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متهيد

وضع االحتاد الدويل لالتصاالت يف عام 2009 باكورة جمموعته من املبادئ التوجيهية بشأن محاية األطفال على 
اإلنرتنت. وكان هدفنا، حينئذ، أن نقدم إطارًا متفقًا عليه دوليًا ملختلف أصحاب املصلحة – من أولياء األمور 
واملعلمني، ودوائر الصناعة، وواضعي السياسات، واألطفال – كي يبقى أصغر مستخدمي اإلنرتنت سنًا، ساملني 

ومسرورين وواثقني على شبكة اإلنرتنت.

ومنذ تلك األيام األوىل، تطورت اإلنرتنت تطورًا يفوق كل تصور. فباتت موردًا أغىن لألطفال مبا ال يقاس، بفضل 
ما تقدمه من ألعاب تعليمية وأنشطة ممتعة والعديد من الطرق املختلفة للتداول والتعلم والتواصل ذي املغزى مع 
األصدقاء والعائلة والعامل اخلارجي. ولكنها أصبحت، يف الوقت نفسه، مكانًا أخطر بكثري من أن خيوض األطفال 

غماره مبفردهم.

ويواجه األطفال – واألوصياء عليهم - العديد من املخاطر والتحديات من قضايا اخلصوصيات واألخبار املزيفة 
االستدراج واالعتداء  اإلنرتنت، وشبح  واحملتالني عرب  الالئق،  العنيف وغري  العميق، واحملتوى  احلاسويب  والتلفيق 

واالستغالل اجلنسيني عرب اإلنرتنت.

باإلضافة إىل ذلك، شهدت جائحة فريوس كورونا املستجد (COVID-19) العاملية زيادة يف عدد األطفال امللتحقني 
بعامل اإلنرتنت ألول مرة، لدعم دراساهتم واحلفاظ على التفاعل االجتماعي. والقيود اليت يفرضها الفريوس ال تعين 
جمرد بدء العديد من صغار األطفال يف التفاعل عرب اإلنرتنت يف وقت أبكر بكثري مما كان خيطط له أولياء أمورهم، 
بل إن احلاجة إىل التوفيق بني التزامات العمل أعجزت العديد من أولياء األمور عن اإلشراف على أطفاهلم، معرضة 
الشباب خلطر النفاذ إىل حمتوى غري الئق أو خلطر استهدافهم من جمرمني يف إنتاج مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.

وإذ أدركت الدول األعضاء يف االحتاد ذلك، طلبت اختاذ إجراءات تتجاوز حتديث يف أوانه للمبادئ التوجيهية 
بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت وهو ما قمنا هبا دوريًا فيما مضى. فبدًال من ذلك، أعيد النظر يف هذه املبادئ 
التوجيهية اجلديدة املراجعة وأعيدت كتابتها وأعيد تصميمها متامًا لتبني التحوالت شديدة الداللة يف املشهد الرقمي 

الذي جيد أطفال اليوم أنفسهم فيه.

وبالنسبة لكم، مستخدمي هذه املبادئ التوجيهية، سعينا لزيادة الوعي بنطاق التحدي، ولتزويدكم مبورد يعينكم 
على دعم تفاعل الشباب بفعالية مع عامل اإلنرتنت. وستستشعرون باملخاطر والتهديدات احملتملة من خالل هذه 
املبادئ التوجيهية اليت ستساعدكم على تنمية بيئة صحية ومتكينية عرب اإلنرتنت يف املنزل ويف الفصل الدراسي. وهي 
تؤكد أيضًا أمهية التواصل املفتوح واحلوار املستمر مع األطفال، خللق فسحة آمنة يشعر فيها املستخدمون الصغار 

بالقدرة على التعبري عما يشغل باهلم.

وباإلضافة إىل وصف التطورات اجلديدة يف التكنولوجيات واملنصات الرقمية، تعاجل هذه الطبعة اجلديدة ثغرة مهمة 
وهي: الوضع الذي يواجهه األطفال ذوو اإلعاقة الذين يقدم هلم عامل اإلنرتنت شريان حياة بالغ األمهية للمشاركة 
اهلشة  والفئات  املهاجرين  لألطفال  اخلاصة  االحتياجات  مراعاة  أيضا  وُأدرجت  واملستوفية.  الكاملة  االجتماعية 

األخرى.

وجتسيدًا للروح احلقيقية لدور االحتاد بوصفه منظمًا عامليًا، أعتز بكون هذه املبادئ التوجيهية املراجعة حصيلة جهد 
تعاوين عاملي، إذ شارك يف تأليفها خرباء اختريوا من رحاب جمتمع أصحاب املصلحة املتعددين.
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ويسعدين أيضًا أن ُأعرف بتميمتنا اجلديدة املدعوة سانغو ذات الصلة حبماية األطفال على اإلنرتنت، وهي شخصية 
ودودة متوهجة رابطة اجلأش قامت بتصميمها بالكامل جمموعة من األطفال أنفسهم كجزء من الربنامج الدويل 

اجلديد لالحتاد بشأن توعية الشباب.

ويف عصر يزداد فيه عدد الشباب الوافدين إىل شبكة اإلنرتنت، تربز أمهية هذه املبادئ التوجيهية بشأن محاية األطفال 
على اإلنرتنت أكثر من أي وقت مضى. وينهض أولياء األمور واملعلمون، ودوائر الصناعة، وواضعو السياسات - 

واألطفال أنفسهم - مجيعًا بدور حيوي يف سالمة األطفال على شبكة اإلنرتنت.

وحيدوين األمل بأن تعود هذه املبادئ التوجيهية بالفائدة إذ ترافقون األطفال املشمولني برعايتكم يف رحلة خارقة 
للعادة الكتشاف ما تزخر به اإلنرتنت من إمكانيات مدهشة.

 دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت
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مبادئ توجيهية ألولياء األمور واملربني بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

ملخص تنفيذي
وفق بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت، كان عدد مستعملي اإلنرتنت يف عام 2019 يقدر بنحو 4,1 مليار نسمة، 

وهو ما ُيظهر زيادة بنسبة 5,3 يف املائة مقارنة بتقديرات عام 2018.

ويستخدم األطفال والشباب اإلنرتنت ملجموعة متنوعة من األغراض، من احلصول على معلومات ملشروع املدرسة 
إىل الدردشة مع صديق. وهم يتقنون مبهارة عالية التعامل مع الربامج والتطبيقات املعقدة، والتوصيل باإلنرتنت 
 iPod Touch باستخدام اهلواتف املتنقلة واألجهزة اللوحية وغريها من األجهزة احملمولة مثل الساعات وأجهزة

وأجهزة قراءة الكتب اإللكرتونية ووحدات التحكم يف األلعاب.1

وعملت اإلنرتنت أيضًا كأداة مهمة يف حياة املجموعات املختلفة من األطفال والشباب ذوي األوضاع اهلشة. 
فبالنسبة لألطفال النازحني، حتافظ اإلنرتنت على صلة الوصل مع العائلة واألصدقاء وتفتح نافذة على ثقافة وطنهم 
اجلديد. إهنا متّكن األطفال والشباب ذوي اإلعاقة من االختالط االجتماعي واملشاركة يف أنشطة غري متاحة مبعزل 
عن اإلنرتنت، وتقدم فرصًا للوقوف على قدم املساواة مع أقراهنم على شبكة اإلنرتنت، بقدرات أوضح من اإلعاقات.

بيد أن اإلنرتنت إىل جانب ما تقدمه من نفاذ وفرص جتلب أيضًا املخاطر واألذى، وبعضها أقرب إىل الوقوع من 
البعض اآلخر. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تكون عواقب خرق املعلومات املكتومة عرب اإلنرتنت وخيمة على األطفال 
والشباب النازحني – إذا وقعت يف غري األيدي املقصودة، إذ ميكن استخدام البيانات لتحديد هوية األشخاص 
واستهدافهم على أساس العرق أو وضع اهلجرة أو غري ذلك من العالمات الفارقة؛2 وبالنسبة لألطفال والشباب 
املصابني باضطراب طيف التوحد (ASD)، فإن التحديات االجتماعية مثل صعوبة فهم نوايا اآلخرين، ميكن أن 
تعرض هذه املجموعة "لألصدقاء" ذوي النوايا السيئة؛ واألطفال والشباب ذوو اإلعاقة هم أكثر عرضة لإلقصاء 

والتشهري والتالعب.

ويشيع اعتقاد خاطئ بني العديد من أولياء األمور واألوصياء بأن أطفاهلم أسلم إذا استخدموا احلاسوب يف املنزل 
أو يف املدرسة أكثر من أي مكان آخر. وهذا اعتقاد خاطئ خطري ألن اإلنرتنت ميكن أن تأخذ األطفال والشباب 
افرتاضيًا إىل أي مكان يف العامل، ويف غضون ذلك، ميكن أن يتعرضوا ملخاطر جسيمة حمتملة، متامًا كما يف العامل 
املادي. غري أن خطر تعرض األطفال والشباب لألذى أشد قليًال عند النفاذ إىل اإلنرتنت عرب اهلاتف الذكي أو 
اجلهاز اللوحي أو األجهزة احملمولة األخرى. ألن هذه األجهزة احملمولة تقدم نفاذًا فوريًا إىل اإلنرتنت من أي مكان 

فيقل احتمال مراقبتها من أولياء األمور أو مقدمي الرعاية.

وقد ُوِضعت هذه املبادئ التوجيهية يف إطار مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت، كجزء من جدول أعمال األمن 
السيرباين العاملي لدى االحتاد الدويل لالتصاالت3 هبدف وضع أساس لعامل سيرباين آمن ليس لشباب اليوم فحسب 
بل أيضًا لألجيال القادمة. وتركز هذه املبادئ التوجيهية أيضًا على األطفال ذوي األوضاع اهلشة، وال سيما األطفال 

النازحني، واألطفال املصابني باضطراب طيف التوحد (ASD)، واألطفال ذوي اإلعاقة.

االحتاد الدويل لالتصاالت، (2019)، قياس التطور الرقمي. حقائق وأرقام 2019،   1 

.h�ps:�� www .itu .int� en� ITU -D� Sta�s�cs� Documents� facts� FactsFigures2019 .pdf
اليونيسف (2017) (UNICEF)، حالة أطفال العامل عام 2017: األطفال يف عامل رقمي،   2 

 .h�ps:�� www .unicef .org� uzbekistan� media� 711� file� SOWC: %20Children %20in %20a %20Digital %20World .pdf
 ،(GCA) االحتاد الدويل لالتصاالت (2020)، جدول أعمال األمن السيرباين العاملي  3 

.h�ps:�� www .itu .int� en� ac�on� cybersecurity� Pages� gca .aspx

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf
https://www.unicef.org/uzbekistan/media/711/file/SOWC:%20Children%20in%20a%20Digital%20World.pdf
https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx.
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والغرض من هذه املبادئ التوجيهية هو أن تكون مبثابة خمطط ميكن تطويعه واستخدامه بطريقة متسقة مع العادات 
واألعراف والقوانني الوطنية أو احمللية، وأن تتناول القضايا اليت ميكن أن تؤثر على مجيع األطفال والنشء دون سن 

الثامنة عشرة.

وتعرِّف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األطفال الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة. وتناقش هذه املبادئ 
التوجيهية القضايا اليت تواجه مجيع األشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك، 
فإن مستخدم اإلنرتنت الصغري الذي يبلغ عمره سبع سنوات من غري املرجح أن تكون له نفس احتياجات واهتمامات 
من يبلغ عمره الثانية عشرة ويكون قد بدأ مرحلة التعليم الثانوي أو من يكون يف السابعة عشرة ويكون على عتبات 
البلوغ. وقد ُصممت هذه املبادئ التوجيهية لتقدمي املشورة أو التوصيات بشأن خمتلف السياقات ألن االحتياجات 
احملددة تتطلب مراعاة فردية وألن العوامل احمللية والقانونية والثقافية املختلفة هلا تأثري مهم على كيفية استخدام هذه 

املبادئ التوجيهية أو تفسريها يف أي بلد أو منطقة معينة.



3

مبادئ توجيهية ألولياء األمور واملربني بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

مقدمة  1
على املستوى العاملي، يقل عمر واحد من كل ثالثة مستخدمني لإلنرتنت عن 18 عامًا4، وهو رقم مذهل بالنظر 
إىل أن أكثر من نصف سكان العامل استخدم اإلنرتنت يف عام 2018. ويف البلدان النامية، يتصدر األطفال مستخدمي 

اإلنرتنت، ويرتعرعون مع اإلنرتنت، وهم يف طليعة من يوصل باالتصاالت املتنقلة.5

ومع نفاذ املزيد من األطفال يف مجيع أحناء العامل، سرتتسم معامل إحقاق حقوقهم بشكل متزايد من خالل ما حيدث 
على اإلنرتنت. والنفاذ إىل اإلنرتنت أمر أساسي إلعمال حقوق الطفل.

وبكون طفل واحد من بني كل ثالثة مستخدمًا لإلنرتنت، ال يزال هناك حوايل 346 مليون طفل حول العامل غري 
موصلني هبا.6 وكثريًا ما يكون األشخاص الذين ميكنهم االستفادة خصوصًا من الفرص اليت يقدمها اإلنرتنت هم 
األقل توصيًال هبا. ونرى أن حوايل %60 من األطفال يف منطقة إفريقيا ليسوا متصلني باإلنرتنت، مقارنة بنسبة 4% 

يف أوروبا.7

ومن حيث النفاذ إىل اإلنرتنت، هناك أيضًا اختالفات كبرية حسب اجلنس. وُتظهر األحباث8 أن عدد مستخدمي 
اإلنرتنت الذكور يفوق عدد املستخدمني اإلناث يف كل منطقة باستثناء األمريكتني. ويف العديد من البلدان، ال 
تتمتع الفتيات بنفس فرص النفاذ كالفتيان، وحىت حني تتساوى الفرص، كثريًا ما ختضع الفتيات ملراقبة وتقييد أشد 

بكثري يف استخدامهن لإلنرتنت.

وتتجاوز الفجوات الرقمية مسألة النفاذ. فال يتسىن لألطفال الذين يعتمدون على اهلواتف املتنقلة بدًال من احلواسيب 
إال احلصول على ثاين أفضل معايشة لإلنرتنت، أما الذين يفتقرون إىل املهارات الرقمية أو يتحدثون لغات األقليات 
فكثريًا ما يعجزون عن العثور على احملتوى ذي الصلة عرب اإلنرتنت. واألطفال املتحدرون من املناطق الريفية هم 
أرجح للتعرض لسرقة كلمات املرور أو املال. ومييلون أيضًا إىل امتالك مهارات رقمية أقل، وقضاء وقت أطول 

على اإلنرتنت (خاصًة يف لعب األلعاب)، واحلصول على قدر أقل من وساطة ومراقبة الوالدين.9

يفيد األطفال والبالغون على السواء بأن الفجوة الرقمية مصدر قلق مستمر وتتطلب استثمارًا خمصصًا وحلوًال 
إبداعية. ويتوافد األطفال يف هذه اإلعدادات للتوصيل اإلنرتنت بأعداد أكرب من أي وقت مضى، لكن الكثري منهم 
ال يستفيدون من أشكال التوجيه املناسبة من أولياء األمور واملربني وغريهم من البالغني املهمني. وال يزال ذلك 

يعرض األطفال للخطر.

وأصبحت اإلنرتنت تكنولوجيا ذات إمكانات هائلة يف اإلثراء والتمكني. وما برح األطفال والشباب أكرب املستفيدين 
من اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية املتصلة هبا. وهذه التكنولوجيات تغريِّ الطريقة اليت نتصل هبا مجيعًا فيما بيننا 

س ليفينغستون، وج كار، وج برين، (2015) واحد من كل ثالثة: مهمة إدارة اإلنرتنت العاملية يف معاجلة حقوق األطفال. اللجنة العاملية   4

h�ps:�� www .cigionline .org� publica�ons� one -three  ،(2020) Chatham Houseو CIGI :إلدارة اإلنرتنت: سلسلة ورقات. لندن
.-internet -governance -and -childrens -rights

h�ps:�� www .itu .int� dms _pub� itu -d� opb� ind� D -IND -ICTOI  االحتاد الدويل لالتصاالت (2020)، تقرير قياس جمتمع املعلومات  5

.-2018 -SUM -PDF -E .pdf
اليونيسف (UNICEF) (2017)، حالة أطفال العامل عام 2017: األطفال يف عامل رقمي،   6 

.h�ps:�� www .unicef .org� uzbekistan� media� 711� file� SOWC: %20Children %20in %20a %20Digital %20World .pdf
.(UNICEF) اليونيسف  7

رابا سي ونانسي هفكن (2019)، تقرير جمموعة أحباث شراكة EQUALS، بقيادة جامعة األمم املتحدة (جامعة األمم املتحدة وشراكة   8

.h�ps:�� i .unu .edu� media� cs .unu .edu� a�achment� 4040� EQUALS -Research -Report -2019 .pdf ،(العاملية EQUALS

اليونيسف (UNICEF) (2019). النشأة يف عامل موصول. مكتب اليونيسف لألحباث - إنوشنيت، فلورنسا   9 

h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� pdf� GKO %20Summary %20Report .pdf.

https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-and-childrens-rights
https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-and-childrens-rights
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-E.pdf
https://www.unicef.org/uzbekistan/media/711/file/SOWC:%20Children%20in%20a%20Digital%20World.pdf
https://i.unu.edu/media/cs.unu.edu/attachment/4040/EQUALS-Research-Report-2019.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf
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كما أهنا فتحت الباب أمام طرق جديدة كثرية ملمارسات األلعاب والتمتع باملوسيقى واملشاركة يف جمموعة واسعة 
من األنشطة الثقافية وإزالة كثري من العوائق. وميكن لألطفال توسيع آفاقهم عرب اإلنرتنت، باالستفادة من الفرص 
جلمع املعلومات ونسج العالقات. ويقدم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مهارات القراءة والكتابة 
لألطفال اليت تعزز األشكال األخرى للمشاركة مبعزل عن اإلنرتنت. وميكن لإلنرتنت أن توفر نفاذًا حامسًا إىل 
اخلدمات الصحية والتعليمية وإىل املعلومات املتعلقة مبواضيع مهمة للشباب واليت قد تكون من احملرمات يف جمتمعاهتم. 

