي   •
طريقة من الطرق؛

تعقب أي شخص أو جمموعة من   •
األشخاص خلسة أو تشويه مسعتهم 
أو االحتيال عليهم أو التقرب إليهم 
أو احلط من قدرهم ألي سبب من 
األسباب، مبا يف ذلك ما يتم على 

أساس العمر أو نوع اجلنس أو العجز 
أو األصل العرقي أو العنصر أو الدين 

أو التوجه اجلنسي؛

وينبغي دعم الشروط واألحكام ببيان 
واضح عن سياسة الشركة بشأن أي 
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حتتوي مدونة الرابطة على عدد من 
االلتزامات بوجه خاص توفر إعالمًا 
واضحًا للعمالء. فمثًال، تشمل تلك 

االلتزامات ما يلي:

جيب أن حتدِّد املواد التروجيية   •
جلميع خدمات االشتراك بشكل 
بارز وجلي تلك اخلدمات على

 أا "خدمات اشتراك"

ما أن يشترك عميل يف خدمة   •
اشتراكات، فيجب إرسال 
رسالة إخطار للعميل حتتوي

على املعلومات التالية:

تكلفة خدمة االشتراك وتواتر   أ ) 
الرسوم؛

تعليمات واضحة وموجزة بشأن  ب) 
إلغاء االشتراك يف اخلدمة؛

معلومات االتصال اخلاصة بالعضو. ج) 

جيب أن ُتبعث رسالة تذكري شهرية   •
إىل العمالء املشتركني حتتوي 

على نفس املعلومات املذكورة يف 
الفقرات (أ، ب، ج أعاله)

ميكن االطالع على املدونة بالكامل على 
موقع الرابطة على الويب:

http://www.waspa.org.za

دراسة حالة: مدونة سلوك رابطة مقدمي
 (WASPA) خدمة التطبيقات الالسلكية

بشأن خدمة الرسائل املختصرة 
التشجيعية - جنوب إفريقيا

انتهاك هلا - يشمل يف املعهود رسائل من 
قبيل ما يلي:

اعتمدت [الشركة X] سياسة تقضي   •
بإاء حسابات العمالء الذين يتقرر 

أم قاموا بانتهاكات متكررة. 
وحتتفظ الشركة باحلق يف استعراض 
وإزالة أي خدمات أو حمتوى منشأ 

مبعرفة املستخدم حبسب ما تراه 
وبدون أي إخطار وأن حتذف 

املحتوى واحلسابات؛
كما جيوز [للشركة X] حبسب   •

استنساا وحدها، أن حتد من نفاذ 
أي مستخدمني ينتهكون األحكام 

إىل املواقع وأن تنهي عضويتهم.

وينبغي ملقدمي خدمات اإلنترنت 
أن يكرروا اإلعراب عن رسائل من 

"الشروط واألحكام" اخلاصة م بلغة 
سهلة على املستخدم يف مبادئ توجيهية 

جمتمعية و"تذكريات" توضع داخل 
اخلدمة ذاا - فمثًال، بواسطة تذكري 

املستخدمني بأنواع املحتوى اليت تعترب غري 
الئقة عند البدء يف حتميل حمتوى ما.

مشغلو اهلواتف املتنقلة
تقوم االتصاالت بدور رئيسي يف كفالة 

إمكانية متتع األطفال واملستخدمني 
األصغر سنًا خبربة نقالة مالئمة للعمر 

وآمنة.

ويدرك املشغلون بشكل متزايد 
أمهية اإلعالم بوضوح عن طبيعة ما 

يقدمونه من حمتوى وخدمات، حبيث 
يستطيع مجيع املستخدمني - مبن فيهم 
املستخدمني األصغر سنًا - أن يتخذوا 

قرارات عليمة بشأن استهالكهم. 
ويشمل ذلك وضع إشارات عن 

املحتوى احلساس للعمر، إال أنه يتطلب 
وضوح اإلعالم خبصوص تسعرية 

املحتوى، وشروط االشتراك، وكيفية 
إلغاء االشتراك، وما إىل ذلك - على 
األقل ألن عدم وجود وضوح تام يف 

40www.itu.int/cop



 مبادئ توجيهية للصناعة

قامت شركة فودافون، كجزء من 
مبادراا لتثقيف العمالء بسالمة 

األطفال، بوضع دليل للجيب على 
مستوى عال يضم "أهم النصائح" 
للوالدين. ويقدم الدليل توصيات

 بشأن عدد من املجاالت من بينها 
املحادثة، واأللعاب، وخدمات السعر 

التشجيعي، والترهيب.

وتتعلق "أهم النصائح" التالية بترتيل 
حمتوى على اهلواتف املتنقلة:

ناقش مع طفلك ماهية اخلدمات  •
اليت يستخدمها يف هاتفه النقال،

فمثًال، قد يقوم بتنـزيل نغمات 
رنني، أو أوراق حائط، أو ألعاب

مباشرة من على هاتفه النقال.

اعرف ما إن كان يتقاسم أي حمتوى   •
يتم تنـزيله مع أصدقائه.

ناقش مع طفلك أنواع املحتوى اليت   •
قد ال يسعدك أن يقوم بتنـزيلها، 
أو تلقيها، أو تقامسها مع اآلخرين.

شدد على أمهية عدم الرد على أي   •
رسائل من الغرباء، أو الرسائل اليت 
قد تكون مضحكة أو أي عروض 
ببيع منتجات بسعر رخيص. فهذه 

الرسائل دائمًا ما تكون أبعد ما 
ميكن عن احلقيقة.

تأكد من إبعاد أي هواتف أزيل منها   •
اخلط املتوازي اخلاص بالتحكم يف 

املحتوى عن متناول أطفالك.

دراسة حالة: "أهم النصائح" اليت تقدمها شركة 
فودافون للوالدين - اململكة املتحدة

ميكنك إعادة إدخال اخلط املتوازي   •
اخلاص بالتحكم يف املحتوى بواسطة 

مهاتفة خدمة العمالء اخلاصة 
بشركة فوادفون على الرقم 191 

أو بزيارة متجر جتزئة تابع للشركة، 
أو على اخلط على العنوان:
 www.vodafone.co.uk. 

وميكن تنـزيل أفضل النصائح الواردة يف 
"كن على اتصال دائم بنا: دليل للوالدين 

 Staying  in "بشأن اهلواتف املتنقلة
 Touch: A Parents’s Guide on Mobile

Phones من على املوقع:

http://online.vodafone.
co.uk/dispatch/Portal/

simpleGetFileServilet?dD ocName=V
D007645&reisionSellectionMethod

 =latestReleased&inline=0

هذا املجال يعرض املستخدمني األصغر 
سنًا على وجه اخلصوص ملخاطر التوقيع 
بدون روية على طلب لالشتراك، مثًال، 

عندما يكونون قد قصدوا أصًال شراء 
نغمة رنني واحدة.