وصغار السن يف كثري من األحيان هم طليعة اعتناق اإلمكانيات اجلديدة اليت تتيحها اإلنرتنت والتكيف معها.

ومع ذلك فليس مثة جمال إلنكار أن اإلنرتنت قد جرت يف أذياهلا جمموعة من التحديات لسالمة األطفال وصغار 
السن، وهي حتديات تتعني معاجلتها، سواء ألهنا هامة حبد ذاهتا، أو ألنه من املهم أيضًا أن يعرف كل األشخاص 
املعنيني أن اإلنرتنت واسطة ميكن الوثوق منها. ومن اجلوهري باملثل عدم السماح بأن يتحوَّل االنشغال الواضح 
حبماية األطفال وصغار السن على اإلنرتنت إىل منصة لتربير التهجم على حرية الكالم أو حرية التعبري أو حرية 

تكوين اجلمعيات.

ومن املهم للغاية أن يشعر اجليل القادم بالثقة إزاء استعمال اإلنرتنت لكي يستطيعوا بدورهم مواصلة االستفادة من 
تطورها. وهلذا تتعنيَّ بصورة حيوية إقامة التوازن الصحيح عند مناقشة سالمة األطفال وصغار السن على اإلنرتنت.

ومن اجلوهري إجراء مناقشة مفتوحة للمخاطر اليت يواجهها األطفال وصغار السن على اإلنرتنت، لكي ميكننا أن 
نعلمهم كيفية التعرف على املخاطر ومنع األضرار أو التعامل معها إذا ظهرت، بطريقة ال تتسم باملبالغة يف تقدير 

األخطار أو تثري اخلوف بدون داٍع.

ومن املرجح جدًا أن أي هنج يتناول اجلوانب السلبية للتكنولوجيا حصرًا أو إىل حد كبري، لن يأخذه األطفال 
وصغار السن على حممل اجلد. وقد جيد أولياء األمور وأعضاء األجيال األكرب سنًا أنفسهم يف كثري من األحيان يف 
موقف ضعف، ألن صغار السن يف كثري من األحيان يعرفون عن التكنولوجيا وإمكاناهتا أكثر مما يعرفه األجيال 
األكرب سنًا. وأظهرت األحباث أن غالبية األطفال يستطيعون متييز الرتهيب السيرباين عن املزاح أو اإلغاظة عرب 
اإلنرتنت، ويدركون بأن الرتهيب السيرباين مصَمم لإليذاء. ويف أصقاع كثرية من العامل، ْحيسن األطفال فهم بعض 

املخاطر اليت يواجهوهنا عرب اإلنرتنت.10

ولكن يف حني ميكن استنتاج فعالية اجلهود املبذولة لتزويد األطفال مبهارات إدارة املخاطر عرب اإلنرتنت، ال يزال 
املجال يتسع لزيادة وعي العديد من األطفال حول العامل، خاصة بني الفئات الضعيفة، وجيب أن تركز اجلهود 
املتضافرة على هؤالء األطفال، خاصة لتحسني الوعي خبدمات الدعم لضحايا الرتهيب السيرباين وأشكال أخرى 

من املخاطر عرب اإلنرتنت.

وهناك العديد من التحديات املقبلة. وهي ال تقتصر على مشاكل النفاذ إىل العامل املوصول. فمعدل التغيري التكنولوجي 
ميثل حتديات لسالمة األطفال على اإلنرتنت. ويتنقل العديد من األطفال يف مشهد وسائط رقمية معقد. والتطورات 
الوجوه،  على  والتعرف  الضخمة،  والبيانات  واملعزز،  االفرتاضي  والواقع  اآللة،  وتعلم  االصطناعي  الذكاء  يف 

والروبوتات، وإنرتنت األشياء، مهيأة ملواصلة تغيري ممارسات وسائل اإلعالم األطفال.

ومن األمهية مبكان أن خيطط مجيع أصحاب املصلحة ويفكروا يف عواقب هذه التطورات على األطفال وأن جيدوا 
سبًال لدعمهم يف تطوير اإلملام الالزم باملعارف الرقمية ليس ملجرد البقاء بل لالزدهار يف املستقبل الرقمي. وُيتطلب 
املزيد من االستثمار يف املهارات الرقمية واإلملام باملعارف ألولياء األمور واملربني لدعم األطفال يف تطوير التفكري 

منذ عام 2016، جيري االحتاد الدويل لالتصاالت مشاورات ضمن محاية األطفال على اإلنرتنت مع األطفال وأصحاب املصلحة البالغني   10

بشأن القضايا ذات الصلة مثل الرتهيب السيرباين واإلملام باملعارف الرقمية وأنشطة األطفال عرب اإلنرتنت.
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النقدي ومهارات التقييم لتمكينهم من اخلوض يف تدفقات املعلومات ذات الوترية السريعة واجلودة املتفاوتة، وليصبح 
اجلميع، من أولياء األمور واملربني إىل األطفال، مواطنني رقميني.11

وقد أظهرت مشاورات االحتاد الدويل لالتصاالت أن بعض البلدان تكافح من أجل توزيع موارد كافية ملعاجلة اإلملام 
الرقمية وسالمة األطفال على اإلنرتنت. ولكن األطفال يفيدون بأن أولياء األمور واملربني وشركات  باملعارف 
التكنولوجيا واحلكومات كلها جهات فاعلة مهمة يف وضع حلول لدعم سالمتهم على اإلنرتنت. ويشري استطالع 
أجراه االحتاد للدول األعضاء إىل وجود دعم كبري لتعزيز تبادل املعارف واجلهود املنسقة لضمان سالمة عدد أكرب 

من األطفال على اإلنرتنت.

وال تزال املوازنة بني فرص األطفال واملخاطر اليت هتددهم على اإلنرتنت متثل حتديًا. وأشارت الدول األعضاء يف 
االحتاد أيضًا إىل وجوب استمرار أولوية اجلهود املبذولة لتعزيز الفرص لألطفال على اإلنرتنت، ووجوب موازنة 

ذلك بعناية مع حقوقهم يف ظروف آمنة ميكنهم يف إطارها املشاركة يف العامل الرقمي واالستفادة منه.12

.h�ps:�� www .coe .int� en� web� digital -ci�zenship -educa�on� home ،جملس أوروبا (2016)، تعليم املواطنة الرقمية  11

أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت (2018)، االحتفال مبرور 10 أعوام على محاية األطفال على اإلنرتنت،   12 

.h�ps:�� news .itu .int� celebra�ng -10 -years -child -online -protec�on� 

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home
https://news.itu.int/celebrating-10-years-child-online-protection/
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ما هي محاية األطفال على اإلنرتنت؟  2
للتواصل، وتعلم مهارات جديدة،  العديد من اإلمكانيات لألطفال والشباب  التكنولوجيات عرب اإلنرتنت  تقدم 
واإلبداع واإلسهام يف تأسيس جمتمع أفضل. ولكن ميكنها أيضًا أن جتلب خماطر جديدة مثل تعريضهم إلشكاالت 
اخلصوصيات واحملتوى غري القانوين واملضايقة والرتهيب السيرباين وإساءة استخدام البيانات الشخصية واالستدراج 

وحىت االعتداء اجلنسي على األطفال.

يواجهها  أن  اليت ميكن  احملتملة  التهديدات واألضرار  للتصدي جلميع  التوجيهية هنجًا مشوليًا  املبادئ  وتضع هذه 
األطفال والشباب عند اكتساب املعارف الرقمية. إذ تعرتف بأن جلميع أصحاب املصلحة املعنيني دورًا يف املرونة 

الرقمية وحسن احلال واحلماية بينما يستفيدون من الفرص اليت ميكن أن تقدمها اإلنرتنت.

ومحاية األطفال مسؤولية مشرتكة، واألمر مرتوك جلميع أصحاب املصلحة املعنيني لضمان مستقبل مستدام للجميع. 
ولكي بتحقق ذلك، جيب على واضعي السياسات، والقطاع اخلاص، وأولياء األمور، ومقدمي الرعاية، واملربني، 

وأصحاب املصلحة اآلخرين، ضمان قدرة األطفال على حتقيق إمكاناهتم - على شبكة اإلنرتنت وخارجها.

ويتحمل أولياء األمور واألوصياء واملربون مسؤولية التأكد من أن األطفال والشباب يستخدمون مواقع اإلنرتنت 
بأمان ومسؤولية.

ويف السنوات األخرية، ازداد كثريًا النفاذ إىل اإلنرتنت املتنقلة وال يوجد حل سحري حلماية األطفال والشباب على 
األطفال والشباب  املجتمع، مبا يف ذلك  استجابة عاملية من مجيع قطاعات  تتطلب  فهذه قضية عاملية  اإلنرتنت. 

أنفسهم.

املعلومات واالتصاالت، أطلق االحتاد  لتكنولوجيا  السريع  التطور  املتزايدة يف مواجهة  التحديات  واستجابًة هلذه 
الدويل لالتصاالت يف نوفمرب 2008 مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت (COP)13، وهي مبادرة دولية متعددة 
أصحاب املصلحة تواصل اجلمع بني الشركاء من مجيع قطاعات املجتمع العاملي خللق جتربة آمنة ومتكينية عرب اإلنرتنت 
لألطفال والشباب يف مجيع أحناء العامل. وهي حتدد املبادئ التوجيهية جلميع أصحاب املصلحة املعنيني مبا يف ذلك 
األطفال والشباب يف خمتلف بقاع العامل بشأن كيفية احلفاظ على أنفسهم واآلخرين ساملني على اإلنرتنت. وتعمل 
هذه املبادئ التوجيهية كمخطط أساسي ميكن تكييفه واستخدامه بطريقة تتوافق مع العادات والقوانني الوطنية أو 

احمللية.

التقرير ضمن مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت  وأعد فريق عمل خرباء من أصحاب املصلحة املتعددين هذا 
(COP) وهو يهدف إىل تقدمي معلومات ومشورة ونصائح السالمة ألولياء األمور واألوصياء واملربني بشأن محاية 

األطفال على اإلنرتنت.

وشارك فريق عمل خرباء االحتاد يف وضع املبادئ التوجيهية الواردة يف هذا التقرير، بناًء على املبادئ التوجيهية 
األوىل حلماية األطفال على اإلنرتنت يف االحتاد، اليت صدرت يف عام 2009 وُحدثت يف عام 2016. وبناًء على 
طلب الدول األعضاء يف االحتاد، أطلق االحتاد عملية االستعراض يف عام 2019 هبدف إعداد نسخة ثانية من املبادئ 

التوجيهية.

وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة الوضع اخلاص لألطفال ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باملخاطر واألضرار عرب 
اإلنرتنت باإلضافة إىل القضايا املتعلقة بالتطورات التكنولوجية اجلديدة مثل اإلنرتنت املتنقلة، والتطبيقات، وإنرتنت 

األشياء، واأللعاب املوصولة، واأللعاب عرب اإلنرتنت، والروبوتات، وتعلم اآللة والذكاء االصطناعي. 

.h�ps:�� www .itu .int� en� cop� Pages� default .aspx ،االحتاد الدويل لالتصاالت (2020)، محاية األطفال على اإلنرتنت  13

https://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx
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األطفال والشباب يف عامل موصول14  3
على الصعيد العاملي، تشري التقديرات إىل أن واحدًا من كل ثالثة أطفال هو مستخدم لإلنرتنت وأن واحدًا من 
كل ثالثة مستخدمني لإلنرتنت هو شخص دون سن 18 عامًا.15 ويف عام 2017، استخدم نصف سكان العامل 

اإلنرتنت؛ ويف صفوف الفئة العمرية من 15 إىل 24 سنة، ارتفعت النسبة إىل حوايل الثلثني.

يقول فًىت من صربيا يف اخلامسة عشرة من العمر: "حنن نشأنا مع اإلنرتنت. أعين أن اإلنرتنت ما برحت معنا دائمًا. 
أما الكبار فهم أشبه باملندهش لظهور اإلنرتنت، يف حني أهنا أمر طبيعي بالنسبة لنا".

وبني األطفال والشباب، يعترب اهلاتف املتنقل اجلهاز األكثر رواجًا للنفاذ إىل اإلنرتنت. وهذا ميثل حتوًال ملحوظًا 
خالل العقد املاضي. ففي أوروبا وأمريكا الشمالية، قام اجليل األول من مستخدمي اإلنرتنت بتسجيل الدخول عرب 
حاسوب مكتيب، ولكن منط استخدام اإلنرتنت يف معظم البلدان النامية كان وال يزال مير عرب "األجهزة املتنقلة 

أوًال".

ويفضل األطفال والشباب استخدام اهلواتف املتنقلة ألن بإمكاهنم محلها يف كل مكان؛ وما عليهم التشارك فيها مع 
أفراد األسرة اآلخرين؛ وميكنها أن تؤدي العديد من الوظائف يف نفس الوقت، مثل إرسال الرسائل النصية واحلديث 

والنقر وتناقل الصور والتصفح؛ وهي تعمل دائمًا.

"اهلاتف أبسط على حنو ما. ميكننا محله يف أي مكان، فهو أصغر ويسهل العمل عليه. وأنا أُفضل هذه الطريقة 
[لالستخدام] باألصابع وليس بلوحة املفاتيح". حسبما جاء على لسان فتاة من صربيا يف الثانية عشرة من العمر.

وأظهرت االستطالعات بني األطفال والشباب النافذين إىل اإلنرتنت، َمتاثل مستويات الفتيات والفتيان يف استخدام 
اهلاتف املتنقل للتوصيل باإلنرتنت. والفتيان، باملقارنة، أكثر استخدامًا للحواسيب املكتبية.

ومن الناحية العملية، ينفذ معظم األطفال والشباب إىل اإلنرتنت من خالل أكثر من جهاز واحد، ومييل الفتيان 
الستخدام عدد أكرب من األجهزة مقارنة بالفتيات يف كل بلد مشله االستطالع.

وُميضي األطفال والشباب يف املتوسط حوايل ساعتني يوميًا على اإلنرتنت خالل األسبوع ويتضاعف الرقم تقريبًا 
كل يوم من أيام هناية األسبوع. ويشعر البعض بأهنم موصولون على الدوام. ولكن يظل العديد من اآلخرين عاجزين 
عن النفاذ إىل اإلنرتنت يف املنزل – أو ال يستفيدون إال من نفاذ مقيد. سوى أن اإلحصاءات ختتلف كثريًا وهناك 

اقُتبس هذا الفصل بشكل رئيسي من املصدر التايل: اليونيسف (UNICEF) (2019). النشأة يف عامل موصول. مكتب اليونيسف لألحباث   14

- إنوشنيت، فلورنسا h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� pdf� GKO %20Summary %20Report .pdf. والبحث الشامل، الذي 
أجري كجزء من عمل مجع أدلة عالية اجلودة قابلة للمقارنة من الشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت (Global Kids Online)، مجع أصواتًا 
من أطفال يف 11 بلدًا عرب 4 مناطق، يف الفرتة من 2016 إىل 2018 (14،733 طفًال ترتاوح أعمارهم بني 9 و17 عامًا). ويركز التقرير 
على اآلثار اإلجيابية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على األطفال ويسأل يف الوقت نفسه مىت يصبح استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مشكلة يف حياة األطفال. وُأخذت مجيع أشكال الفصل 4 أدناه من هذا التقرير. وميكن االطالع على املنهجية النوعية والكمية 
اليت تستند إليها هذه النتائج يف التقرير املقارن للشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت، تقرير أحباث إنوشنيت (�Innocen) بقلم ليفينغستون، 
س.، وكارديفلت وينثر، د.، وسعيد، م. (2019). مكتب األحباث التابع لليونيسف - إنوشنيت، فلورنسا. وعرب اإلنرتنت على الرابط: 
h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� 1059 -global -kids -online -compara�ve -report .html. وميكن االطالع على مزيد 

.h�p:�� globalkidsonline .net :من املعلومات عن مشروع أحباث الشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت على اإلنرتنت على الرابط
س ليفينغستون، وج كار، وج برين، (2015) واحد من كل ثالثة: مهمة إدارة اإلنرتنت العاملية يف معاجلة حقوق األطفال. اللجنة العاملية   15

h�ps:�� www .cigionline .org� publica�ons� one -three -internet  ،Chatham Houseو CIGI :إلدارة اإلنرتنت: سلسلة ورقات. لندن
.-governance -and -childrens -rights

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.html
http://globalkidsonline.net
https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-and-childrens-rights
https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-and-childrens-rights


8

 مبادئ توجيهية ألولياء األمور واملربني بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

طيف من وجهات النظر بشأن مقدار الوقت الذي ينفقه األطفال على اإلنرتنت. وتشري بعض األحباث احلديثة من 
معهد DQ إىل أن األطفال والشباب يف أسرتاليا ميكن أن ميضوا ما يصل إىل 38 ساعة يف األسبوع على اإلنرتنت.16

ويقول فًىت من جنوب إفريقيا عمره 15-17 سنة "أنا أقصد املقهى ألننا ال منتلك حاسوبًا يف املنزل... وال ميكننا 
النفاذ إىل اإلنرتنت يف املدرسة."

بينما يقول فًىت من األرجنتني عمره 13-14 سنة "[أنا موصول] طوال اليوم، ولكين ال أستخدمها طوال اليوم".

وعلى الرغم من النتائج اليت توصلت إليها شبكة Global Kids Online (GKO) تفيد بأن أعدادًا إمجالية متشاهبة 
من الفتيات والفتيان ميكنها النفاذ إىل اإلنرتنت، فإن للفتيان، يف بعض البلدان، حرية أكرب يف استخدام اإلنرتنت 

مقارنة بالفتيات، وكثريًا ما ختضع الفتيات ملراقبة وتقييد أشد يف استخدامهن لإلنرتنت.

عامل من املتعة

يكثر ارتياد األطفال والشباب شبكة اإلنرتنت ملجموعة متنوعة من األسباب اإلجيابية واملمتعة. وعرب 11 بلدًا مشلها 
االستطالع، كانت مشاهدة مقاطع الفيديو هي النشاط األكثر شعبية لدى الفتيات والفتيان على السواء. ويقول 
أكثر من ثالثة أرباع األطفال والشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت أهنم يشاهدون مقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت 

أسبوعيًا على األقل، إما مبفردهم أو مع أفراد األسرة.

وقالت فتاة من أوروغواي عمرها 15 سنة، "عندما اشرتت والديت احلاسوب احملمول، صرنا نقضي املزيد من الوقت 
معًا؛ ويف هناية كل أسبوع، خنتار فيلمًا ونشاهده مع جديت".

ويستمتع األطفال والشباب أيضًا بلعب األلعاب عرب اإلنرتنت، فيمارسون بذلك حقهم يف اللعب وأحيانًا حقهم 
اليت مشلها  البلدان  ألعابًا عرب اإلنرتنت يف مجيع  يلعبوا  التعلم. والفتيان هم األرجح احتماًال بفارق كبري ألن  يف 
االستطالع. ومع ذلك، فإن العديد من الفتيات اللوايت يستخدمن اإلنرتنت يلعنب ألعابًا عرب اإلنرتنت؛ فعلى سبيل 
املثال، تلعب غالبية الفتيات ألعابًا عرب اإلنرتنت يف بلغاريا (%60) واجلبل األسود (%80). وكما هو احلال عند 
مشاهدة مقاطع الفيديو، يرجح أن يلعب األطفال والشباب ألعابًا عرب اإلنرتنت عندما يكون نفاذهم أسهل إىل 

اإلنرتنت.

ويقول فًىت من الفلبني عمره 17 سنة "ألعب ألعابًا عرب اإلنرتنت وأكسب املال منها". ويساور البالغني قلٌق بشأن 
الوقت املطوَّل الذي يتسمر فيه األطفال والشباب أمام الشاشات أو يعتقدون أهنم جمرد هادرين للوقت يف الرتفيه 
عرب اإلنرتنت. ووفقًا لـشبكة Global Kids Online، ميكن أن تقدم هذه األنشطة الرتفيهية السائدة فرصًا ابتدائية 
التجارب  املزيد من  التقدم حنو  ملواصلة  واملهارات  االهتمام  تطوير  قد تساعدهم على  والشباب  مفيدة لألطفال 

التعليمية واملعلوماتية واالجتماعية عرب اإلنرتنت.

.h�ps:�� www .dqins�tute .org� child -online -safety -index�  (2020)، مؤشر سالمة الطفل على اإلنرتنت DQ معهد  16

https://www.dqinstitute.org/child-online-safety-index/
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الشكل 1: النسبة املئوية (%) لألطفال الذين يلعبون األلعاب عرب اإلنرتنت كل أسبوع على األقل حسب 
اجلنسني والعمر17

املصدر: اليونيسف

إقامة صالت جديدة

أصبح اإلنرتنت، بأدوات املراسلة الفورية والشبكات االجتماعية اخلاصة به، نقطة التقاء بالغة األمهية ميكن فيها 
لألطفال والشباب ممارسة حقهم يف حرية التعبري من خالل التواصل مع أصدقائهم وعائالهتم ومع األطفال والشباب 
اآلخرين الذين يشاركوهنم اهتماماهتم. ويف 11 بلدًا مشلها استطالع، ميكن اعتبار العديد من األطفال والشباب 
"ناشطني يف االختالط االجتماعي"، من حيث إهنم يشاركون يف جمموعة من األنشطة االجتماعية عرب اإلنرتنت 
كل أسبوع - مثل الدردشة مع األصدقاء والعائلة، باستخدام أدوات املراسلة املختلفة والتواصل مع أناس ذوي 

اهتمامات مماثلة. ويفيد بعض األطفال أيضًا أهنم جيدون التعبري عن أنفسهم أسهل عرب اإلنرتنت.

فيقول فىت من الفلبني يعرف نفسه كمثلي، ويبلغ من العمر 15 عامًا، "عرب اإلنرتنت، ميكنين إظهار نفسي على 
حقيقتها، إذ ال توجد قواعد مرعية... ولدي أكثر من 5000 صديق عرب اإلنرتنت".

وتزداد التفاعالت االجتماعية أيضًا عرب اإلنرتنت مع تقدم العمر ألسباب متنوعة. فعلى سبيل املثال، وحتتوي بعض 
مواقع التواصل االجتماعي على حد أدىن لسن األطفال والشباب، وعادة ما يكتسبون املزيد من احلرية مع التقدم 

يف السن.

ُأخذ هذا الشكل من: اليونيسف (UNICEF) (2019). النشأة يف عامل موصول. مكتب اليونيسف لألحباث - إنوشنيت، فلورنسا   17 

.h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� pdf� GKO %20Summary %20Report .pdf
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الشكل 2: النسبة املئوية (%) لألطفال الذين يقومون بثالثة أنشطة اجتماعية أو أكثر عرب اإلنرتنت كل أسبوع 
على األقل حسب اجلنسني18

مالحظة: ُسئل األطفال والشباب عن عدد املرات اليت قاموا فيها باألنشطة االجتماعية التالية عرب اإلنرتنت يف الشهر املاضي: استخدام اإلنرتنت 
للدردشة مع أشخاص من أماكن أو خلفيات خمتلفة عن خلفياهتم؛ زيارة موقع إلكرتوين للتواصل االجتماعي؛ التحدث إىل أفراد من العائلة أو 

األصدقاء القاطنني بعيدًا؛ استخدام الرسائل الفورية؛ مشاركة يف موقع إلكرتوين يتشارك فيه الناس باهتماماهتم أو هواياهتم.
املصدر: اليونيسف

يتضح من البيانات املذكورة أعاله أن اإلنرتنت تفتح أبعادًا جديدة للتواصل االجتماعي، على الرغم من أن أولياء 
األمور كثريًا ما يشكون من أن تفاعالت األطفال والشباب عرب اإلنرتنت جتري على حساب التماس الشخصي يف 

العامل احلقيقي.

يقول أحد والدي مراهقني من شيلي ترتاوح أعمارهم بني 15 و17 سنة، "يف حفلة ما، جيلس العشرة منهم إىل 
طاولة. كل منهم بصحبة جهازه الصغري".

وال يقتصر مثل هذا السلوك على األطفال والشباب. إذ يقوم بعض أولياء األمور بإجراء مكاملات هاتفية أو تصفح 
اإلنرتنت أثناء التجمعات االجتماعية - وهو أمر يزعج العديد من األطفال والشباب.

وتقول فتاة من أوروغواي عمرها 14 سنة، "على املائدة، عندما نتناول الطعام، ويستخدم أيب هاتفه. فإنه يزعجين 
حقًا، ألن هذا هو الوقت الوحيد الذي نكون فيه مجيعًا معًا".

ومع زيادة النفاذ إىل اإلنرتنت، ميكن لألطفال والشباب توسيع آفاقهم ومجع املعلومات وإكثار عالقاهتم. وهم يبنون 
 GKO خرباهتم ومهاراهتم باملزيد من التفاعالت االجتماعية، سواء عرب اإلنرتنت أو شخصيًا. وتظهر أحباث شبكة
أن األطفال والشباب األكثر نشاطًا يف االختالط االجتماعي عرب اإلنرتنت هم أفضل يف إدارة خصوصياهتم على 

اإلنرتنت، مما يساعد يف احلفاظ على سالمتهم.

ُأخذ هذا الشكل من: اليونيسف (UNICEF) (2019). النشأة يف عامل موصول. مكتب اليونيسف لألحباث - إنوشنيت، فلورنسا   18 
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متعة اإلبداع

نه األطفال والشباب، أنتجه أطفال وشباب آخرون. وعادة، يف 11  بعض احملتوى على اإلنرتنت، الذي جيده ويثمِّ
بلدًا مشلها استطالع شبكة Global Kids Online، يقوم 10 إىل 20 يف املائة من األطفال والشباب بإنشاء ورفع 
مقاطع الفيديو أو املوسيقى اخلاصة هبم كل أسبوع، أو كتابة مدونة أو قصة، أو إنشاء صفحات إلكرتونية كل 

أسبوع.

تقول فتاة من الفلبني عمرها 15-17 سنة، "لدي مدونة وأحدثها بانتظام".

بينما تقول فتاة من غانا عمرها 9 سنوات 11 سنة، "ميكنك تناقل مقاطع الفيديو واأللعاب. وميكنك تناقل املوسيقى. 
وميكنك أيضًا تناقل الصور واألفكار واأللعاب".

وتقول فتاة من الفلبني عمرها 15-17 سنة، "أصنع بطاقات العمل الذايت؛ وأنشرها على اإلنرتنت. وهي تروق 
ألصدقائي".

ويقول فىت من الفلبني عمره 15-17 سنة، "نعم، أنا أعرف كيف [اخرتق احلواسيب]، ولكنين أقلعت عن ذلك."

الشكل 3: النسبة املئوية (%) لألطفال الذين ميارسون نشاطًا إبداعيًا واحدًا على األقل كل أسبوع على األقل 
حسب اجلنسني والعمر19

مالحظة: ُسئل األطفال والشباب عن عدد املرات اليت قاموا فيها باألنشطة اإلبداعية التالية عرب اإلنرتنت يف الشهر املاضي: إنشاء مقاطع الفيديو أو 
املوسيقى اخلاصة هبم ونشرها عرب اإلنرتنت؛ إنشاء مدونة أو قصة أو موقع على اإلنرتنت؛ نشر مقاطع فيديو أو موسيقى أنشأها شخص آخر.

املصدر: اليونيسف

شهية للمعلومات

شأهنم شأن البالغني، يستفيد األطفال والشباب من اإلنرتنت للتمتع حبقهم يف املعلومات. ميكن اعتبار ما بني مخس 
ومخسي األطفال والشباب من "الباحثني عن املعلومات"، من حيث إهنم يقومون بأشكال متعددة من البحث عن 

ُأخذ هذا الشكل من: اليونيسف (UNICEF) (2019). النشأة يف عامل موصول. مكتب اليونيسف لألحباث - إنوشنيت، فلورنسا   19 
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املعلومات عرب اإلنرتنت كل أسبوع - لتعلم شيء جديد، أو الكتشاف فرص العمل أو الدراسة، أو لتقصي األخبار، 
أو للحصول على معلومات صحية، أو للعثور على األحداث يف أحيائهم.

ويستخدم العديد من األطفال والشباب من مجيع األعمار اإلنرتنت للقيام بالواجبات املنزلية، أو حىت لتدارك فصول 
دراسية بعد التغيب عنها.

تقول فتاة من غانا عمرها 12-14 سنة، "طلبوا منا البحث عن أمساء وزراء يف غانا، والبحث بشأن بلدان وعمالهتا. 
وميكنك احلصول على أخبار عن بلدان أخرى".

اليت حنتاجها  البحث عن كل األشياء  9 سنوات، "على اإلنرتنت، ميكننا  العمر  تبلغ من  فتاة من صربيا  وتقول 
للمدرسة، وال ميكننا العثور عليها يف الكتب".

ويقول فًىت من األرجنتني عمره 15-17 سنة، "رسبت يف الرياضيات، لذلك شاهدت مقطعي فيديو ورد فيهما 
شرح ملا كان علي أن أدرسه."

وتقول فتاة من جنوب إفريقيا عمرها 16-17 سنة، "إذا تغيبنا عن املدرسة، ميكنك التحدث إىل صديقك ومعرفة 
ما فاتك وغري ذلك من أمور. لذا، من املهم أن يكون لديك رقم تطبيق WhatsApp اخلاص بصديقك".

الشكل 4: النسبة املئوية (%) لألطفال الذين يقومون بثالثة أنشطة أو أكثر للبحث عن معلومات كل أسبوع 
على األقل حسب اجلنسني والعمر20

مالحظة: ُسئل األطفال والشباب عن عدد املرات اليت قاموا فيها مبا يلي من أنشطة البحث عن املعلومات يف الشهر املاضي: اكتشاف شيء جديد 
من خالل البحث عرب اإلنرتنت؛ البحث عن معلومات عن فرص العمل أو الدراسة؛ استخدام اإلنرتنت للعمل املدرسي؛ البحث عن موارد أو 

أحداث حول أحيائهم احمللية؛ البحث عن األخبار عرب اإلنرتنت؛ البحث عن معلومات صحية ألنفسهم أو لشخص يعرفونه. وُحذفت األرجنتني 
بسبب نقص البيانات.

املصدر: اليونيسف

ُأخذ هذا الشكل من: اليونيسف (2019) (UNICEF). النشأة يف عامل موصول. مكتب اليونيسف لألحباث - إنوشنيت، فلورنسا   20 
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يرجح أن يستخدم بعض األطفال والشباب اإلنرتنت أكثر من غريهم للبحث عن معلومات. وتشري البيانات إىل 
أن األطفال والشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت ملجموعة واسعة من أنشطة البحث عن املعلومات هم غالبًا أكرب 
سنًا ويتمتعون بالقدرة على االخنراط يف جمموعة أوسع من األنشطة عرب اإلنرتنت بشكل عام، ولوالديهم موقف 
داعم ومساعد جتاه استعمال اإلنرتنت. وهذا يشري إىل أن النوع املناسب من دعم الوالدين، فيما يتقدم األطفال 
والشباب يف السن، من شأنه أن ينحو هبم حنو اكتساب املزيد من اخلربات عرب اإلنرتنت واستخدام اإلنرتنت ملنفعتهم.

ومع توفر الكثري من املعلومات على شبكة اإلنرتنت، جيب أن ميتلك األطفال والشباب املهارات الالزمة للعثور على 
احملتوى الصحيح والتحقق من صحة ما يكتشفونه.

وتقل االختالفات بني الفتيات والفتيان يف هذا الصدد، حيث تزداد خربات األطفال والشباب يف العثور على ما 
إليه عرب اإلنرتنت يف سين مراهقتهم. ويبدو أن مهارات البحث عن املعلومات تتحسن لدى األطفال  حيتاجون 
والشباب الذين يشاهدون املزيد من مقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت، رمبا ألهنم يتعلمون كيفية العثور على ما حيتاجون 

إليه من خالل البحث املتكرر عن احملتوى عرب اإلنرتنت.

وتعتمد نوعية وكمية املعلومات اليت جيمعها األطفال والشباب عرب اإلنرتنت على اهتماماهتم ودوافعهم. ولكن ما 
سيجدونه سيتأثر أيضًا مبدى املعلومات املتاحة األوسع للغات األكثر انتشارًا. ومع ذلك، ميكن لألقليات االستفادة 

أيضًا من فرص البحث عن املعلومات - حىت لو كانت حمدودية عددها أكرب.