وال يستطيع مشغلو اهلاتف النقال أن 
يتحملوا املسؤولية الكاملة، كما هو 

احلال مع الوسائط األخرى، عن كفالة 
استخدام األطفال واملراهقني لنبائطهم 
املتنقلة على النحو املالئم - فالوالدون 

ومقدمو الرعاية واملدرسون مجيعهم هلم 
دور يقومون به أيضًا. ويتمثل التحدي 

هنا يف أن الوالدين كثريًا ما يكونون أقل 
وعيًا بقدرات النبائط املتنقلة اجلديدة مما 

يكون عليه األطفال أنفسهم، ومن مث 
فإن تثقيف هذه الفئة الدميوغرافية مسألة 

رئيسية.

ومن أجل ذلك، استثمر عدد من 
املشغلني يف برامج التثقيف ويف وضع 
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http://www.sfr.fr/media/pdf/offre-sfr/maj-240107/att00013578/701.09Guideparen 
9
 

s2007.pdf 

http://www.vodafone.ie/download?id=ICIA_PARENTS_GUIDE.PDF 
0 

مبادئ توجيهية تستهدف الوالدين 
وتغطي نطاقًا كامًال من القضايا الوثيقة 

الصلة، من قبيل:

املحتوى واخلدمات: تشرح للوالدين   •
أنواع اخلدمات املتاحة يف الوقت 
احلايل (مثًال، شرح ما هي مواقع 

التواصل االجتماعي؟ وما هي 
اخلدمات املستندة إىل املوقع؟ وكيف 
ميكن النفاذ إىل اإلنترنت من خالل 

اهلاتف النقال؟)، وتشرح، حيثما 
كان ذلك وثيق الصلة، اخليارات 

املتاحة للوالدين لتطبيق أنظمة 
التحكم؛

املحتوى غري الالئق: كيفية جتنب   •
"خطر الغرباء"؛ وما ميكن عمله إذا 
ما مت ترهيب طفلهم من خالل ما 

يسمى "الترهيب السيرباين" أو خدمة 
الرسائل املختصرة؛

اخلطوات اليت يتم القيام ا إذا ما   •
ُسرق اهلاتف أو إذا كان طفلك 

يتلقى رسائل تطفلية؛

إدارة اخلصوصية - عدم تقاسم   •
املعلومات على اخلط؛ إبقاء ملفات 

البيانات الشخصية على خدمة 
التواصل االجتماعي سرية، إىل آخره.

ويعمل املشغلون بتثقيفهم للوالدين على 
متكينهم من إرشاد أطفاهلم إىل االستخدام 

اآلمن واملسؤول للخدمات املتنقلة. وقد 
انضم بعض املشغلني إىل فعاليات أخرى 
يف أسواقهم إلنتاج وترويج أدلة مشتركة 
للوالدين (مثًال، فرنسا9 وأيرلندا10)، يف 
حني يروج آخرون أدلة شركام على 

عمالئهم بوجه خاص.

وباملثل، تعترب التوعية بوجود أدوات حتكم 
أبوي مسألة حيوية، وعلى وجه اخلصوص 

يف األسواق اليت ال تطبق فيها كبديل 
افتراضي. واعترافًا بذلك، يقوم املشغلون 

باإلعالم بشكل متزايد بشأن خيارات 
التحكم األبوي على مواقع الويب ويف 

املتاجر، ومن خالل مرفقات مع الفواتري، 
وبواسطة طرح أدوات التحكم األبوي يف 

منافذ البيع كجزء من عملية البيع.

كما يرتبط املشغلون مع املستخدمني 
األصغر سنًا مباشرة من خالل برامج 
التثقيف على اخلط والشراكات مع 

املنظمات غري احلكومية يف أسواقهم املحلية، 
عالوة على االرتباط بشكل غري مباشر 
بواسطة تزويد املدرسني مبوارد للتعليم 

وإعالم التالميذ بشأن االستخدام املالئم - 
انظر، مثًال، موقع "التعليم اليوم

Teach Today (www.teachtoday eu)

على الويب الذي أقامه جمموعة من 
موردي خدمات اهلاتف واإلنترنت يف 

أوروبا.  

ومع إزدياد املحتوى واخلدمات ثراء، فإن 
مجيع املستخدمني سيواصلون االستفادة 

من املشورة والتنبيهات بشأن طبيعة 
خدمة ما يستخدمونه وكيفية التمتع به 

بشكل آمن. فمثًال، يبيت الكثري من 
املشغلني مبادئ توجيهية جمتمعية أيضًا يف 
خدمام التفاعلية (مثًال، غرف املحادثة) 

رون املستخدمني بالسلوك الالئق  فيذكِّ
واآلمن - مثًال، بتذكري املستخدمني 
بعدم إعطاء تفاصيل تعاقدهم ألحد، 

وما إىل ذلك. (أنظر "تثقيف األطفال" 
يف القسم اخلاص مبوردي اإلنترنت 

آنفًا لالطالع على مزيد من األمثلة). 
وباملثل، يقوم الكثري من املشغلني يف 

الوقت احلايل، على سبيل العمل بأفضل 
املمارسات، بإرسال تذكريات بشكل 

منتظم إىل مستخدمي "اخلدمات املستندة 
إىل املكان" اليت حتدد مكام لتعرفهم 

بأن اخلدمة شغالة وتذكرهم بكيفية تغيري 
ملفام الشخصية أو بإغالق اخلدمة.
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دراسة حالة: مهارات حمو األمية اإلعالمية 
اليت يقدمها برنامج أطفال شركة اإلذاعة 
الربيطانية (CBBC) - اململكة املتحدة

دعمت سلطة تنمية وسائط اإلعالم 
(http://www. يف سنغافورة (MDA)

(/mda.gov.sg إنتاج مسلسل من ست 

حلقات من الرسوم املتحركة قامت بإذاعته 
تلفزيونيًا قناة أوكتو Okto التابعة لشركة 

ميديا MediaCorp على مدار ستة أسابيع، 
يستهدف الترويج ملنافع اإلنترنت ووسائط 

اإلعالم اجلديدة، فيما يربز احلاجة إىل احلذر 
على اخلط. وقد طرحت املبادرة متشيًا مع 

تركيز حكومة سنغافورة على االرتقاء 
بثقافة اجلمهور بالرفاه السيرباين والسالمة 

السيربانية. 
وتستهدف الرسوم املتحركة البالغني من 

العمر 10-14 سنوات، وتصور شخصيات 
من قصص خيالية معروفة، ولكن يف 

حميطات عصرية وحبكايات تدور حول 
وسائط اإلعالم اجلديدة واإلنترنت.