ويقول فًىت غجري من صربيا يبلغ من العمر 12 سنة، "يف بعض األحيان، ومبا أن أحدًا ال يتحدث لغتنا يف هذه 
املدرسة، اكتب شيئًا باللغة الرومانية يف موقع YouTube وأمسع صوتنا، ويسرين ذلك، إذ ميكنين أن أفهم كل 

شيء."

لكن الرباعة يف البحث عن معلومات على اإلنرتنت شيء والقدرة على التحقق من صحة ما ُيعثر عليه من معلومات 
على اإلنرتنت شيء آخر. 

وتقول فتاة من صربيا تبلغ من العمر 16 سنة "أشاهد األخبار األجنبية، ألنين أحب أن أرى كيف ينظر بلد ما إىل 
وضع ما وكيف ينظر بلد آخر إىل الوضع نفسه. ألن هناك دائمًا جانبني. فعلى سبيل املثال، ميكن ألمريكا أن ترى 

شيئًا رؤيًة خمتلفة وميكن لروسيا أن ترى شيئًا رؤيًة خمتلفة".

وباملقارنة مع نسبة األطفال والشباب الذين أفادوا بأن لديهم مهارات قوية يف البحث عن املعلومات، مل يكن هناك 
سوى عدد قليل من األطفال والشباب الذين قالوا إهنم جييدون التقييم النقدي للمعلومات اليت جيدوهنا.

ويقول فًىت من الفلبني يبلغ من العمر 15 سنة، "تكثر األخبار املزيفة على اإلنرتنت."

وإمجاًال يبدو أن األطفال والشباب ال يستفيدون بشكل كامل من فرص البحث عن املعلومات والتحقق منها عرب 
اإلنرتنت. وللقيام بذلك، سيحتاج األطفال األصغر سنًا بوجه خاص إىل مزيد من الدعم، إما من أولياء أمورهم 

أو مدارسهم أو مقدمي اخلدمات الرقمية، لتشجيعهم ومساعدهتم على النهوض حبقوقهم يف العامل الرقمي.
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التحول إىل مواطنني فاعلني

باإلضافة إىل البحث عن املعلومات وإنشاء احملتوى، ميكن لألطفال والشباب أيضًا املشاركة يف النشاط املدين أو 
السياسي عرب اإلنرتنت. ووفقًا التفاقية حقوق الطفل، للطفل حقوق مدنية، مبا فيها حق إمساع صوته والتعبري عن 
نفسه ومقابلة اآلخرين. ولكن يتضح من أحباث شبكة Global Kids Online أن عددًا قليًال نسبيًا من األطفال 

والشباب يستفيدون من فرص املشاركة املدنية عرب اإلنرتنت.

ح أن يشارك الشباب سياسيًا عرب اإلنرتنت. ويرجَّ

ويقول أحد والدي ابنة يف سن 13-14 سنة من األرجنتني، "السياسة ... رمبا ال تبحث عنها على وجه التحديد. 
."(Facebook) لكن ابنيت، على سبيل املثال، تقرأ عنها يف موقع الفيسبوك

 Twi�er ويقول أحد والدي ابن يف سن 15-17 سنة من األرجنتني، "لكنهم يعربون أيضًا عن آرائهم ... على موقع
... وهذا جزء من األمر."

املخاطرة والتعرض لألذى

يتعرض األطفال والشباب ملخاطر جديدة عند التوصيل باإلنرتنت، مما قد يلحق هبم األذى. وقد يصادفون معلومات 
عن كيفية إيذاء النفس أو االنتحار. وميكن أن يواجهوا أيضًا كالمًا حيض على الكراهية أو موادًا ذات طبيعة عنيفة 
أو جنسية. وأشار االستطالع الذي أجرته شبكة Global Kids Online عرب البلدان إىل أن األطفال والشباب الذين 
يشاركون يف جمموعة أوسع من األنشطة عرب اإلنرتنت قد تعرضوا ملخاطر أكثر عرب اإلنرتنت، ورمبا جاء ذلك نتيجة 

انكشافهم املتزايد أو استكشافهم األكثر ثقة لإلنرتنت.

ومن املهم التذكري أن اخلطر ال يؤدي دائمًا إىل الضرر. وقد ال ميىن األطفال والشباب املعرضون للمخاطر عرب 
اإلنرتنت بأضرار إذا امتلكوا ما يلزم من املعرفة واملرونة للتعامل مع هذه التجربة. لذلك، من املهم حتديد من هم 
األكثر عرضًة ألضرار اإلنرتنت وما يتطلبه حتول املخاطر إىل أضرار حلماية األطفال والشباب على اإلنرتنت محاية 

فعالة دون احلد من فرصهم بال مربر.

 Global Kids Online وإمجاًال قال حوايل 20 يف املائة من األطفال والشباب الذين مشلهم استطالع أجرته شبكة
أهنم رأوا، خالل العام املاضي، مواقع إلكرتونية أو مناقشات عرب اإلنرتنت بشأن أشخاص يضرون أو يؤذون أنفسهم 
جسديًا، بينما شاهد حوايل 15 يف املائة من األطفال والشباب حمتوى مرئيًا يتعلق باالنتحار. وأظهر االستطالع 

أيضًا أن األطفال والشباب قد تعرضوا خلطاب كراهية.

ويف شيلي، أبلغ ما يقرب من نصف املراهقني يف الفئة العمرية 15-17 عامًا عن حدوث شيء ما عرب اإلنرتنت يف 
العام املاضي ضايقهم أو أزعجهم. وعندما ُطلب منهم التوضيح، ذكروا جمموعة واسعة من القضايا، مبا فيها الغش 
عرب اإلنرتنت، واإلعالنات املنبثقة اإلباحية، والسلوك املؤذي، واألخبار أو الصور اإلخبارية غري السارة أو املخيفة، 
والتمييز والتحرش. ويف بلغاريا، يتعرض األطفال والشباب للخطر من مواقع إلكرتونية تروج إلنقاص الوزن السريع، 

وقد شاهدها ربع املستجيبني لالستطالع.

وتقول فتاة من جنوب إفريقيا، تبلغ من العمر 13-14 سنة، "هناك تعليقات بشعة عن اآلخرين."

وواجه ما بني ربع وثلث األطفال والشباب الذين مشلهم االستطالع بشأن هذه القضية حمتوى عنيفًا عرب اإلنرتنت 
أو حمتوى جنسيًا يف أي شكل من أشكال وسائل اإلعالم. ويف بعض األحيان، صادف األطفال والشباب عرضًا 
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حمتوى ذا طبيعة جنسية؛ ويف مناسبات أخرى، أوصى األصدقاء مبحتوى جنسي، أو أرسله إليهم آخرون، مبن فيهم 
الغرباء. وطلب بعض األطفال والشباب احلصول على صور جنسية من آخرين.

وتقول فتاة من غانا تبلغ من العمر 12-14 سنة، "انزعجت حقًا عندما أرسل يل رجل صورًا إباحية".

ويقول فًىت من الفلبني عمره 16 سنة، "راودين ذات مرة شخص غريب يسأل عن "سعري" - مبعىن كم سيكلف 
القيام بفعل جنسي."

ويف بضعة بلدان، تعرض العديد من األطفال والشباب ملجموعة متنوعة من املخاطر عرب اإلنرتنت، لكن عددًا أقل 
ح إىل حد ما أن يتعرض الشباب  بكثري منهم أفادوا بتضررهم نتيجة لذلك. وتتنوع النتائج حسب البلد، ويرجَّ
لألذى أكثر من األطفال األصغر سنًا، رمبا ألهنم يقضون وقتًا أطول على شبكة اإلنرتنت ومييلون إىل املشاركة يف 

جمموعة أوسع من األنشطة عرب اإلنرتنت.

ويقول فًىت من صربيا يبلغ من العمر 10 سنوات، "كنت يف موقع Instagram ونقرت على تعليق فكان عجيبًا 
جدًا، أنا أردت أن أرى ما يقوله اآلخرون ونقرت على رابط فظهرت فجأة نساء عاريات."

وتقول فتاة من صربيا تبلغ من العمر 10 سنوات، "أحب اخليول، واجلميع يعرفون ذلك. كنت أحبث عن بعض 
ع حصانًا." الصور خللفية شاشة حاسويب فتعثرت بصورة مروعة لرجل يقطِّ

ويقول فًىت من غانا عمره 12-14 سنة، "فزعت كثريًا ... رأيت صورة صيب ُأردي بالرصاص."

الشكل 5: النسبة املئوية (%) لألطفال الذين تعرضوا لضرر عرب اإلنرتنت حسب اجلنسني والعمر21

املصدر: اليونيسف

ُأخذ هذا الشكل من: التقرير املقارن للشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت (Global Kids Online) (2019)، مكتب أحباث اليونيسف   21

.(Innocen�) إنوشنيت -
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متكن معاملة األطفال والشباب بطرق مؤذية على شبكة اإلنرتنت وخارجها. وعلى املنصات اإللكرتونية، ميكن أن 
حيدث الضرر إما عن طريق الرسائل املؤذية أو املسيئة أو عن طريق االستبعاد من األنشطة اجلماعية أو عن طريق 
التهديد. وكثريًا ما ُيطلق على هذه السلوكيات "الرتهيب السيرباين". لكن األذية ميكن باملثل أن تطال األطفال 
والشباب يف تفاعالهتم اليومية دون توصيل باإلنرتنت. وتتعرض نسب متساوية تقريبًا من األطفال والشباب لتسلط 

من آخرين شخصيًا وعرب اإلنرتنت.

ويقول فىت من األرجنتني عمره 13-14 عامًا، "بدأ اجلميع يف إغاظة صيب ومعابثته. فانتهى به األمر إىل مغادرة 
املجموعة".

وتقول فتاة من أوروغواي عمرها 14 سنة، "أنا قلقة بشأن الرتهيب السيرباين ألنه ميكن أن يسبب يل الكثري من 
الضرر النفسي."

كيف يرد األطفال والشباب على التجارب املؤذية عرب اإلنرتنت؟ يف البداية، يلجؤون إىل أصدقائهم أو أشقائهم. 
مث ميكنهم إخبار والديهم. وسيطلب عدد قليل جدًا من األطفال والشباب يف البلدان اليت مشلها االستطالع الدعم 
من معلميهم. وعلى الرغم من أن الشباب يواجهون خماطر أكرب من األطفال األصغر سنًا، إال أهنم ال يعانون من 

أضرار أكرب يف املقابل - مما يشري إىل أن الصمود ُيكتسب باخلربة.

وجيدر بالذكر أن األطفال والشباب ال يدركون دائمًا متايز احليز املوصول "عرب اإلنرتنت" عن احليز املفصول "خارج 
اإلنرتنت". فبالنسبة لألطفال والشباب، تتشابك التجارب عرب اإلنرتنت - سواء كانت جيدة أم سيئة - مع اجلوانب 

األخرى من حياهتم. 

اخلصوصيات هي أولوية

اخلصوصيات هي حق للطفل، وفقًا التفاقية حقوق الطفل. وهي مهمة لتحقيق االستقالل الذايت وتقرير املصري 
وترتبط حبق الطفل يف املعلومات وحرية التعبري واملشاركة. وميكن لألطفال والشباب محاية أنفسهم من االستغالل 

بالدفاع عن خصوصياهتم. وهم حباجة إىل إدارة هوياهتم الرقمية بعناية ومحاية بياناهتم الشخصية قدر اإلمكان.

وأبلغ العديد من األطفال والشباب عن مهارات قوية لصون خصوصياهتم يف إدارة عالقاهتم الشخصية عرب اإلنرتنت 
- فهم مثًال على علم مبا ينبغي وال ينبغي اإلفصاح عنه من معلومات عرب اإلنرتنت أو يعرفون كيفية تغيري إعدادات 
خصوصياهتم يف وسائل التواصل االجتماعي أو إزالة أشخاص من قوائم جهات االتصال اخلاصة هبم. وهذا يبشر 
بنجاح اجلهود املبكرة لتعزيز سالمة اإلنرتنت بني األطفال والشباب إىل حد ما. وقد طور العديد من األطفال 
والشباب اسرتاتيجيات حلماية أنفسهم عرب اإلنرتنت وهم يدركون حاجتهم إىل النظر يف خماطر معينة عند استخدام 

اإلنرتنت.

تقول فتاة من الفلبني عمرها 14 سنة، "لدي حساب Facebook ألصدقائي احلقيقيني وآخر لألصدقاء الذين التقيهم 
عرب اإلنرتنت فقط."

وتقول فتاة من أوروغواي عمرها 17 سنة، "عندما أكون موصولة، فأنا نفسي مسؤولة عما أقوم به."

ومبا ينطوي على إشكالية أكرب، قد يعرض األطفال والشباب عرب اإلنرتنت معلوماهتم وصورهم واتصاالهتم اخلاصة 
إلساءة حمتملة وصالت غري الئقة وغري مرغوبة.
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وميكن لألطفال والشباب أيضًا التواصل عرب اإلنرتنت مع أشخاص يلتقون هبم شخصيًا فيما بعد، على الرغم من 
ندرة ذلك نسبيًا. فقد التقى أقل من ربع األطفال والشباب يف مجيع البلدان بشخص ما تعّرفوا عليه ألول مرة عرب 

اإلنرتنت.

ولعل من املدهش أن األطفال والشباب يستمتعون يف الغالب هبذه اللقاءات وجهًا لوجه ويبلغون عن شعورهم 
بالسعادة بعد ذلك - مما يوحي بأهنم يستفيدون من توسيع دائرة أصدقائهم هبذه الطريقة. ومن ناحية أخرى، حىت 
يف العدد القليل من احلاالت اليت أبدى فيها األطفال والشباب انزعاجهم من هذه اللقاءات، هناك ما يدعو للقلق.

وحيتاج أولياء األمور الذين يتناقلون حمتوًى عن أطفاهلم وصغارهم إىل التفكري يف كيفية تأثري ذلك على األبناء. 
وهناك خماوف من أن ما يتناقله أولياء األمور من معلومات وصور ألطفاهلم عرب اإلنرتنت ميكن أن ينتهك خصوصيات 
الطفل أو يؤدي إىل الرتهيب أو يسبب اإلحراج أو يفضي إىل عواقب سلبية الحقًا يف احلياة.22 وميكن ألولياء أمور 
األطفال ذوي اإلعاقة تناقل هذه املعلومات حبثًا عن الدعم أو املشورة، معرضني األطفال ذوي اإلعاقة لقدر أعلى 

من خماطر النتائج السلبية.

Wi-Fi املنزل هو املكان الذي توجد فيه شبكة

تتمثل إحدى طرق ضمان أال تؤدي املخاطر عرب اإلنرتنت إىل إحلاق األذى باألطفال والشباب يف حتسني توجيه 
أولياء األمور واآلخرين بشأن استخدام األطفال والشباب لإلنرتنت.

تقول فتاة من أوروغواي عمرها 13 سنة، "للبالغني تأثري كبري على الشباب وجيب أن يقدموا أسوة حسنة كي 
حتتذى".

ومن حيث املبدأ، َيشغل أولياء األمور موقعًا قويًا لدعم استخدام األطفال والشباب لإلنرتنت نظرًا ألن األطفال 
والشباب يستخدمون اإلنرتنت يف املنزل يف املقام األول.

ولكن يف مواجهة تكنولوجيات معقدة وسريعة التطور، ال يشعر العديد من أولياء األمور بالثقة أو الكفاءة الكافية 
لإلشراف على أطفاهلم وصغارهم احلاذقني بالتكنولوجيا. ويتأثر أولياء األمور أيضًا باملخاوف الشائعة بشأن "الوقت 
الطويل املستغَرق أمام الشاشة" و"إدمان اإلنرتنت" و"خطر الغريب". لذا، تستهوي الوالدين فكرة زيادة الرتكيز 
على تقييد استخدام أطفاهلم وشباهبم لإلنرتنت – من قبيل تقييد وقتهم على اإلنرتنت أو حظر استخدام األجهزة 
الرقمية يف غرف النوم أو أثناء وجبات الطعام أو بعد وقت النوم - بدًال من متكينهم أو توجيههم. للمشاركة بإنتاجية 

أعلى عرب اإلنرتنت.

ويف معظم البلدان، يتدخل أولياء األمور أكثر ما يتدخلون يف استخدام األطفال الصغار لإلنرتنت، فيساعدوهنم 
على التنقل يف الفضاء الرقمي بينما يفرضون عليهم يف الوقت نفسه قيودًا أكثر من تلك املفروضة على الشباب. 
ومييلون إىل تقليل تدخلهم عندما يكرب أطفاهلم، على الرغم من أن املراهقني سيستمرون بالتأكيد يف االستفادة من 

توجيه الوالدين البناء بشأن الفرص واملخاطر على شبكة اإلنرتنت.