فمثًال، يف احللقة األوىل، قزم التراسل 
الفوري ذو القلنسوة احلمراء، يدخل القزم 

ذو القلنسوة احلمراء على اخلط ليجد رسالة 
من فتاة غري مألوفة لديه تعيش يف جزء 

آخر من الغابة؛ فيبدأ يف التحدث مع الفتاة 
وينتهي احلديث بقوهلا إا ستزور جدا، 
بل وتكشف له عن عنوان جدا وتستمر 

الرسوم املتحركة يف الكشف عن أن "الفتاة" 
ليست يف احلقيقة سوى الذئب الكبري السيئ 

متخفيًا.
وميكن االطالع على موجز للحلقات 

اخلمس- ذات الرداء األبيض والتباري على 
اخلط، وبينوشيو يذهب إىل موعد جمهول، 
واخلنازير الثالثة الصغرية وهجوم فريوس 

اإلنترنت؛ واألمرية النائمة وهاتفها النقال؛ 
والشجار الكبري السيئ على اإلنترنت - 

على موقع السلطة على الويب:
http://www.mda.gov.sg/wms.file/

moj/mobj.1334-Annex.pdf

دراسة حالـة: حيكى أنه مسلسل 
 ،Oktoو MDA ،سيربانـي

سنغافورة

وقسم حافظ على سالمتك له روابط مع 
مجيع الصفحات املجتمعية، ويقوم املضيفون 

بتعزيز هذه الرسائل حيث يشجعون نوع 
السلوك السليم الذي يقوم به املستخدمون. 
غري أن من املهم مالحظة أنه على الرغم من 

أن قواعد SMART تستخدم على نطاق 
واسع وحتظى بإقرار واسع النطاق، فإنه 

جيري استخدام نسخ خمتلفة منها يف 
كافة أحناء الصناعة، وهو ما قد يربك 

بعض األطفال.

 
S= حافظ على سالمتك

M= ال تقابل أحدًا

A= قد يكون قبول رسائل بريد إلكتروين أمرًا خطريًا

R= يعول عليه؟ قد ال يكون الناس على ما يقولونه عن أنفسهم

T= اخرب بالغًا إذا ما شعرت باخلوف أو عدم االرتياح.

يضم برنامج أطفال شركة اإلذاعة 
الربيطانية قسمًا ملحو األمية اإلعالمية 
 Stay) "يسمى "حافظ على سالمتك

Safe)، يقدم بواسطة أرنب مصور برسوم 

Don-) الكرتون املتحركة يسمى ُدنغل
gle). وقد أظهرت البحوث أن األطفال 

من سن املدرسة االبتدائية يستجيبون 

بشكل جيد جدًا هلذه الشخصية. 
ويشمل القسم مسابقة ألغاز تفاعلية، 

"وشريط فيديو بأغنية شعبية"، وروابط 
 ."thinkuknow" ملوارد أخرى مثل

وتغطي هذه املادة السالمة على اهلاتف 
النقال وعلى اخلط، وينبين املحتوى على 

قواعد املحافظة على السالمة الذكية: 
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قد يواجه العمالء، مبن فيهم األطفال 
واملراهقني الصغار السن، شكلني من 
أشكال الرسائل املختصرة االحتيالية 
املحتملة، اليت ميكن معاجلتها بسهولة 

بفضل وجود املعلومات الصائبة.

ومن املمكن استخدام خدمة الرسائل 
املختصرة إلرسال رسالة تدعو إىل 

الرد مبهاتفة أو برسالة إىل خدمة سعر 
تشجيعي. وقد تكون الرسالة املعهودة 

كما يلي: "انينا، لقد فزت جبائزة. 
اطلب الرقم  XXX XXX XXX [رقم 

بسعر تشجيعي] للحصول على مزيد من 
التفاصيل". ويستهدف ذا النوع من 

الرسائل االحتيالية أو "التدليس الصغري" 
نقل نقود من رصيد أو حساب هاتف 

املستخدم املدفوع مسبقًا. 

ويف ضرب من أنواع االحتيال، قد 
يتم استهداف العمالء أيضًا من خالل 

هاتفهم النقال برسائل احتيالية لسرقة 
اهلوية. فمثًال، قد يتلقى عميل رسالة 
نصية أو بريد صويت يفترض أما من 
حمصل الضرائب تقول إن هذا الفرد 

يستحق ردًا ملبلغ خمصوم منه، وعندما 
يتصل العميل فإم يقنعونه بإفشاء 

تفاصيله املصرفية.

ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي أن 
يستخدم املشغلون محالت التثقيف 
ملساعدة العمالء على فهم الكيفية 

اليت يدركون ا حقيقة تلك الرسائل 
االحتيالية، ومن مث يتجنبون االخنداع 

ا (مثًال، مبعرفة شفرة السعر التشجيعي 
الوطين وعدم مهاتفة األرقام اليت تبدأ 

ذه الشفرة استجابة ملصدر غري 
معروف). وينبغي للمشغلني أن يروجوا 

للموارد اليت حتتفظ مبتابعة مستحدثة 
للرسائل االحتيالية الراهنة، كلما كان 

 SCAMwatch ذلك متاحًا – انظر مثًال

دراسة حالة: استخدام أدوات توعية العمالء لدعم اجلهود املبذولة 
ملكافحة الرسائل املختصرة التطفلية واالحتيالية

 (http://www.scamwatch.gov.au/)

الذي تتوىل تشغيله اللجنة األسترالية 
للمنافسة والعمالء، ويهدف إىل 

"مساعدتك على التعرف على الرسائل 
االحتيالية واإلبالغ عنها ومحاية نفسك 

منها" وبه قسم خمصص بوجه خاص من 
أجل "الرسائل االحتيالية على اهلاتف 

النقال".

والشكل الرئيسي اآلخر من إساءة 
االستخدام يستند إىل سعر خدمة 

الرسائل املختصرة التشجيعي املستخدم 
لعرض خدمات االشتراك. وتعرض 
خدمات االشتراك قانونًا من أجل 

معامالت متكررة من قبيل شراء نفس 
خدمة املعلومات كل أسبوع. وحتدث 
إساءة استخدام اشتراك خدمة الرسائل 

املختصرة حيثما يعطي مورد خدمة 
معلومات للعميل انطباعًا بأن الرسم 
على أساس مقطوع أو دفعة وحيدة، 

ولكن مقابل خدمة متكررة أو خدمة 
اشتراك. وقد يكون من أمثلة ذلك 
إعالن يف جملة يعطي االنطباع بأن 

الرسم مقطوع ولكن احلقيقة تشري إىل 
أنه خدمة اشتراك. 

وحيثما يصادف العمالء رسالة 
خمتصرة احتيالية، فإنه ينبغي أن يكون 

مبقدورهم أن يشتكوا إىل مشغل 
شبكتهم و/أو شركة االتصاالت 
الوطنية، أو اهليئة املنظمة للسعر 

التشجيعي، وذلك، مثًال، بأن يكون يف 
مقدورهم حتويل الرسالة املختصرة إىل 

رقم هاتف نقال حمدد منشور. ومن 
شأن الشكاوى املتكررة أن تساعد 
الصناعة على حتديد املوردين عدميي 

الضمري واختاذ اإلجراءات املالئمة 
حنوهم، مما جيعل االخنراط يف مثل هذه 
املمارسات مسألة غري مرحبة يف اية 

املطاف. 
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ويستطيع املشغلون، بالتأكيد لعمالئهم 
على األنواع التالية من الرسائل، أن 

حيموا عمالءهم من الرسائل املختصرة 
التطفلية واالحتيالية:

ال ترد على دعوات تطلب منك   •
أن اتف أرقامًا بسعر تشجيعي 

مرتفع- فالناس الذين أرسلوا لك 
رسالة خمتصرة ملهاتفتهم يستخدمون 
أرقام هاتف عادية. وحىت لو مل تكن 
تتعرف على رقم اهلاتف النقال الذي 
طلبك فإن بإمكانك أن تتجنب هذه 

الرسائل االحتيالية بتحديد وتذكر 
شفرات السعر التشجيعي الوطنية يف 

بلدك (كثريًا ما تبدأ برقم 09).

ال ترسل منظمات املسابقات إخطارات   •
بالفوز بطريقة عشوائية - فإذا مل 
تتعرف على إخطار املسابقة فمن 
املمكن أن تكون الرسالة احتيالية.

إذا ما اشتريت نغمة رنني أو أي   •
خدمة أخرى مث وجدت أنه جيري 
إرسال نغمات متكررة إليك فقد 

تكون قد وافقت على رسالة اشتراك 
احتيالية خمتصرة. قم بإلغاء املدفوعات 

املستقبلية (باإلشارة إىل اإلعالن 
األصلي) واشتكي ملشغلك وللهيئة 

الوطنية التنظيمية الوثيقة الصلة. 

ويف احلاالت اليت يقترح فيها   •
املشغلون أنظمة إضافية لإلبالغ 

عن الرسائل االقتحامية يلزم كذلك 
أن يقدموا عروضًا تشجيعية. ففي 

فرنسا مثًال مسح مشغلو االتصاالت 
املتنقلة بتحديد شفرة SMS تسمح 
للمستعملني باإلبالغ عن الرسائل 

االقتحامية وأقاموا موقعًا هلذه اخلدمة 
http:// :التقدمي إيضاحات بشأ

www.33700-spam-sms.fr/
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التزم مشغلو اهلاتف النقال من أكثر من 5.املحتوى غري القانوين
70 مليون بلد ميثلون أكثر من 900 

مليون عميل، والذين وقعوا على مدونة 
سلوك الرابطة العاملية لألنظمة املتنقلة 

بشأن الرسائل التطفلية، واضعني نفس 
األولويات نصب أعينهم، بأن يكفلوا 
"أن تكون العمليات اليت يستخدموا 

للحصول على موافقة [على استالم 
رسالة تسويقية] واضحة وشفافة" وأن 

يزودوا العمالء "بوسائل جلية وواضحة 
وكفؤة الختيار عدم تسلم املزيد من 

االتصاالت التسويقية من مشغلي اهلاتف 
النقال اليت ترسل إليهم عرب خدمة 

الرسائل املختصرة وخدمة الوسائط 
املتعددة". 

واالتصاالت بطبيعة احلال عبارة عن 
عملية ذات اجتاهني، ويوفر الكثري من 

املشغلني يف الوقت احلايل خيارات 
للعمالء لالتصال م واإلبالغ عن 

قضايا أو مناقشة املحتويات - سواء كان 
ذلك يتعلق باكتشاف حمتوى أو اتصال 
غري الئقني على خدمة نقالة، أو سرقة 
نبيطة متنقلة، أو استالم رسائل تطفلية 

أو طلب تطبيق/إزالة أنظمة التحكم 
األبوي، مع القيام بتدريب املوظفني على 

االستجابة لذلك بفعالية.
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وحسبما نناقشه أدناه، يعترب إدارة تقارير 
العمالء عن املحتوى غري القانوين بشكل 
صائب جزءًا رئيسيًا من مكافحة وجود 
املحتوى غري القانوين، مبا يف ذلك حمتوى 

االمتهان اجلنسي لألطفال، يف بيئة 
اهلواتف املتنقلة. 

وجيب أن يتعاون مجيع موردي خدمة 
اإلنترنت (الثابتة واملتنقلة على حد 

سواء) مع سلطات إنفاذ القوانني لتنفيذ 
التزامام التشريعية بشأن املحتوى غري 

القانوين. بيد أن الكثري من موردي 
خدمة اإلنترنت يغتنمون من النهج 

اإلضافية للمساعدة يف مكافحة إساءة 
استخدام خدمام يف االستضافة غري 

القانونية للمحتوى غري القانوين و/ أو 
توزيعه، مبا يف ذلك حمتوى االمتهان 
اجلنسي لألطفال (استخدام األطفال 
يف املواد اإلباحية). ومن بني التدابري 

اإلضافية الشائعة:

الشروط واألحكام و"املبادئ   •
التوجيهية للمستخدم" وكلها متنع 

صراحة النشاط غري القانوين؛

عمليات "لوحظ وأزيل" أو "الوقف   •
واملنع"؛

التعاون مع اخلطوط الساخنة الوطنية   •
ودعمها.

الشروط واألحكام واملبادئ 
التوجيهية للمستخدم

يستطيع موردو خدمة اإلنترنت الذين 
يوفرون خدمات تفاعلية متكن املستخدم 

من ختزين وتقاسم املحتوى (مثًال، 
ألبومات الصور، ومواقع التواصل 

االجتماعي) أن يستخدموا الشروط 
واألحكام الواردة يف عقودهم مع 

عمالئهم لتوضيح موقفهم جبالء بشأن 
إساءة استخدام خدمام الستضافة 

حمتوى غري قانوين أو توزيعه، من 

أجل التأكيد على التزامهم بالتعاون 
مع سلطات إنفاذ القوانني واالحتفاظ 

جبميع احلقوق املالئمة، مبا يف ذلك احلق 
يف إزالة املحتوى غري القانوين وجتميد 

حسابات املستخدم. 