اليونيسف ومكتب األحباث- �Innocen (2017)، خصوصيات الطفل يف عصر اإلنرتنت 2.0 و3.0: التحديات والفرص للسياسة العامة،   22

.h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� pdf� Child _privacy _challenges _opportuni�es .pdf

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Child_privacy_challenges_opportunities.pdf
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الشكل 6: النسبة املئوية (%) لألطفال الذين استخدموا اإلنرتنت أسبوعيًا على األقل حسب اجلنسني والعمر23

املصدر: اليونيسف

وأحد أسباب تردد أحد الوالدين يف التدخل يف استخدام أطفاهلم وشباهبم لإلنرتنت هو افتقاره إىل اخلربة.

ُأخذ هذا الشكل من: التقرير املقارن للشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت (Global Kids Online)، مكتب أحباث اليونيسف - إنوشنيت   23

.(Innocen�)
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األطفال ذوو األوضاع اهلشة  4
ميكن أن تعزى هشاشة أوضاع األطفال والشباب إىل العديد من األسباب املتنوعة. وذكرت األحباث اليت أجريت 
يف عام 201924 أن " احلياة الرقمية لألطفال ذوي األوضاع اهلشة نادرًا ما حتظى بنفس االهتمام الدقيق واحلساس 
الذي متيل إىل أن تسرتعيه احملنة يف "احلياة الواقعية". عالوة على ذaلك، ميضي التقرير ليقول إهنم [األطفال والشباب] 
يف أحسن األحوال يتلقون نفس النصائح العامة بشأن السالمة على اإلنرتنت كجميع األطفال والشباب اآلخرين، 

يف حني يلزم تدخل متخصص".

وعلى الرغم من تسليط الضوء على األمثلة الثالثة هلشاشة األوضاع احملددة هنا، (األطفال النازحون واألطفال 
املصابون باضطراب طيف التوحد واألطفال ذوو اإلعاقة)، فهناك العديد من األمثلة األخرى.

األطفال النازحون

كثريًا ما يأيت األطفال والشباب ذوو خلفيات النازحني إىل بلد ما (أو يعيشون هناك بالفعل) مبجموعة معينة من 
رة للتوصيل واملشاركة، ميكن أن  التجارب والتوقعات االجتماعية الثقافية. وبينما ُيعتقد عادًة أن التكنولوجيا ميسِّ
ختتلف املخاطر والفرص على شبكة اإلنرتنت اختالفًا كبريًا عرب السياقات. عالوًة على ذلك، تظهر النتائج واألحباث 

التجريبية25 وظيفة حيوية لوسائل اإلعالم الرقمية بشكل عام ألهنا:

مهمة للتوجيه (عند السفر إىل بلد جديد).  •
وظيفة مركزية لالندماج والتعرف على جمتمع�ثقافة البلد املستقِبل.  •

وسائل اإلعالم االجتماعية ميكن أن تؤدي دورًا رئيسيًا يف احلفاظ على االتصال بالعائلة واألقران، والنفاذ   •
إىل املعلومات العامة.

وإىل جانب اجلوانب اإلجيابية العديدة، ميكن لوسائل اإلعالم الرقمية أيضًا أن جتلب حتديات للنازحني مبا يف ذلك:

البنية التحتية - من املهم التفكري يف األماكن اآلمنة على اإلنرتنت حىت يتمكن األطفال والشباب النازحني من   •
االستفادة من محاية خصوصياهتم وسالمتهم.

املوارد - ينفق النازحون معظم أمواهلم على بطاقات اهلاتف املدفوعة مسبقًا.  •
اإلدماج - إىل جانب احلصول على التكنولوجيا، حيتاج األطفال والشباب النازحون إىل تلقي تعليم رقمي   •

جيد.

h�ps:�� pwxp5srs168nsac2n3fnjyaa -wpengine .netdna -ssl  أدريان كاتز (2018)، األطفال ذوو األوضاع اهلشة يف عامل رقمي  24

..com� wp -content� uploads� 2019� 02� Vulnerable -Children -in -a -Digital -World -FINAL .pdf
h�ps:�� www .be�erinterne�orkids .eu� documents�  ،2017 إنرتنت أفضل لألطفال (2017)، تقرير عن وقائع منتدى إنرتنت أسلم  25

167024� 1738388� Report+on+the +proceedings+of+the +Safer+Internet+Forum+2017� fa4db409 -4fae -45b1 -96ec 
.-35943b7d975d

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-96ec-35943b7d975d
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-96ec-35943b7d975d
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-96ec-35943b7d975d
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(ASD) األطفال املصابون باضطراب طيف التوحد

يلخص طيف التوحد جمالني أساسيني يف عملية التشخيص السلوكي وفق الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات 
26.(DSM-5) النفسية - الطبعة اخلامسة

السلوك املقيد واملتكرر (احلاجة إىل التشابه).  •
صعوبة السلوكيات االجتماعية والتواصلية.  •

التكرار املشرتك لإلعاقة الذهنية ومشكالت اللغة وما شابه ذلك.  •
تقدم التكنولوجيا واإلنرتنت فرصًا ال تنتهي لألطفال والشباب عند التعلم والتواصل واللعب. ولكن إىل جانب هذه 
الفوائد، تكثر املخاطر اليت ميكن أن يكون األطفال والشباب املصابني باضطراب طيف التوحد أكثر عرضة هلا، 

ومثال ذلك:

ميكن لإلنرتنت أن تتيح لألطفال والشباب املصابني بالتوحد فرصًا لالختالط االجتماعي واالهتمامات اخلاصة   •
قد ال تتاح بال توصيل باإلنرتنت.

ميكن أن تتسبب التحديات االجتماعية، مثل صعوبة فهم نوايا اآلخرين، يف تعريض هذه املجموعة "لألصدقاء"   •
ذوي النوايا السيئة.

كثريًا ما ترتبط التحديات عرب اإلنرتنت باخلصائص األساسية ملرض التوحد: وميكن أن يؤدي التوجيه امللموس   •
احملدد إىل حتسني جتارب األفراد عرب اإلنرتنت، ولكن تظل التحديات األساسية ماثلة.

األطفال ذوي اإلعاقة

وفقًا لبعض األحباث االستشارية األوىل بشأن جتارب األطفال ذوي اإلعاقة يف البيئة الرقمية، شعر هؤالء األطفال، 
من نواح عديدة، بأن حياهتم الرقمية وعرب اإلنرتنت كانت شديدة الشبه حلياة األطفال غري املعوقني. ومع ذلك، 
هناك عدد من االختالفات البارزة واملهمة.27 وعند النظر فيها، من املهم أن يبقى ماثًال يف األذهان أن التحديات 
والعوائق اليت يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة تتنوع كثريًا حسب نوع وطبيعة اإلعاقة. وينبغي النظر يف احتياجاهتم 

اخلاصة على أساس فردي.28

يواجهه األطفال والشباب غري  ملا  اإلنرتنت بطرق مشاهبة  اإلعاقات خماطر عرب  ويواجه األطفال والشباب ذوو 
املعوقني، ولكن ميكن أن يواجهوا أيضًا خماطر حمددة تتعلق بإعاقاهتم. ويزيد احتمال تعرضهم للتسلط عرب اإلنرتنت 
بنسبة 12 يف املائة مقارنة باألطفال والشباب غري املعوقني. وقد تقل مهارة بعض األطفال والشباب ذوي اإلعاقة 
يف إدارة عالقاهتم الشخصية عرب اإلنرتنت أو التمييز بني املعلومات احلقيقية والكاذبة. وميكن أيضًا التالعب ببعضهم 
بسهولة يف إنفاق األموال وإفشاء املعلومات غري املالئمة وما إىل ذلك. وكثريًا ما يواجه األطفال والشباب ذوو 
اإلعاقة االستبعاد والتشهري واحلواجز (املادية واالقتصادية واالجتماعية والسلوكية) خالل املشاركة يف جمتمعاهتم. 
وميكن أن تؤثر هذه التجارب تأثريًا سلبيًا على الطفل ذي اإلعاقة الذي يبحث عن التفاعالت االجتماعية والصداقات 
يف أماكن على شبكة اإلنرتنت، وميكن خبالف ذلك أن تكون إجيابية، وتساعد يف بناء االعتزاز بالذات، وإنشاء 
شبكات الدعم. ولكنها ميكن أن تعرضهم أيضًا ملخاطر أشد يف حوادث االستدراج، و�أو اإلغواء، و�أو التحرش 

h�ps:�� dhss .delaware .gov� dsamh� files�  ،كاردويل س. نوكولز (2013)، الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية  26

.si2013 _dsm5foraddi c�onsmhandcriminaljus�ce .pdf
h�ps:�� rm .coe .int�  ،لندي وآخرون (2019)، نقرتان إىل األمام ونقرة إىل اخللف: تقرير عن األطفال ذوي اإلعاقات يف البيئة الرقمية  27

.two -clicks -forward -and -one -click -back -report -on -children -with -disabili� 168098bd0f
احلاشية السابقة.   28

https://dhss.delaware.gov/dsamh/files/si2013_dsm5foraddictionsmhandcriminaljustice.pdf
https://dhss.delaware.gov/dsamh/files/si2013_dsm5foraddictionsmhandcriminaljustice.pdf
https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
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اجلنسي عرب اإلنرتنت. وتظهر األحباث أن األطفال والشباب الذين يعانون من صعوبات خارج اإلنرتنت واملتضررين 
من الصعوبات النفسية االجتماعية معرضون ألشكال مستفحلة من خماطر مثل هذه احلوادث.29

وميكن لقائمة مرتكيب االستدراج و�أو الرتهيب السيرباين و�أو التحرش اجلنسي عرب اإلنرتنت جتاه األطفال والشباب 
ذوي اإلعاقة أن ال تقتصر على اجلناة التفضيليني الذين يستهدفون األطفال والشباب، بل أن تشمل أيضًا أولئك 
الذين يستهدفون األطفال والشباب ذوي اإلعاقة. ولعل بني هؤالء اجلناة "املعجبني باملعاقني" – أي األشخاص غري 
املعاقني الذين ينجذبون جنسيًا إىل األشخاص ذوي اإلعاقة (املبتورين واألشخاص الذين يستخدمون مساعدات 
التنقل غالبًا)، والذين يذهب بعضهم إىل حد التظاهر بأهنم أنفسهم معاقون.30 وميكن أن تشمل أفاعيل هؤالء 
األشخاص حتميل صور ومقاطع فيديو ألطفال وشباب من ذوي اإلعاقة (غري ضارة بطبيعتها)، و�أو تناقلها من 
خالل منتديات أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي خمصصة. ويف كثري من األحيان، ال جتد أدوات اإلبالغ يف 

املنتديات ووسائل التواصل االجتماعي مسارًا مناسبًا للتعامل مع مثل هذه األفاعيل.

وميكن أن يواجه بعض األطفال والشباب ذوي اإلعاقة صعوبات يف استخدام اإلنرتنت، أو حىت االستبعاد من 
البيئات املوصولة باإلنرتنت بسبب التصميم الذي يتعذر النفاذ إليه (مثل التطبيقات اليت ال تسمح بزيادة مقاس 
النص)، أو رفض التسهيالت املطلوبة (من قبيل برنامج قارئ الشاشة أو ضوابط احلاسوب التكيفية)، أو احلاجة إىل 
الدعم املناسب (مثل التدريب على كيفية استخدام املعدات، والدعم الفردي للتنقل يف التفاعالت االجتماعية).31

وميكن أن يغايل بعض أولياء أمور األطفال والشباب ذوي اإلعاقة يف احلماية جلهلهم بأفضل سبيل لتوجيه استخدام 
أطفاهلم لإلنرتنت أو حلمايتهم من الرتهيب أو املضايقة.32 وميكن لبعض أولياء أمور األطفال والشباب ذوي اإلعاقة 
تناقل املعلومات أو الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو) اخلاصة بأطفاهلم سعيًا للحصول على الدعم أو املشورة، مما 
يعرض أطفاهلم خلطر انتهاكات اخلصوصيات اآلن ويف املستقبل. وهذا ينطوي أيضًا على خطر استهداف مثل أولياء 
األمور هؤالء من أشخاص غري مطلعني أو عدميي الضمري يقدمون عالجات أو استطبابات أو "استشفاءات" إلعاقة 

طفلهم.33

h�ps:�� cyber .harvard .edu� sites� cyber .law .harvard  ،أندرو شروك وآخرون. (2008)، اإلغواء والتحرش واحملتوى اإلشكايل  29

..edu� files� ISTTF -LitReviewDra� _0 .pdf
ريتشارد ل برونو (1997)، املعجبون واملتظاهرون واملتمنون: حالتان من اضطراب اإلعاقة املصطَنعة، احلالة اجلنسية وحالة اإلعاقة،   30 

.h�ps:�� link .springer .com� content� pdf� 10 .1023� A: 1024769330761 .pdf
h�ps:�� www .un .org�  ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري  ،(2008) (UNO) منظمة األمم املتحدة  31

disabili�es� documents� conven�on� convoptprot -e .pdf. ولالطالع على املبادئ التوجيهية بشأن هذه احلقوق، انظر املادة 9 بشأن 
إمكانية النفاذ واملادة 21 بشأن حرية التعبري والرأي، والنفاذ إىل املعلومات.

h�ps:�� rm .coe .int�  ،لندي وآخرون (2019)، نقرتان إىل األمام ونقرة إىل اخللف: تقرير عن األطفال ذوي اإلعاقات يف البيئة الرقمية  32

.two -clicks -forward -and -one -click -back -report -on -children -with -disabili� 168098bd0f
سونيا ليفينغستون وآخرون (2019)، موجز أحباث إنوشنيت (�Innocen) لدى اليونيسف: هل هناك سلم ملشاركة األطفال عرب اإلنرتنت؟   33

.h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� pdf� IRB _2019 -02 %2013 -2 -19 .pdf

https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF-LitReviewDraft_0.pdf
https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF-LitReviewDraft_0.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB_2019-02%2013-2-19.pdf
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املخاطر والتحديات اجلديدة والناشئة  5
إنرتنت األشياء

لقد غريت اإلنرتنت طريقة حياة الناس. فهي تقدم النفاذ إىل جمموع املعارف البشرية، يف أي وقت ويف أي مكان. 
وبالنسبة للبعض، صارت احلياة أسهل بكثري وأكثر إراحة من أي وقت مضى. بيد أن هذا التحول دمر أيضًا بعض 
أمناط احلياة التقليدية سواء يف األعمال أو يف احلياة الشخصية. فعلى سبيل املثال، تغريت أو أُلغيت متامًا بعض مناذج 

األعمال السابقة، وعلى املستوى الشخصي، تبدو التفاعالت وجهًا لوجه متضائلة بسبب صعود اإلنرتنت.

ومن املهم النظر يف اإلنرتنت املفتوحة وإنرتنت األشياء: فاإلنرتنت املفتوحة ليست سوى شبكة افرتاضية؛ ال وجود 
هلا يف الواقع اليومي وهو خيار ميكن التفاعل معه. وال يصح ذلك على إنرتنت األشياء حيث الكائنات املادية مشبعة 

حبياة التوصيلية اليت هتدف إىل حتسني حياتنا - وحممصة اخلبز املغرِّدة هي جمرد مثال واحد على ذلك!

وإمكانيات إنرتنت األشياء (IoT) ال تعد وال حتصى. وتتوفر إنرتنت األشياء بالفعل يف األجهزة القابلة لالرتداء، 
واألضواء يف املنزل، والكامريات، والسيارات، واملراحيض، والتغليف، وعدادات الطاقة، وأجهزة االستشعار الطبية 
البعض  الواقع، يعتربها  القدرة على تغيري كل شيء لألفضل. ويف  ... والقائمة ال حصر هلا. وإلنرتنت األشياء 

مغروسًة يف "الثورة الصناعية الرابعة".

وعندما ُتستخدم هذه البنود بالقرب من األطفال (أي يف منازهلم)، فقد يتعرضون ملخاطر مثل تلك املرتبطة باستخدام 
املالبس الذكية أو املالبس القابلة لالرتداء، واليت ميكن أن تنبئ مبوقعهم.

ومثة فرص أسواق ضخمة. ولكن هناك أيضًا بعض املشاكل احملتملة:

مشاكل تقنية�خصوصيات

أمن اجلهاز - ميكن أن يكون األمن املناسب باهظ الثمن نسبيًا؛ وعرضة للفريوسات�الربجميات الضارة.  •
أمن االتصاالت - التجفري أضعف ألن الطاقة هي العامل احملدد. وهي عرضة للتالعب على يد أطراف ثالثة/  •

لسرقة اهلوية وما إىل ذلك.
االتصاالت املشغَّلة دائمًا - هناك اعتماد متزايد على األجهزة اليت تعول على االتصاالت املشغَّلة دائمًا.  •
أمن البيانات يف السحابة السيربانية - من الناحية الواقعية ليس لديك أي فكرة عمن يستخدم بياناتك.  •

مشاكل اجتماعية

استبعاد الناس.  •
إمكانية إساءة استخدام البيانات.  •

إمكانية تسهيل التكنولوجيا حلاالت اإلساءات األسرية.34  •

جويل إمنان غرانت، 2019، عندما ال تكون األجهزة "الذكية" آمنة بالضرورة: صعود األجهزة املوصولة يوسع رقعة العنف األسري   34

h�ps:�� www .esafety .gov .au� about -us� blog� when -smart -not -necessarily -safe -rise -connected -devices -extending 
.-domes�c -violence

https://twitter.com/mytoaster
https://www.esafety.gov.au/about-us/blog/when-smart-not-necessarily-safe-rise-connected-devices-extending-domestic-violence
https://www.esafety.gov.au/about-us/blog/when-smart-not-necessarily-safe-rise-connected-devices-extending-domestic-violence
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مشاكل اقتصادية

خسارة الوظائف.  •
مشاكل بيئية

التلوث يف كل مرحلة (50 مليار جهاز خالل مخس سنوات من اآلن).  •
األلعاب والروبوتات املوصولة

مع منو التقدم التكنولوجي، طرأت تغيريات أساسية يف حياة اإلنسان ال تطال البالغني فقط، بل األطفال والشباب 
أيضًا بفضل ظهور "إنرتنت اللعب". ونظرًا لتحول جوانب حياتنا أكثر فأكثر إىل بيانات حموسبة، تدعو احلاجة 

للنظر يف كيفية محاية األطفال والشباب وتزويدهم بفرص النمو يف عامل رقمي تسوده السالمة واألمن.

وتغريت اآلراء بشأن الروبوتات وما انفك الكثري من اجلدل دائرًا حول "روبوتة" الطفولة.35 ولئن كانت الروبوتات 
ُترى ذات يوم على أهنا مملة وقذرة وخطرية وصناعية ومهددة للعمالة يف بيئات املصانع، فقد تطورت إىل أداة تعترب 
متطورة وداعمة واجتماعية، وشيئًا ميكن التفاعل معه يف املنازل ويف أوقات الفراغ. ويف حني ُصممت األلعاب منذ 
فرتة طويلة على أهنا روبوتات، فقد حدثت تغيريات هائلة جتعل الروبوتات أكثر تعقيدًا. فهي مل تعد تكتفي باختاذ 

شكل وقالب روبوت اخليال العلمي الكالسيكي، بل إهنا تتجسد اآلن يف ألعاب متشي وتتحدث وتفكر.

واستجدت بعض التغيريات التكنولوجية ذات الشأن وراء الروبوتة، وميكن تلخيصها على النحو التايل:

زيادات أسية يف قدرة احلوسبة.  •
التوصيلية املتنقلة.  •

املعلومات احملوَّلة إىل بيانات واملوصولة شبكيًا.  •
تصغري املستشعرات وامليكروفونات والكامريات.  •

احلوسبة السحابية الروبوتية.  •
التقدم يف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة.  •

لعل أحد أكثر الروبوتات شيوعًا اليت يتفاعل معها األطفال والشباب اليوم هو الروبوت Siri، وبقدر ما ميكن أن 
تكون حمادثة مع مساعد رقمي مؤنسة، فهي تظهر عمق النضج وراء الذكاء االصطناعي (AI) واخلوارزميات اليت 
تدفعه. وميكن تعريف الروبوت االجتماعي على أنه " جهاز اصطناعي متجسد ميكن أن يستشعر بيئته (االجتماعية) 
ويتفاعل بشكل هادف ومستقل مع (وكالء يف) تلك البيئة باتباع القواعد االجتماعية املرتبطة بدوره". وميكن أن 
تكون الروبوتات االجتماعية جذابة بشكل خاص لألطفال والشباب ألهنم من أوائل من يعتمدون التكنولوجيات 
األطفال  ميتلك  إىل ذلك،  باإلضافة  اجلديدة.  للتكنولوجيات  أيضًا كمستخدمني  ُيستهدفون  ما  اجلديدة وكثريًا 
األطفال  يكون  أن  ُحيتمل  لذلك،  ونتيجة  املتباعدة.  االهتمامات  متناثر، من  ناشئًا، ولكنه  والشباب عادًة جماًال 

والشباب أكثر عرضة ملؤثرات التفاعل مع الروبوتات.

يوخن بيرت يف منتدى اإلنرتنت اآلمن 2017: إنرتنت أفضل لألطفال (2017)، تقرير عن وقائع منتدى اإلنرتنت اآلمن 2017،   35 

h�ps:�� www .be�erinterne�orkids .eu� documents� 167024� 1738388� Report+on+the +proceedings+of+the +Safer+Internet+Forum+2017� fa4db409 -4fae -45b1 -96ec -35943b7d975d

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-96ec-35943b7d975d
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-96ec-35943b7d975d
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وتشمل امليزات النمطية للتفاعل بني الطفل والروبوت ما يلي:

التنقلية.  •
التفاعلية�التبادلية.  •

"التجنس" (الكالم واإلمياءات والرؤية بدًال من النص).  •
قابلية ضبط التفاعل.  •

إضفاء الطابع الشخصي.  •
(إزالة) التجسيد.  •

بينما تبنيِّ العمليات ما يلي:

التشبه بصفات البشر (عرض اخلصائص أو السلوكيات البشرية).  •
احلضور االجتماعي  •

املشاركة.  •
التشابه املدَرك.  •

وهناك جمموعة من العواقب احملتملة على التطور اإلدراكي لألطفال والشباب، جراء تفاعلهم مع الروبوتات، سواء 
كانت العواقب إجيابية أو سلبية. وتتضمن النتائج اإلجيابية التعلم احملسن، املصَمم وفق خصوصية الطفل، واحملدَّث 
باستمرار واملسهِّل للتعلم الذايت. وتنبع النتائج األقل إجيابية من "الفقاعات التعليمية" اليت تشبه "فقاعات االصطفاء" 
على اإلنرتنت حيث يقيَّد احملتوى. ويف مثل هذه احلاالت، تتعرض معارف الطفل خلطر التشتت بفعل غزارة الوقائع 
مة، يف حني يعتمد أسلوب التدريس على التعلم اخلوارزمي حصرًا. فعلى سبيل املثال، عندما يطرح طفل سؤاًال  املقدَّ
 ،(Bing أو Google على غرار السؤال الذي ميكن أن يطرحه على حمرك البحث) Alexa على املساعدة االفرتاضية

فإنه يتلقى إجابة واحدة فقط، مما يصعِّب عليه تقييم احملتوى املعروض بشكل نقدي.

وتسري خماوف مماثلة أيضًا على نشوء هوية الطفل. وأظهرت الدراسات القائمة على األحباث36 أن الروبوتات 
ميكنها أن تؤدي دورًا مهمًا يف حياة األطفال والشباب من خالل مساعدهتم على توسيع وحتسني البحث عن 
هويتهم طوال فرتة املراهقة. غري أن الروبوتات تثري قضايا اخلصوصيات، إذ خياَطر بإمكانية استخدامها كآالت 
مراقبة على سبيل املثال، باستخدامها لتسجيل أي شخص على مقربة منها وبالتايل فهي تثري خماوف كبرية تتعلق 

بالسالمة لدى أولياء األمور وكذلك األطفال والشباب.

وفيما يتعلق باجلوانب العالئقية، قد ال تعرب العالقات مع الروبوتات دائمًا عن العالقات احلقيقية يف احلياة الواقعية. 
فمن ناحية، ميكن أن يؤدي ذلك إىل عزل األطفال والشباب عن املجتمع، إذ جيدون ضالتهم يف خوارزمية هتدئهم 
وترحيهم. إال أن ذلك قد يعين أيضًا أن الروبوتات ميكن أن تقدم ملجًأ "ملناقشة" األشياء اليت يصعب طرحها يف 
حمادثة مع أولياء األمور واألقران. وستكون عالقتنا مع الروبوتات دائمًا عالقة خادم�سيد، ولكن ميكن للروبوتات 
على حنو متزايد "التظاهر بالشعور" وبالتايل، قد يقع األطفال والشباب يف فخ اعتبار هذه العالقة حقيقية ومتبادلة.

فان سرتاتن، س. ل.، وبيرت، ي، وكوهون، ر (2019). تكوين العالقة بني الطفل والروبوت: مراجعة سردية للبحث التجرييب. املجلة   36

الدولية للشؤون االجتماعية.
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وكما ذكر يوخن بيرت، "تقدم الروبوتات أكثر مما ميكن أن تقدمه األلعاب التقليدية، ولكنها تأيت أيضًا مبخاطر هائلة 
على املستخدمني الصغار".37

األلعاب على شبكة االنرتنت

ختطت صناعة األلعاب كال من األفالم واملوسيقى من حيث العمالء واإليرادات. عالوًة على ذلك، ومع ظهور 
األلعاب املتنقلة اليت ميكن النفاذ إليها على جهاز متنقل صغري، يلعب األلعاب عدد أكرب من الناس أكثر من أي 
وقت مضى. ويسلط حبث بشأن حالة األلعاب على شبكة االنرتنت لعام 2019 الضوء على أن الالعبني هم 51,8 
يف املائة من الذكور و48,2 يف املائة من اإلناث، بناًء على ردود من 500 4 مستهلك يف فرنسا وأملانيا واهلند وإيطاليا 
واليابان وسنغافورة ومجهورية كوريا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، بعمر 18 عامًا أو أكثر ممن 
يلعبون ألعاب الفيديو مرة واحدة على األقل يف األسبوع.38 و21 يف املائة من العيب ألعاب الفيديو تقل أعمارهم 

عن 18 عامًا يف الواليات املتحدة األمريكية منذ عام 39.2010

ووجدت األحباث احلديثة يف فرنسا وأملانيا وإسبانيا واململكة املتحدة أن 54 يف املائة من مجيع األشخاص الذين 
ترتاوح أعمارهم بني 6 سنوات و64 سنة يلعبون ألعاب الفيديو وأن 77 يف املائة منهم يلعبون ملدة ساعة على األقل 
يف األسبوع. عالوة على ذلك، فإن ثالثة أرباع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 6 و15 عامًا يف أملانيا وإسبانيا 
وإيطاليا واململكة املتحدة وفرنسا هم من العيب ألعاب الفيديو، وميثل هؤالء أكثر من 24 مليونًا عرب مخسة أسواق 
GameTrack األوروبية.. وهم يلعبون على جمموعة متنوعة من األجهزة ولكن حوايل 7 من كل 10 العبني يلعبون 

إما على وحدات التحكم أو األجهزة الذكية.40

ويف مجيع أحناء العامل، هناك أكثر من 2.5 مليار العب فيديو. وسجلت لعبة PUBG أعلى عدد من الالعبني بواقع 
3 ماليني العب يف ساعة واحدة.41

وُتعد Twitch إحدى املنصات الرائدة لعرض حمتوى ألعاب الفيديو حول العامل وقد استحوذت على 54 يف املائة 
من إيرادات منصة حمتوى ألعاب الفيديو يف عام 2017.

وتشكل املشرتيات أثناء اللعبة جزءًا متزايد األمهية من األلعاب على شبكة اإلنرتنت. مع حتسن توصيلية وسرعة 
اإلنرتنت، يقوم املزيد من الالعبني بتحميل ألعاهبم بدًال من شراء نسخة مادية. ففي جنوب إفريقيا، زادت معامالت 

االعبني عرب اإلنرتنت بنسبة 13 يف املائة من عام 2018 إىل عام 42.2019

وعلى الرغم من تنوع الالعبني، إال أن املطورين الذكور ال يزالون يهيمنون على صناعة األلعاب وهي كثريًا ما 
املغاير جنسيًا. ولسوء احلظ، ميكن أن تتمخض عن ذلك يف كثري من األحيان  الذكور  تقدم خدماهتا جلمهور 

فان سرتاتن، س. ل.، وبيرت، ي، وكوهون، ر (2019). تكوين العالقة بني الطفل والروبوت: مراجعة سردية للبحث التجرييب. املجلة   37

الدولية للشؤون االجتماعية.
h�p:�� img03 .en25 .com� Web� LLNW�  ،األلعاب على شبكة االنرتنت السوق: حالة  أحباث   ،(2019)  Limelight Networks  38

.7D _SOOG2019 _MR _8 .5x11 .pdf% %7B02ca9602 -173c -43a4 -9ee1 -b8980c1ea459
 ،Sta�sta | 2019 (2019)، متوسط عمر العيب ألعاب الفيديو يف الواليات املتحدة يف عام Sta�sta.com  39 

.h�ps:�� www .sta�sta .com� sta�s�cs� 189582� age -of -us -video -game -players -since -2010� 
h�ps:�� www .isfe .eu� wp -content� uploads� 2019� 12�  ،2019 يف عام GameTrack اإلنفاق ضمن لعبة ،(Isfe.eu (2019  40
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h�ps:�� www .wepc .com� news�  ،(2018)، إحصاءات واجتاهات وبيانات صناعة ألعاب الفيديو لعام 2018 - القائمة النهائية WEPC  41

.video -game -sta�s�cs� 
.h�ps:�� medium .com� kamari -coin� mobile -gaming -in -africa -cc8bb6d7c49b ،كريس كليفريل (2019)، األلعاب املتنقلة يف إفريقيا  42
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شخصيات أنثوية ذات مالمح جنسية طاغية، ونقص واضح يف شخصيات من غري الذكور وغري البيض لتقمصها 
يف األلعاب.

وإىل جانب جمموعة األلعاب املتنقلة، شهدت األلعاب عرب اإلنرتنت منوًا كبريًا أيضًا. وال ميكن تشغيل مجيع األلعاب 
عرب اإلنرتنت ولكن مجيع وحدات التحكم يف األلعاب قادرة على التوصيل باإلنرتنت اآلن. ولعب األلعاب عرب 
ن املستخدمني من اللعب إىل جانب آخرين على شبكة اإلنرتنت. وتسمح بعض األلعاب  اإلنرتنت يعين أيضًا متكُّ
للمستخدمني باللعب مع أشخاص هم "أصدقاء" هلم، ولكن ميكن لآلخرين فرزكم مع العبني آخرين من مجيع 

أحناء العامل - أحيانًا بشكل عشوائي وأحيانًا بناًء على مستوى املهارة أو التفضيالت.

وهناك عدد من األنواع املختلفة من األلعاب املتاحة وهي تتغري باستمرار. ويرد سرد بعض األلعاب واألنواع الشائعة 
أدناه: 

مطلق النار من منظور الشخص األول (FPS) - ألعاب حركة تركز على القتال باألسلحة النارية أو املقذوفات 
.Ba�lefieldو BioShockو Overwatchو Call of Duty من خالل منظور الشخص األول، ومثاهلا ألعاب

احلركة - املغامرة - ألعاب جيتاز فيها الالعب ويستكشف بيئات كثريًا ما تتضمن القتال وحل األلغاز، ومثاهلا 
.God of Warو The Legend of Zeldaو Unchartedو Super Marioو (GTA) Grand The� Auto ألعاب

األلعاب الرياضية - ألعاب حتاكي اجلانب االسرتاتيجي واملادي للرياضات االحرتافية يف العامل احلقيقي، ومثاهلا 
.NBAو Madden NFLو ،FIFA ألعاب

أو معدوم من سرد  أدىن  تنطوي على حد  ألعاب   -  (Sandbox/Open World) مفتوح  الرمل�عام  صندوق 
 Terrariaو Minecra� احلكايات أو من القيود، مما يسمح لالعب بالتجول حبرية وتغيري العامل االفرتاضي، ومثاهلا ألعاب

.Falloutو Skyrimو

ساحة معركة متعددة الالعبني عرب اإلنرتنت (Moba) - ُتلعب األلعاب عرب اإلنرتنت كفريقني متنافسني حياوالن 
 Heroes of the Stormو League of Legendsو Dota 2 احتالل أو تدمري قاعدة بعضهما البعض، ومثاهلا ألعاب

.Paragonو

هناك خماوف بشأن إدمان األلعاب على شبكة اإلنرتنت الذي عرَّفته منظمة الصحة العاملية يف عام 2018 على أنه 
اضطراب األلعاب.43 وقد عرِّف يف املراجعة احلادية عشرة للتصنيف الدويل لألمراض كنمط من سلوك األلعاب 
("األلعاب الرقمية" أو "ألعاب الفيديو") يتميز بضعف التحكم يف األلعاب، وزيادة األولوية املعطاة لأللعاب على 
أو تصعيد  اليومية األخرى، ومواصلة  املصاحل واألنشطة  إيالء األسبقية لأللعاب على  األنشطة األخرى إىل حد 
األلعاب على الرغم من حدوث عواقب سلبية. وجيدر بالذكر أن تشخيص اضطراب األلعاب، يستلزم رؤية األمناط 

السلوكية املرتبطة به ملدة ال تقل عن 12 شهرًا.