كما أن الكثري من موردي خدمة 
اإلنترنت يكررون اإلعراب عن حمتوى 
الشروط واألحكام، ويعيدون التأكيد 
عليه، بلغة يسهل فهمها ويسهل على 
املستهلك استيعاا داخل جمموعة من 
"املبادئ التوجيهية للمستخدم" توجز 

أنواع السلوك املتوقع ممن يستخدم 
خدمام. وميكن النفاذ مباشرة إىل 

تلك املبادئ التوجيهية للمستخدمني من 
اخلدمات الوثيقة الصلة أو عند إنشاء 

حساب خدمة.

كما يستطيع موردو اخلدمة أن يَقّيموا 
نشاط املحتوى التجاري املستضاف على 

خدمام (إما حمتوى مميز بعالمة جتارية 

أو حمتوى من طرف ثالث متعاقد مورد 
للمحتوى) على أساس منتظم، من أجل 

كفالة عدم إمكانية النفاذ إىل املحتوى غري 
القانوين أو الذي حيتمل أن يكون ضارًا 

من خالل شبكام.

عمليات "لوحظ وأزيل"
تعترب العمليات من نوع "لوحظ وأزيل" 
أو "الوقف واملنع" عناصر دفاع رئيسية 
للمشغلني وموردي اخلدمة الساعني إىل 

املحافظة على عدم احتواء خدمام على 
حمتوى غري قانوين: فما أن يتم تنبيه 

موردي اخلدمة بأن خدمام تستخدم 
الستضافة حمتوى غري قانوين فإم 
يتخذون عندئذ خطوات إلزالته.

 ولكي تعمل تدابري "لوحظ وأزيل" 
بكفاءة، فإنه يتعني أن تكون واضحة 

من الناحية القانونية بشأن طبيعة املحتوى 
الذي يعترب قانونيًا، وينبغي لسلطات 
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أنشأت تليكوم إيطاليا، امتثاًال ملا هو 
سار من القوانني املحلية وقوانني االحتاد 
األورويب خبصوص محاية األطفال ومنع 

اجلرمية السيربانية ومكافحة حمتوى 
االمتهان اجلنسي لألطفال (استخدام 
األطفال يف املواد اإلباحية)، مراكز 

تشغيلية لتناول إساءة االستخدام 
تعرف باسم مكاتب إساءة االستخدام 

(خمصصة من أجل خمتلف أنواع 
العمالء وجتار التجزئة وبيوت األعمال 

وكبار العمالء). وتعترب هذه املراكز 
مبثابة سطح بيين فيما بني مستخدمي 

اخلدمات (ومستخدمي اإلنترنت بصفة 
عامة) والشركة من أجل إدارة إساءة 

االستخدام واالستخدام غري الالئق 
خلدماا.

ومع قيام مشغلي مكاتب إساءة 
االستخدام بالعمل التخصصي، تستطيع 

تليكوم إيطاليا أن تدير خمتلف أنواع 
اجلرائم السيربانية، وإبالغ مجيع احلقائق 

الوثيقة الصلة أو األحداث اهلامة إىل 

السلطات املحلية املختصة، مثل وجود 
حمتوى عن امتهان جنسي لطفل على 

شبكات أو مواقع املجموعة.
وجيري العمل مبخططني هامني ملنع 

حدوث ذلك، األول، آلية لوحظ وأزيل، 
حيث يقوم العمالء أو الشرطة بإخطار 

مشغلي مكتب إساءة االستخدام باملحتوى 
أو املواقع غري القانونية اليت يتعني حجبها، 
والثاين نظام لترشيح الويب يستخدم من 

أجل مجيع شبكات تليكوم إيطاليا، يستند 
إىل طرائق ترشيح نظام أمساء امليادين 

وبروتوكول إنترنت، ويستطيع أن يعمل 
على حجب النفاذ إىل مواقع ميادين 

معينة أو إىل قائمة من العناوين املختلفة 
القائمة على بروتوكول إنترنت: وقوائم 
نظام أمساء امليادين وبروتوكول إنترنت 

اليت يتعني منعها تتوىل تقدميها يف إيطاليا 
املنظمة العامة املعروفة باسم "املركز الوطين 
ملكافحة استخدام األطفال يف مواد إباحية 

على اخلط" (CNCPO)، ويتم تنـزيل 
القوائم تلقائيًا كل يوم. 

دراسة حالة: خدمات مكتب إساءة االستخدام 
وج لوحظ وأزيل - تليكوم إيطاليا

إنفاذ القوانني (أو املنظمات املنوط ا 
ذلك) أن تكون قادرة على تأكيد قانونية 

فرادى بنود املحتوى.

اخلدمات  وموردو  املشغلون  ويستطيع 
أن يتبعوا أو يدعموا نظام مكتب 

إساءة استخدام اإلنترنت، أو خطوط 
املساعدة، أو مواقع الويب املتخصصة، 
من أجل إدارة اجلرائم السيربانية واملواد 
غري القانونية على مواقعهم على شبكة 

الويب أو بنيام التحتية، أو احلد 
منها أو القضاء عليها. وميكنهم ذه 
الطريقة أن يتبلغوا بوجود حمتوى غري 
قانوين من العمالء أو أفراد اجلمهور 

أو سلطات إنفاذ القوانني أو منظمات 
اخلط الساخن (انظر أدناه). وإذا ما 
جاء البالغ من أحد أفراد اجلمهور 
(مثًال، من خالل خدمة العمالء)، 

فإن املشغلني/موردي خدمة اإلنترنت 
القوانني  إنفاذ  لسلطة  املعلومات  يبلغون 
أو اخلط الساخن، حبسب ما هو مالئم 

- فمثًال، لتأكيد ما إن كان املحتوى 
غري قانوين أو الختاذ إجراءات قانونية 

أخرى.

منظمات اخلط الساخن
يف عام 1995، ومع بداية اكتساب 
اإلنترنت للرواج فيما بني اجلمهور، 

أصبح من الواضح للصناعة، عالوة على 
احلكومات ووكاالت إنفاذ القوانني، أن 
اإلنترنت يستخدم لنشر وتبادل حمتوى 
غري قانوين، وال سيما حمتوى االمتهان 

اجلنسي لألطفال. وبدأت املناقشة حول 
شىت وسائل مكافحة هذه املشكلة، مبا 
يف ذلك إجياد خطوط ساخنة خمصصة 

لقيام اجلمهور باإلبالغ عن املحتوى غري 
القانوين على اخلط.

وقد أنشئ أول خط ساخن لإلبالغ 
عن حمتوى االمتهان اجلنسي لألطفال يف 

هولندا يف يونيو 1996 كمبادرة مشتركة 
بني الصناعة واحلكومة وسلطات إنفاذ 
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القوانني. وقد تلى ذلك مبادرات مماثلة 
يف النرويج وبلجيكا واململكة املتحدة.

ومنذ ذلك احلني، أنشأت بلدان كثرية 
خطوطًا ساخنة وأنشأت الرابطة الدولية 
 (INHOPE) للخطوط الساخنة لإلنترنت

وهي منظمة جامعة للخطوط الساخنة 
ولديها يف الوقت احلايل 30 عضوًا كامل 
العضوية من اخلطوط الساخنة من خمتلف 

أحناء املعمورة.

وفيما عدا ُنهج "لوحظ وأزيل" التقليدية 
إلدارة املحتوى غري القانوين املستضاف 

على خدمات املشغل، فإن دعم 
اخلطوط الساخنة املحلية والنهوض ا 
يوفر للعمالء وأفراد اجلمهور وسائل 

لإلبالغ عن املحتوى غري القانوين 
حاملا يتم اكتشافه، وتعترب خطوة هامة 

صوب املساعدة يف مكافحة املحتوى غري 
القانوين، مبا يف ذلك حمتوى االمتهان 

اجلنسي لألطفال.

تعاون الصناعة
كما أن هناك عددًا من املبادرات 

التعاونية اجلارية اخلاصة بالصناعة - مثل 
حتالف التكنولوجيا، والتحالف املايل 

ضد استخدام األطفال يف املواد اإلباحية، 
وحتالف اهلواتف املتنقلة ضد حمتوى 

االمتهان اجلنسي لألطفال. وجتمع هذه 
املبادرات ما بني عدد من الفعاليات 

الرائدة داخل كل صناعة دف تقاسم 
املعارف وتنمية اخلربة التقنية بشأن 

الطرائق اجلديدة ملكافحة وجود حمتوى 
االمتهان اجلنسي لألطفال على اخلط 

بالنيابة عن الصناعة بشكل عام، مبا يف 
ذلك، على سبيل املثال، منع النفاذ إىل 

املحددات املوحدة ملواقع املوارد املعروف 
بأا حتتوي على حمتوى امتهان جنسي 

لألطفال.
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املحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم: ج 6 .قضايـا أخـرى
جهات اإلذاعة

يوجز هذا القسم النهج اليت ميكن أن 
تتخذها جهات اإلذاعة للتعامل مع 

املحتوى املنشأ مبعرفة املستخدم املوجود 
على خدماا.

ويوصى، لكفالة أال ينشر املحتوى غري 
الالئق على لوحات الرسائل، أن تضع 

جهات اإلذاعة موضع التنفيذ عددًا من 
اإلجراءات حلماية املستخدمني على 

اخلط من املحتوى غري الالئق املنشأ مبعرفة 
املستخدم.

املرشحات التلقائية - ميكن منع   أ) 
الكلمات غري الالئقة من أمساء 

املستخدم ومن الرسائل يف حلظة 
إدخاهلا. ويشمل هذا املرشح كلمات 

السباب واملصطلحات اجلنسية 
والكلمات العنصرية والكلمات 

املعادية للمثلية اجلنسية. كما ميكن 

منع املحددات املوحدة ملواقع املوارد 
غري املوجودة يف اخلدمة إىل جانب 

عناوين الربيد اإللكتروين.
ب) الرقابة املسبقة - فعلى سبيل املثال، 
ميكن إجراء رقابة مسبقة على مجيع 
لوحات الرسائل يقوم به فريق من 
رقباء األطفال املتخصصني الذين 

يفرزون املحتوى املتعارض مع القواعد 
الداخلية املنشورة. وميكن مراجعة 
كل رسالة قبل نشرها، كما يقوم 

فريق الرقباء باكتشاف املستخدمني 
املشبوهني وإيقافهم، عالوة على 

املستخدمني املكروبني.
االستضافة - باإلضافة إىل فريق  ج) 

الرقابة، ميكن أن يكون هناك فريق 
من املضيفني املجتمعيني. ويتوىل هذا 

الفريق إدارة لوحات الرسائل من 
منظور عمومي، ويستطيعون أن ميثلوا 

أول نقاط االتصال بالنسبة لفريق 

53



مبادئ توجيهية للصناعة 

الرقابة عندما يساوره االنشغال بشأن 
مستخدم ما.

وينبغي أداء مجيع أعمال الرقابة بواسطة 
فريق مكتيب خضع أفراده لفحص متقدم 
لتحديد ما إن كان لديهم خربة جنائية 
يف وكالة خارجية واحدة. وباإلضافة 

إىل ذلك، ميكن لفريق الرقباء أن يتبعوا 
القواعد التالية:

ينبغي عدم السماح بالعمل من   •
املنـزل من أجل كفالة أال ينفذ أي 

شخص إىل معلومات األطفال.

ينبغي أن تكون الرقابة قائمة على عمل   •
فريق حبيث ميكن للرقباء أن يتقامسوا 
الشواغل بشأن املعلومات املدخلة أو 

املستخدمني، وميكن أن يبنوا معرفتهم 
بسلوك املستخدمني كفريق.

ينبغي أداء أعمال الرقابة وفقًا ملبادئ   •
رقابة توجيهية صارمة تتراكم مبرور 

الزمن.

ينبغي أن يكون للرقابة ساعات حمددة   •
وينبغي أال تفتح لوحات الرسائل إال 
خالل هذه الساعات. ولذلك، يتعني 
أن يكون هناك دائمًا، عندما تكون 

اللوحات مفتوحة إلدخال رسائل 
إليها، رقيب قائم بالعمل.

بيد أن تلك العملية كثيفة العمالة وكلما 
كان املوقع املشترك رائجًا وناجحًا كلما 

استنفد املزيد من املوارد يف رقابته.

ويتمثل اجلزاء النهائي يف منع أولئك 
الذين يتجاهلون القواعد الداخلية 
املنشورة باستمرار. بيد أن جهات 
اإلذاعة قد ترغب يف املستقبل يف 

االنتقال صوب نظام يقوم على املزيد 
من "االئتمان والسمعة" من أجل تشجيع 
السلوك احلسن ومتكني النظراء من تعليم 

بعضهم البعض أفضل املمارسات عن 
طريق احتذاء املثل.