ويرتبط مصدر قلق رئيسي آخر لأللعاب باملقامرة عرب اإلنرتنت. إذ تشجع بعض األلعاب املستخدمني على أن 
جيربوا حظهم يف صناديق اجلوائز على سبيل املثال، حيث يشرتي الالعب صندوقًا باستخدام عملة ضمن اللعبة 

(وتشرتى العملة ضمن اللعبة باستخدام أموال حقيقية) من أجل احلصول على جائزة عشوائية.44

منظمة الصحة العاملية (2018)، منظمة الصحة العاملية | اضطراب األلعاب،   43 

.h�ps:�� www .who .int� features� qa� gaming -disorder� en� 
.h�ps:�� parentzone .org .uk� ar�cle� what -are -loot -boxes ،(التاريخ؟)، ما هي صناديق اجلوائز؟ Parentzone.org.uk  44

https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/
https://parentzone.org.uk/article/what-are-loot-boxes
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وقد وجدت أحباث حديثة أن سوق صناديق اجلوائز العاملية تقدر بنحو 20 مليار جنيه إسرتليين.45

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

يسرتعي الذكاء االصطناعي الكثري من االهتمام من وسائل اإلعالم. وأصبحت تطبيقات الذكاء االصطناعي اجلاري 
اختبارها أوسع نطاقًا. ويثري الذكاء االصطناعي أيضًا املخاوف والقلق بشأن التحيزات السلبية اليت ميكن أن ينطوي 

عليها الذكاء االصطناعي.

ومن املهم تعريف الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ولكن ال يتوفر تعريف شامل ومتعدد االستخدامات. فهو يعتمد 
على الغرض والرتكيز واملهام احملددة. وتعرب هذه التعاريف املتنوعة أيضًا عن التعاريف املتنوعة "للذكاء البشري". 
ومثة اختالف أيضًا بني املهام احملددة والعامة: فالبشر حيسنون القيام باملهام العامة، أما الذكاء االصطناعي فهو متقدم 

حقًا يف أداء مهام حمددة.

وكثريًا ما يشري تعلم اآللة إىل األساليب اليت ميكن من خالهلا لآلالت التعلم بناًء على البيانات. ويهدف إىل تعميم 
البيانات إلنشاء مناذج. وميثل تعلم اآللة 80 يف املائة من تطبيقات الذكاء االصطناعي احلالية. 

وهناك عدد من القضايا اليت ُيتوخى النظر فيها فيما يتعلق بالذكاء االصطناعي: 

مشاكل مبهمة التعريف - تعريف املشكلة هو مفتاح النجاح.  •
ح  توفر البيانات - كثريًا ما تكون البيانات غري صحيحة أو غري مناسبة أو "غري نظيفة" أو غري كافية. ويرجَّ  •
احلصول على البيانات املستخدمة لتدريب وتطوير الذكاء االصطناعي واخلدمات اخلوارزمية من املستخدمني 
البالغني. وقد يعين ذلك أن أنظمة اختاذ القرار اخلوارزمية والتعرف على األمناط اليت تستخدم الذكاء االصطناعي 
ميكن أن تكون شديدة التمحور حول البالغني وبالتايل تؤدي إىل خدمات تسيء فهم�تصنيف خماطر�سلوك 
األطفال. وبطريقة مماثلة، فإن جمموعات البيانات والنماذج املستخدمة لتشكيل عمليات صنع القرار يف الذكاء 
االصطناعي والتأثري فيها قد ال متثل أو تراعي احتياجات بعض األشخاص على الوجه الصحيح بسبب العرق 
أو اجلنس أو اإلعاقة وما إىل ذلك. لذلك، ميكن أن يعاين األطفال يف هذه املجموعات املمثلة متثيًال ناقصًا 

العيب اإلضايف املشَرتك مع قطاعات أخرى الذي يتفاقم أو ُيستغل بالذكاء االصطناعي.
إمهال الفهم - يف بعض األحيان، تعمل األشياء عن طريق املصادفة أو أن النموذج جيد، ولكن لشيء آخر   •
غري املشكلة األولية - فعلى سبيل املثال، وردت قصص يف وسائل اإلعالم تروى كيف أخطأ الذكاء االصطناعي 

يف التعرف على صور يف عمليات البحث.46
تكلفة األخطاء.  •

يعد الذكاء االصطناعي تطورًا مذهًال، لكن املعضلة اليت يولدها تشبه معضلة السيارة ذاتية القيادة.47

h�ps:�� www .rsph .org .uk� uploads�  2019))، املصاحل املرهَتنة: عالقة شديدة املخاطر بني القمار والشباب وحسن احلال؟ RSPH  45

.assets� uploaded� a9986026 -c6d7 -4a76 -b300ba35676d88f9 .pdf
h�ps:�� www .theverge  ،جيمس فنسنت (2019)، إذا استطعت التعرف على ما يف هذه الصور، فأنت أذكى من الذكاء االصطناعي  46

..com� 2019� 7� 19� 20700481� ai -machine -learning -vision -system -naturally -occuring -adversarial -examples
h�ps:�� www .nature .com�  ،إميي ماكسمن (2018)، مآزق السيارات ذاتية القيادة تكشف عدم اإلمجاع على اخليارات األخالقية  47

.ar�cles� d41586 -018 -07135 -0

https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/a9986026-c6d7-4a76-b300ba35676d88f9.pdf
https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/a9986026-c6d7-4a76-b300ba35676d88f9.pdf
https://www.theverge.com/2019/7/19/20700481/ai-machine-learning-vision-system-naturally-occuring-adversarial-examples
https://www.theverge.com/2019/7/19/20700481/ai-machine-learning-vision-system-naturally-occuring-adversarial-examples
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07135-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07135-0
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فهم املخاطر واألضرار  6
يوضح الشكل 7 تصنيفًا للمخاطر اليت يتعرض هلا األطفال عرب اإلنرتنت. من املسلم به أن هناك أيضًا خماطر 

تتعلق بالصحة وحسن احلال (االستخدام املفرط واحلرمان من النوم وما إىل ذلك).

الشكل 7: تصنيف املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال على اإلنرتنت48

املصدر: أطفال االحتاد األورويب على اإلنرتنت، ليفينغستون، س.، وهادون، ل.،  وغورزيغ، أ.،  وأوالفسون، ك.، (2011).

دراسة احلالة 1

هذا مثال لصيب شاهد مقطع فيديو يظهر مقتل طيار شركة طريان أردنية على يد تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام (ISIS).1 مسع الصيب القصة وما حدث يف نشرة األخبار اليت أذيعت على جهاز 
الراديو يف طريق عودته من املدرسة مع والدته إىل املنزل. سأهلا أسئلة عن هذا املوضوع، لكنها مل 
تكن مستعدة للحديث عنه. وأطفأت جهاز الراديو وتوجها إىل املنزل بصمت. وكان الصيب قلقًا 
حقًا بشأن ما مسعه - فقد ُأحرق الطيار حيًا - وعندما عاد إىل املنزل، أجرى حبثًا عرب اإلنرتنت ملعرفة 
املزيد وحماولة فهم ما حدث. وكان أحد األشياء اليت عرضها عليه حمرك البحث مقطع فيديو يظهر 

h�ps:��  ،يظهر طيارًا أردنيًا حيرتق حىت املوت (ISIS) (2015)، فيديو تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام CBS أخبار  1

.www .cbsnews .com� video� isis -video -shows -jordanian -pilot -being -burned -to -death� 

ليفينغستون، س.، وهادون، ل.،  وغورزيغ، أ.،  وأوالفسون، ك.، (2011). املخاطر والسالمة على اإلنرتنت: منظور األطفال   48

.h�p:�� eprints .lse .ac .uk� 33731�  ،لندن: أطفال االحتاد األورويب على اإلنرتنت ،LSE .األوروبيني. النتائج الكاملة

https://www.cbsnews.com/video/isis-video-shows-jordanian-pilot-being-burned-to-death/
https://www.cbsnews.com/video/isis-video-shows-jordanian-pilot-being-burned-to-death/
http://eprints.lse.ac.uk/33731/
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ما حدث - فقد نشرته قناة إخبارية. قال الصيب إنه يعلم أنه ينبغي أن يكف عن مشاهدته مبجرد أن 
بدأ ولكنه مل يقَو على ذلك وشاهد الفيديو بأكمله. أزعجه األمر. وصارت تنتابه كوابيس واستبد 
به كرب شديد من التجربة برمتها – لكنه مل خيرب أحدا خلشيته من رد فعلهم وشعر حقًا أنه سُيالم.

لعل رد األم مفهوم ويبني أن البالغني كثريًا ما سيتخبطون يف التعامل مع بعض احملتوى الذي ميكن 
أن يكون متاحًا عرب اإلنرتنت. وبغض النظر عن مدى عسر وصعوبة إجراء هذه احملادثات، من املهم 
إجراء هذه احملادثات. وحري بأولياء األمور أن يكونوا على استعداد لالستماع إىل أطفاهلم وخلق 

بيئة ميكن أن جتري فيها مناقشة بشأن أي قضايا تعكر صفوهم.

احملتوى

التعرض للمحتوى غري القانوين و�أو الذي حيتمل أن يكون ضارًا، مثل املواد اإلباحية، واملقامرة، وإحلاق   •
الضرر بالنفس وغري ذلك من أنواع احملتوى غري املالئم لألطفال والشباب. ففي معظم احلاالت، ال يتخذ 

مشغلو تلك املواقع تدابري فعالة لتقييد دخول األطفال والشباب إليها.
والتعرض لالتصال مع املستخدمني اآلخرين  •

إحلاق الضرر بالنفس والسلوكيات املدمرة والعنيفة.  •
التعرض لنزعة التطرف والعنصرية والكلمات والصور األخرى لتمييزية.  •

االعتماد على املعلومات غري الدقيقة أو غري الكاملة املوجودة على اإلنرتنت أو استخدامها، أو االعتماد على   •
معلومات مأخوذة من مصادر غري معروفة أو غري جديرة بالثقة.

ابتكار وتلقي ونشر حمتوى غري قانوين وضار.  •
التالعب عرب اإلنرتنت

يسجل األطفال والشباب حضورًا دائمًا يف بيئة اإلنرتنت مثل الشبكات االجتماعية حيث يتعرضون ملجموعة 
متنوعة من احملتوى، املصطفى خوارزميًا، بقصد استمالتهم بطريقة أو بأخرى. ومن األمثلة على ذلك، التالعب 
السياسي (الرتويج لوجهات نظر سياسية معينة)، واألخبار املزيفة (نشر معلومات كاذبة بنوايا سياسية أو جتارية 

أو غريها)، واإلعالنات (إلقامة تعلُّق مبكر لألطفال والشباب بعالمات جتارية أو منتجات حمددة).

لة خوارزميًا على مقاسات معينة أن تؤثر كثريًا على التطور الصحي لألطفال والشباب  وميكن هلذه البيئات املفصَّ
متنعهم من  وأن  "فقاعات االصطفاء"،  وقيمهم وعاداتهم من خالل عزهلم يف  وتفضيالتهم  آرائهم  وعلى 

استكشاف جمموعة متنوعة من اآلراء واحملتويات والنفاذ إليها حبرية. 

االتصال

انتحال شخصية أخرى، غالبًا ما تكون شخصية طفل آخر، كجزء من حماولة متعمدة لإلضرار بشخص   •
آخر، والتحرش به وترويعه.
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اإلغواء أو االستدراج عرب اإلنرتنت

تنص اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي (اتفاقية النزاروت) 
على أن االستدراج (إغواء األطفال للمشاركة يف حفالت جنسية) هو مقرتح متعمد، بواسطة تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، من شخص بالغ يدعو للقاء مع طفل مل يبلغ السن القانوين للنشاط اجلنسي بغرض 
ارتكاب أفعال اعتداء جنسي أو إنتاج مواد اعتداء جنسي على الطفل.49 وال يؤدي إغواء بالضرورة إىل اجتماع 
شخصي. وميكن أن يبقى عرب اإلنرتنت وأن يتسبب رغم ذلك يف ضرر خطري للطفل، من خالل إنتاج وحيازة 

ونقل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال، على سبيل املثال.50

ويف سياق اإلغواء، أو االستدراج، اجلنسي، يزيد الرتكيز على عملية اإليقاع بالضحايا ألن البحث قد مشل 
األطفال والشباب أنفسهم إىل حد كبري.

دراسة احلالة 2

هذا مثال لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا كان رجل على منصة Instagram يرسل إليها صورًا غري الئقة. 
وكان الرجل يريها صورًا له عاريًا، وقد طلب من الفتاة أيضًا أن ترسل إليه صور لنفسها عارية. مل تلبه 
الفتاة، وحظرت الرجل، وأبلغت عنه إىل منصة Instagram وحتدثت أيضًا إىل بعض أصدقائها يف حال 
تعرضهم لنفس الشيء، وقد تعرضوا لذلك. وعلى الرغم من أهنا فعلت كل األشياء الصحيحة، مل خترب 
 Instagram الفتاة والديها خوفًا من رد فعلهما. وكانت مقتنعة بأهنما سيمنعاهنا عن استخدام منصة
بعد اآلن، ومل يكن هذا خيارًا تقبله. وأوضحت أن منصة Instagram هي احليز الذي يتناقل فيه مجيع 
أصدقائها األخبار والثرثرة ويقيمون ترتيباهتم االجتماعية ويناقشون ما جرى يف املدرسة يف ذلك اليوم، 
وما إىل ذلك. واعتقدت الفتاة بصدق أن والديها (يف رغبتهما حبمايتها) سيطالبوهنا بالكف عن استخدام 
املنصة (Instagram). املشكلة هي أن الفتاة مل ترتكب أي خطأ - فالرجل الذي يرسل الصور هو الذي 
كان يتصرف بشكل غري الئق. ورد فعل الوالدين مفهوم يف أن يرغبا حبماية أطفاهلما ولكن ليس من 
املناسب بالتأكيد أن يعاَقب الطفل على فعلة شخص آخر. وينبغي أن نفرتض أن معظم أو كل ما كانت 
تفعله هذه الفتاة على منصة Instagram كان صائبًا متامًا. ومن املهم أن يفكر أولياء األمور يف رد فعلهم 
عندما خيربهم أطفاهلم عن مشكلة واجهوها على اإلنرتنت. وسيحتاجون أيضًا إىل اإلصغاء وتقدمي الدعم 

ألطفاهلم.

الرتهيب والتحرش.

الرتهيب هو الرتهيب أينما وكيفما حيدث. وميكن أن يكون الرتهيب عرب اإلنرتنت مزعجًا ومؤذيًا بشكل 
خاص ألنه مييل إىل االنتشار على نطاق أوسع، وبدرجة أكرب من العالنية. عالوة على ذلك، ميكن للمحتوى 
املتداَول إلكرتونيًا أن يعاود الطفو على السطح يف أي وقت، مما يصعِّب على ضحية الرتهيب طي صفحة 
احلادث. وقد حيتوي على صور بصرية ضارة أو كلمات مؤذية؛ واحملتوى متاح 24 ساعة يف اليوم. وميكن أن 

جملس أوروبا (1957)، املادة 23 من املعاهدة رقم 201: اتفاقية محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي،   49 

.h�ps:�� www .coe .int� en� web� conven�ons� full -list
جلنة األطراف يف اتفاقية محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي (2015)، الرأي بشأن املادة 23 من اتفاقية النزاروت   50

h�p:�� rm .coe .int � coermpublicc ommonsearchservices� displaydctmcontent ?documen�d =  ،تفسريية ال ها  ومذكرت
.090000168064de98

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064de98
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064de98
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حيدث الرتهيب بالوسائل اإللكرتونية على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، لذلك ميكن أن ينتهك خصوصيات 
الضحية حىت يف األماكن "اآلمنة" خبالف ذلك مثل املنزل، وميكن التالعب باملعلومات الشخصية وتغيري الصور 

املرئية وإرساهلا إىل آخرين. وفوق ذلك، ميكن تنفيذ الرتهيب من مصدر جمهول.51

ح بعد التوصيل باإلنرتنت إيذاء األطفال والشباب الذين يتعرضون لألذى أيضًا بال توصيل باإلنرتنت.52  ويرجَّ
ووفقًا للدراسات احلديثة، فإن األطفال ذوي اإلعاقة هم أكثر عرضة لإلساءة بأي نوع منها،53 وهم على وجه 
التحديد أكثر عرضة لإليذاء اجلنسي،54 مما يعرضهم ملخاطر أشد عرب اإلنرتنت. وميكن أن يشمل اإليذاء 
الرتهيب والتحرش واإلقصاء والتمييز على أساس إعاقة الطفل الفعلية أو املتصورة، أو على أساس اجلوانب 
املتعلقة بإعاقته مثل الطريقة اليت يتصرف بها أو يتكلم بها، أو املعدات أو اخلدمات اليت يستخدمها. وميكن 

أن تتضمن بعض املخاطر ما يلي:

القذف وتشويه السمعة.  •
استخدام بطاقات االئتمان بدون إذن: بطاقات ائتمان أولياء األمور أو غريهم اليت ميكن استخدامها يف سداد   •