ويتم إثابة من هلم دور رئيسي ومركزي 
يف املجتمع على سلوكهم احلسن وتلغى 
امتيازات األفراد املثريين لالضطرابات. 
وينبغي إخضاع مجيع أشكال املحتوى 

املقدم املنشأ مبعرفة املستخدم للرقابة 
املسبقة قبل القيام بإذاعته.

وتعترب جلسات املحادثة العامة احلصرية 
املسبقة الرقابة مع املؤلفني واملذيعني 
املفضلني عند األطفال، مثًال، حافزًا 

مستخدمًا بالفعل لكي تشارك املجموعة 
العمرية املستهدفة يف جمتمعات جهات 
اإلذاعة على اخلط. ويعمل تقدمي هذه 

األحداث احلصرية وغريها من املحتوى 
املتميز على إثناء املستخدمني عن الكذب 

بشأن عمرهم والتسجيل خلدمات 
موجهة إىل مستخدمني أكرب سنًا.

وتشجع خدمات جهات اإلذاعة على 
اخلط املستخدمني بشكل متزايد على 
إرسال صور وشرائط فيديو، عالوة 

على النصوص. وينبغي مراجعة ذلك 
كله مسبقًا من أجل التأكد من أن 

املادة مناسبة للنشر على مواقع جهات 
اإلذاعة على الويب والتأكد من أن 

األطفال ال ينشرون معلومات شخصية 
حساسة عن أنفسهم أو عن اآلخرين، 
مثًال، رمز املدرسة، وأمساء الشوارع، 

وأرقام املنازل، وهو ما ميكن أن يعرضهم 
للخطر، مثًال من خالل "هوية خمتلقة".

وينبغي جلهة اإلذاعة على وجه 
اخلصوص، عندما يقدم األطفال شرائط 

فيديو، أن تطلب رقم هاتف الوصي 
أو الوالد، للحصول على موافقة بالغ 

بصفة رمسية قبل النشر. (يتمشى ذلك 
مع سياسات التلفزيون وحتمي األطفال، 
مثًال، من إمكانية تتبعهم من قبل والدين 
مفرقني عن أسرهم وحصلوا على أحكام 

قضائية ضدهم).

54www.itu.int/cop



 مبادئ توجيهية للصناعة

مجيع املحتويات اخلارجية املوصلة من 
خالل Cbeebies  وCBBC يتم إقرارها 
مسبقًا بواسطة خبري حترير وتوضع يف 
قائمة "خضراء" ميكن البحث فيها بعد 

ذلك عن طريق خدمات البحث اخلاصة 
بالشركة.

وتقوم خدمة Cbeebies بوجه 
خاص بالبحث يف املحتوى على موقع 

Cbeebies ويتم إنشاء مواقع فرعية 
معتمدة من قبل منتجني مستقلني 
.Cbeebies يدعمون براجمهم على

وأداة حبث CBBC تعترب موردًا أكثر 
تعقيدًا من أجل مساعدة املستخدمني 

 CBBC يف العثور على أفضل حمتوى يف
 "Newsround" وبرنامج جولة األخبار
عالوة على مواقع خمتارة بعناية من كافة 
برامج شركة اإلذاعة الربيطانية والويب 

بشكل أعم. وجيب أن تكون مجيع املواقع 
قّيمة من الناحية التحريرية ووثيقة الصلة 

بالفئة العمرية 7-12 سنة وما فوقها من 
مجهور اململكة املتحدة، وجيب أال:

حتمل موادًا إباحية أو غري ذلك من   •
املواد اجلنسية الصرحية (ما مل تكن 

تشكل جزءًا من تثقيف جنسي 
مصمم خصيصًا هلذه املجموعة من 
اجلمهور) أو تتصل ا أو تعلن عنها
حتمل عنفًا صرحيًا أو حمتوى حيض   •
على السلوك العنيف (مبا يف ذلك 
األلعاب على اخلط واستعراضات 

األلعاب اليت حتتوي على القتال أو 
احلض على إطالق الرصاص على 

الالعبني أو االستخدامات األخرى 
لألسلحة) أو تتصل ا أو تعلن 

عنها
حتض على أي شيء غري قانوين  •
حتتوي على متييز من أي نوع  •

تروج لسوء الصحة/سوء الطعام  •

دراسة حالة: كيف ميكن جلهات اإلذاعة أن حتمي األطفال من املواد غري الالئقة 
(BBC) اليت ال تقوم بإنتاجها: منوذج شركة اإلذاعة الربيطانية

تستخدم لغة غري مناسبة  •
تكون موجودة فحسب من أجل   •

بيع املنتجات أو اخلدمات
تروج للقمار  •

تقصر املواد املصورة على دافعي   •
االشتراكات

وال تسمح شركة اإلذاعة الربيطانية 
بالتوصيل إىل أي موقع تشبيك 

اجتماعي من خالل CBBC. وإذا 
كان أي موقع خارجي حيتوي على 

لوحات رسائل فإنه جيب رقابتها مسبقًا 
يف مجيع األوقات. وليس من املمكن 

التوصيل من مواقع أطفال شركة 
اإلذاعة الربيطانية إىل غرف املحادثة 

املذاعة على اهلواء.
وجيري مراجعة قواعد بيانات البحث 

اخلاصة بربامج CBBC باستمرار 
بواسطة أداة تلقائية "متسح" مجيع 
املواقع يف قاعدة البيانات حبثًا عن 

تغيريات تبعًا لكلمات رئيسية، مثل 
"لوحات الرسائل" أو "غرف املحادثة". 
فإذا ما اكتشفت مثل هذه التغيريات فإن 
املوقع حيول إىل باحث ملراجعة املوقع مرة 
ثانية من حيث مناسبته، ويقوم بإزالته من 

قاعدة البيانات عند الضرورة.

وباملثل، ُينفذ PSB Switch سياسة 
صارمة عندما يتعلق األمر حبماية 

املستخدمني من املحتوى غري الالئق على 
اخلط. ويف حني أن وجود Switch على 

مواقع طرف ثالث يعترب جزءًا رئيسيًا 
من املعروض على املراهقني، مبا يسمح 

بوصول Switch إىل مجهور قد ال يكون 
على دراية دائمًا بعروض PBS، فإنه يتم 
رقابة مجيع املشروعات املشتركة يف هذا 
احليز متامًا وترصد بعناية. وتدرج شركة 

اإلذاعة الربيطانية روابط بارزة مبواد 
مصورة عن السالمة على اخلط كلما 

كان ذلك ممكنًا، وال تربط أبدًا بغرف 
Switch املحادثة على اهلواء من
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من املهم للغاية ملوردي خدمة اإلنترنت 7.االستنتاجـات
وغريهم من موردي اخلدمات على 

اخلط، لكي ينخرطوا بفعالية يف مبادرة 
محاية األطفال على اخلط، أن يكون 
لديهم تفهم واضح لكيفية تصنيف 

املحتوى واخلدمات يف الواليات القضائية 
اليت يشتغلون يف إطارها.

وينبغي أن يكون يف التعاون مع جهات 
اإلذاعة املحلية عون كبري من حيث تنمية 

ذلك التفهم. كما أن من املهم تفهم 
الكيفية اليت ينظر ا التشريع املحلي إىل 
"موقع" املحتوى وحيدد "املكان" الذي 

تقدم أو تستقبل فيه اخلدمة.

ويتحمل كل بلد مبسؤولية عن وضع 
تشريعاته اليت يستطيع تطبيقها على 

حمتوى وخدمات اإلنترنت يف حدود 
واليته القضائية. ومن أسف أن الكثري 

من البلدان، على حنو ما أظهرته العديد 
من الدراسات، لديها تشريعات غري 

كافية وغري وافية للتعامل مع قضية محاية 
األطفال على اخلط.

وباإلضافة إىل ذلك، متلك الواليات 
القضائية املختلفة وجهات نظر خمتلفة. 

وميكن إساءة استخدام هذه االختالفات 
أو استغالهلا لإلضرار باألطفال. ويعرف 

املجرمون ومنتهكو األطفال أي البالد 
لديها أضعف القوانني أو أقل اآلليات 

إحكامًا يف التعامل مع هذه األنواع من 
القضايا، ومن الطبيعي أن ينجذبوا حنوها 

ما مل تتخذ تدابري مضادة لذلك. 

وبالنظر إىل هذا التباين يف األطر 
التشريعية وأطر السياسات عرب خمتلف 
البلدان، فمن احلتمي أن تتبىن صناعة 
اإلنترنت بشكل عام أفضل املبادئ 

التوجيهية للممارسات وأن تتبع معايري 
عاملية ومدونات ممارسة تسمح هلا بأن 
متارس جهودها املسؤولة اجتماعيًا من 
أجل معاجلة قضية محاية األطفال على 

اخلط.
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وتأخذ الصناعة يف الكثري من البلدان 
حول العامل مبوقع الصدارة، وتتبع 

جًا طوعية وذاتية التنظيم تدلل على 
االلتزام باستحداث ج مسؤول إزاء 

استخدام األطفال لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت على اخلط. ومن صاحل 

الصناعة إىل حد كبري أن تتخذ إجراءات 
يف هذا الصدد، وأن تعمل على أن تكون 

يف مقدمة الركب، ليس فقط ألن ذلك 
هو الصواب الذي يتعني عمله من منظور 

أخالقي، ولكن ألن من شأن ذلك، يف 
األجل البعيد، أن يساعد على تنمية ثقة 

اجلمهور يف اإلنترنت كوسيط.

وبدون هذه الثقة واالئتمان، لن حتقق 
التكنولوجيا إمكاناا اهلائلة إلثراء 

األفراد ومتكينهم على حد سواء أو 
تفي ا، وأن تضيف أيضًا إىل الرخاء 

االقتصادي لكل بلد ورفاهه.
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التعاون كصناعة8.معلومات وقراءات أخرى
اإلطار األورويب الستخدام املراهقني األصغر سنًا واألطفال للهواتف املتنقلة بشكل 

أكثر أمانًا:
 http://www.gsmeurope.org/documents/safer_children.pdf

روابط إىل مدونات املمارسات الوطنية لالستخدام األسلم للهواتف املتنقلة من قبل 
مشغلي اهلواتف املتنقلة األوربيني (باللغة اإلجنليزية ولغام األصلية)
 http://www.gsmeurope.org/safer_mobile/national.shtml

الرابطة العاملية للنظم املتنقلة األكثر أمانًا، مدونة ممارسات بشأن الرسائل التطفلية:
http://www.gsmworld.com/our-work/public-policy/protecting-

 consumers/mobile_spam.htm

برنامج اإلنترنت األكثر أمانًا: متكني األطفال ومحايتهم على اخلط،
 http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/inex_en.htm

تليكوم إيطاليا عن محاية األطفال:
 www.telecomitalia.com. ، Sustainability->Hot Topics->Protection of

 Children and Abuse.
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دراسة عن العالمات القياسية لربنامج اإلنترنت األكثر أمانًا بشأن ترشيح الرباجميات 
ttp://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/ :واخلدمات

 targeted/filtering/sip_bench/index_en.htm

وزارة الداخلية: فرقة العمل املعنية باإلنترنت من أجل محاية األطفال 
(اململكة املتحدة) - وثائق املمارسات احلسنة للصناعة:

http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/crime-disorder/

 child-protection.taskforce

تصنيف املحتوى
اهليئة املستقلة لتصنيف االتصاالت املتنقلة املمولة من الصناعة يف اململكة املتحدة:

 http://www.imcb.org.uk/

مشروع األطفال على اخلط التابع لالحتاد األورويب:
 http://www.eukidsonline.net/

أطفال أكثر أمانًا يف العامل الرقمي: تقرير استعراض بايرن:
 http://www.dcsf.gov.uk/byronreview

تثقيف العمالء وتوعيتهم
املوارد املمولة من الصناعة من أجل املدرسني ملساعدم على تفهم استخدام النشء 

 http://www.teachtoday.eu/ :للتكنولوجيا

املحتوى غري القانوين
الروابط الدولية خلطوط اإلنترنت الساخنة:

  http://www.ingope.org/

حتالف االتصاالت املتنقلة ضد حمتوى االمتهان اجلنسي لألطفال
 http://www.gsmworld.com/mobilealliance

التحالف املايل ضد استخدام األطفال يف املواد اإلباحية
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/

 PageServlet?LanguageCountry=en_USPageld=3703

التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم
ختضع مجيع خدمات شركة اإلذاعة الربيطانية على اخلط للمبادئ التوجيهية الصياغية 

لشركة اإلذاعة الربيطانية
(http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide )

واملبادئ التوجيهية خلدمات شركة اإلذاعة الربيطانية على اخلط
(http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/ondguide

التقارير الوطنية
اململكة املتحدة: أطفال أكثر أمانًا يف العامل الرقمي: تقرير استعراض بايرن

http://www.dcsf.gov.uk/byronreview
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