رسوم العضوية، ورسوم اخلدمات األخرى وقيمة املشرتيات.
حماوالت إجرامية النتحال شخصيات مستخدمي اإلنرتنت، خصوصًا يف حتقيق مغامن مالية. وقد يشمل ذلك   •

يف بعض احلاالت سرقة اهلوية، على الرغم من أن ذلك يرتبط عادة مبحاوالت االحتيال على البالغني.
اإلعالنات غري املرغوبة: تقوم بعض الشركات بإرسال رسائل تطفلية لألطفال من خالل مواقع إلكرتونية   •
من أجل بيع منتجاهتا. وهذا يثري مسألة موافقة املستخدم وكيف ميكن احلصول عليها. وال توجد تشريعات 
كافية يف هذا املجال، ومن الواضح أن من الصعب جدًا حتديد مىت يكون األطفال والشباب قادرين على 
فهم كيفية التعامالت مع البيانات. ويف الواقع، تعد كيفية تطبيق هذه القواعد على اإلنرتنت من األمور املثرية 

لكثري من القلق، وقد جاء النفاذ إىل اهلواتف املتنقلة ليؤكد هذه املشكلة.
االتصال غري املرغوب، خصوصًا مع البالغني الذين ينتحلون شخصيات أطفال وشباب.  •

السلوك

إفشاء معلومات شخصية تؤدي إىل خماطر بإحلاق أضرار مادية.  •
الضرر املادي الذي قد حيدث عندما يلتقي الذين تعارفوا على اإلنرتنت يف احلياة الفعلية، مبا ميكن أن يرتتب   •

على ذلك من إيذاء بدين أو جنسي.
التحرش اجلنسي، واالبتزاز  إىل  تؤدي  أن  اليت ميكن  الصور احلميمة،  تناقل  "إرسال حمتوى جنسي"،   •

اجلنسي، واالستدراج واإلساءة القائمة على الصور.55

h�ps:�� webarchive .na�onalarchives  ،الدكتورة تانيا بايرون (2008)، تقرير استعراض بايرون: تعزيز سالمة األطفال يف العامل الرقمي  51

..gov .uk� 20120107041050� ، h�ps:�� www .educa�on .gov .uk� publica�ons� eorderingdownload� dcsf -00334 -2008 .pdf
 Online Threats to Youth: ،شروك وآخرون. (2008)، التهديدات عرب اإلنرتنت للشباب: اإلغواء والتحرش واحملتوى اإلشكايل  52

Solicita�on, Harassment, and Problema�c Content, h�ps:�� cyber .harvard .edu� sites� cyber .law .harvard .edu� files� 
.RAB _Lit _Review _121808 _0 .pdf

h�ps:�� www .unicef .org� publica�ons� files� sowc2013  ،اليونيسيف (2013)، تقرير حالة األطفال يف العامل: األطفال ذوو اإلعاقة  53

._exec _summary _eng _lo _res _24 _apr _2013 .pdf
مولر-جونسون، وآيزنر وأوبسوث (2014)، اإليذاء اجلنسي للشباب ذوي اإلعاقة اجلسدية: فحص معدالت االنتشار واملخاطر   54

.h�p:�� journals .sagepub .com� doi� 10 .1177� 0886260514534529 ،والعوامل احلمائية
جلنة النزاروت (2019)، رأي بشأن صور ذات إحياءات جنسية أو صور و�أو مقاطع فيديو جنسية صرحية ينشئها ويتناقلها ويتلقاها   55

.h�ps:�� rm .coe .int� opinion -of -the -lanzarote -commi�ee -on -child -sexually -sugges�ve -or -exp� 168094e72c ،األطفال

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120107041050/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120107041050/
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260514534529%20
https://rm.coe.int/opinion-of-the-lanzarote-committee-on-child-sexually-suggestive-or-exp/168094e72c
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إرسال حمتوى جنسي

املتنقلة) سلوكًا شائعًا بني  النصوص اجلنسية عرب اهلواتف  "إرسال احملتوى اجلنسي" (تناقل الصور أو  ُيعترب 
املراهقني. وكثريًا ما ُتتداول هذه الصور والنصوص بني الشركاء يف عالقة أو مع شركاء حمتملني، ولكن يف 
بعض األحيان ينتهي األمر بتناقلها يف دائرة أوسع من املشاهدين. وُيستبعد أن يفهم املراهقون الشباب فهمًا 

كافيًا آثار هذه السلوكيات واملخاطر احملتملة اليت تنطوي عليها.56

ومن املخاوف اجلدية بشأن إرسال احملتوى اجلنسي أن األطفال والشباب ميكن أن ينشئوا موادًا غري قانونية 
تتضمن االعتداء اجلنسي على األطفال، مما قد يؤدي إىل عقوبات قانونية خطرية. وتشمل بعض املخاطر ما 

يلي: 

استهداف الضحايا عن طريق الرسائل التطفلية واإلعالنات اليت تنشرها الشركات باستخدام مواقع اإلنرتنت   •
يف الرتويج ملنتجات معينة تستهدف فئات عمرية معينة أو فئات ذات اهتمامات معينة.

السلوك الذي يؤدي إىل خماطر صحية مثل الوقت الطويل املستغَرق أمام الشاشة: االستخدام القهري   •
واملفرط لإلنرتنت و�أو األلعاب عرب اإلنرتنت، على حساب األنشطة االجتماعية و�أو األنشطة يف اخلالء 

املهمة للصحة وبناء الثقة والتطور االجتماعي وحسن احلال بصفة عامة.
انتهاك حقوق أنفسهم أو حقوق اآلخرين من خالل انتحال املؤلفات ورفع احملتوى (وخصوصًا الصور) بدون   •

إذن. فقد تبني أن التقاط وحتميل صور غري الئقة على اإلنرتنت بدون إذن ميثل ضررًا لآلخرين.
انتهاك حقوق الطباعة والنشر اليت يتمتع هبا أناس آخرون، مثل حتميل املوسيقى، واألفالم أو برامج التلفزيون   •

اليت ينبغي دفع مقابل نظريها.
تلفيق بيانات السن: إما طفل يتظاهر بأنه أكرب سنًا من أجل دخول مواقع ال تليق بسنه، أو انتحال شخص   •

أكرب لشخصية طفل.
استخدام حساب الربيد اإللكرتوين ألحد الوالدين بدون موافقة: ُتتطلب موافقة ويل األمر لتفعيل بعض   •
احلسابات على اإلنرتنت، واليت قد يصعب على الوالدين حذفها بعد تفعيلها. ويستخدم األطفال والشباب 

هذا األسلوب لاللتفاف على اإلذن.
ويوضح استطالع أطفال االحتاد األورويب على اإلنرتنت لعام 2020 كيف يستخدم األطفال والشباب وسائل 
اإلعالم اجلديدة - مقابل طريقة االستخدام اليت يعتقد الناس أنهم يتبعونها.57 وتستكشف أحباث أخرى الكيفية 
اليت يعتقد األطفال أن حقوقهم ينبغي أن حتمى بها يف البيئة الرقمية،58 باإلضافة إىل العمل على جتارب األطفال 

ذوي اإلعاقة.59.

h�p:�� www .unicef .it� allega�� child   ،اليونيسيف (2011)، سالمة األطفال على اإلنرتنت: التحديات واالسرتاتيجيات العاملية  56

._safety _online _1 .pdf
مساهل، د.، وماشاكوفا، ه.، وماشروين، ج.، وديدكوفا، ل.، وستاكسرد، إ.، وأوالفسون، ك,، وولفينغستون، س. وهابرينك، ي.   57

h�p:�� www .lse .ac .uk� media -and -communica�ons� assets�    .(2020). نتائج استطالع أطفال االحتاد األورويب من 19 بلدًا
.documents� research� eu -kids -online� reports� EU -Kids -Online -2020 -10Feb2020 .pdf

h�ps:�� rm .coe .int� it -s -our -world  ،جملس أوروبا (2017)، إنه عاملنا: آراء األطفال بشأن كيفية محاية حقوقهم يف العامل الرقمي  58

.-children -s -views -on -how -to -protect -their -rights -in -the -� 1680765dff
h�ps:�� rm .coe .int�  ،لندي وآخرون (2019)، نقرتان إىل األمام ونقرة إىل اخللف: تقرير عن األطفال ذوي اإلعاقات يف البيئة الرقمية  59

.two -clicks -forward -and -one -click -back -report -on -children -with -disabili� 168098bd0f

http://www.unicef.it/Allegati/Child_Safety_Online_1.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/Child_Safety_Online_1.pdf
http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://rm.coe.int/it-s-our-world-children-s-views-on-how-to-protect-their-rights-in-the-/1680765dff
https://rm.coe.int/it-s-our-world-children-s-views-on-how-to-protect-their-rights-in-the-/1680765dff
https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
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واهلدف الرئيسي من محلة السالمة على اإلنرتنت هو تغيري السلوك، مبا يف ذلك تشجيع سلوك األطفال األسلم على 
اإلنرتنت، وتشجيع رعاية الوالدين الفعالة على اإلنرتنت وتشجيع اآلخرين الذين يتفاعلون مع األطفال (أفراد األسرة 

املمتدة واملربني، وغريهم) على توعية األطفال ملراعاة احتياطات السالمة على اإلنرتنت.

وينبغي أال ُينظر إىل أمن األطفال والشباب على اإلنرتنت مبعزل عن القضايا األخرى بل كشأن ذي قواسم 
مشرتكة ضمن جمموعة من املبادرات املتعلقة باألطفال والشباب وسالمتهم واإلنرتنت.
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الدور الذي ميكن أن يقوم به أولياء األمور ومقدمو الرعاية واألوصياء  7
حيتاج أولياء األمور إىل دعم األطفال والشباب كي يتمكنوا من االستفادة من التكنولوجيا بأمان. وينبغي أن 
يتبعوا نهجًا متوازنًا وأن يدركوا املجموعة الواسعة من الفوائد اليت ميكن أن تقدمها اإلنرتنت. وقد مييل أولياء 
األمور إىل الرتكيز على الفوائد التعليمية�املهارات اإلجيابية العديدة اليت ميكن اكتسابها عرب اإلنرتنت، ولكن 
من املهم أن ينظروا يف الفوائد االجتماعية اليت ميكن أن يكتسبها األطفال وأن يقدروها – إذ ميكن أن يكون 
اللعب واستكشاف االهتمامات الشخصية من احملفزات الرئيسية الستخدام األطفال لألنرتنت. وقد يساعد 
فهم هذه األمور أولياء األمور على التعامل مع األطفال ودعمهم بشكل أفضل. ولضمان استخدام األطفال 
والشباب ملواقع اإلنرتنت بأمان ومسؤولية، ينبغي أن يكون أولياء األمور ومقدمو الرعاية واألوصياء على 

علم مبا يلي:

التعرف على املخاطر والفرص اليت ميكن أن يصادفها أطفاهلم وشبابهم عرب اإلنرتنت. ومن املهم أن   1
يتمكنوا من التعرف على التهديدات احملتملة اليت ميكن أن يواجهها أطفاهلم، وَتَذكر أن املخاطر قد ال 

تؤدي إىل ضرر.
البقاء منخرطني بنشاط فيما يفعله أطفاهلم عرب اإلنرتنت، ونوع احملتوى الذي يشاهدونه أو يتناقلونه أو   2
ينشئونه، واخلدمات واملنصات واأللعاب اليت يستخدمونها، واألشخاص الذين يقيمون صالت معهم. 

ومن املفيد دائمًا أن جيرب أولياء األمور اخلدمات اليت يستخدمها أطفاهلم.
اليت ميكنهم  والرتفيه  للتعلم  اجليدة  اإللكرتونية واأللعاب  املواقع  التعرف على  األمور  ينبغي ألولياء   3
استخدامها مع أطفاهلم. وستحتوي املواقع اإللكرتونية واأللعاب اجليدة على صفحة أمان خمصصة ذات 

روابط وآليات إبالغ واضحة وإرشادات لألطفال والشباب وألولياء أمورهم�مقدمي الرعاية هلم.

إجراء حوار منتظم وصريح ومنفتح مع األطفال والشباب يتناسب مع العمر ويتغري مبرور الوقت.  4
تأكدوا من أن األطفال والشباب يفهمون املخاطر اليت ميكن أن تعرتضهم، ويوافقون على اإلجراءات   أ ) 

اليت سيتخذونها إذا صادفوها - وقد يكون ذلك جمرد التحدث معكم.
شجعوا األطفال والشباب على التفكري يف الكيفية اليت ميكن أن يكونوا بها مواطنًا رقميًا جيدًا،  ب) 
والتفكري فيما يفصحون عنه بشأن أنفسهم واآلخرين، فتساعدوهم على تبين طريقة إجيابية للتصرف 

عرب اإلنرتنت.
شجعوا التفكري النقدي بشأن ما يرونه على اإلنرتنت، وتكلموا عن كيف ميكن أن ال تصح ادعاءات  ج) 
كل شخص عن أنفسهم، أو كيف ميكن أن ال يكون ما يرونه صحيحًا. وتكلموا عن التالعب 

بالصورة الذاتية، واألخبار املزيفة اليت تسعى إىل استغالل الناس.
تكلموا عن ضغط األقران واخلشية من فوات الصداقات وإدارتها عرب اإلنرتنت. د ) 

تكلموا عن إغراء التكنولوجيا الغامرة املسببة لإلدمان، خاصة يف اخلدمات املجانية، حيث الوقت  هـ ) 
الذي ميضونه على شبكة اإلنرتنت والبيانات اليت يقدمونها هي العملة املتداولة أو منوذج العمل 

املتبع.
تأكدوا من أن الطفل يعرف مىت ومن أين حيصل على املساعدة. وميكن أن يكون ذلك والديهم أو مقدم   5
الرعاية أو مدرسًا أو شخصًا بالغًا موثوقًا. وشجعوا سلوكًا حيدوا بهم، إذا واجهوا أي شيء مزعج على 

اإلنرتنت، إىل مناقشته مع شخص بالغ موثوق.
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اتفقوا على قواعد أسرية بشأن استخدام األجهزة املوصولة، بالتفاهم على أن أولياء األمور أو مقدمي   6
الرعاية هم قدوة السلوك عرب اإلنرتنت.

تأكدوا من تناول األطفال لوجبات رقمية متوازنة، حبيث حيسنوا إنفاق الوقت الذي ميضونه على شبكة   7
اإلنرتنت وأن حيتوي على مزيج من األنشطة يتضمن التعلم واإلبداع وإقامة الصالت بطرق إجيابية. 
واستخدموا أدوات مضمنة الستعراض أمناط االستخدام بشأن مقدار الوقت املستغَرق يف التطبيقات 

واخلدمات.
تأكدوا من أنكم وأطفالكم من مستخدمي األدوات القديرة. فهناك العديد من األدوات اليت ميكن أن   8

تساعد أولياء األمور يف "إدارة" التكنولوجيا املوصولة داخل املنزل وخارجه.
ضعوا يف اعتباركم مجيع األجهزة املوصولة، وليس فقط اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية واحلواسيب   أ ) 
الشخصية الواضحة. وانظروا أيضًا يف وحدات التحكم يف األلعاب، وأجهزة املساعدة الشخصية، 

وأجهزة التلفزيون املوصولة، وأي أجهزة أخرى موصولة عرب اإلنرتنت.
استخدموا التصنيفات العمرية للمساعدة يف حتديد احملتوى واأللعاب والتطبيقات واخلدمات اليت  ب) 
ميكن لألطفال والشباب النفاذ إليها؛ علمًا بأن التصنيفات العمرية ميكن أن ختتلف يف متاجر التطبيقات 
واملنصات نفسها. وانظروا يف استخدام اإلعدادات للتحكم يف التطبيقات واأللعاب اليت ميكن حتميلها 

واستخدامها.
انظروا يف استخدام اصطفاء الشبكة، الذي ُيشار إليه يف كثري من األحيان باسم أدوات رقابة الوالدين،  ج) 
واستخدام حمركات البحث اآلمنة أو الضوابط الصطفاء احملتوى الذي ميكن لألطفال والشباب النفاذ 

إليه عرب اإلنرتنت.
افهموا كعائلة، كيف ومىت يبلَّغ عن أي حمتوى تشعرون بعدم الرضا أو القلق أو التخوف بشأنه أو  د ) 
تشعرون بأنه خيالف الشروط واألحكام. واعرفوا كيف ُحتظر جهات االتصال غري املرغوب فيها أو 

غري املطلوبة.
فكروا مليًا يف استخدام تطبيقات وتكنولوجيات املراقبة اليت تتبع استخدام الطفل لإلنرتنت. إذ  هـ ) 
ميكن أن يكون هلا عواقب غري مقصودة تؤدي إىل سلوك أكثر سرية عرب اإلنرتنت وميكن أن تلحق 
أيضًا ضررًا يف حاالت العنف املنزيل واألسري. وإذا استخدمتموها، اشرحوا لطفلكم ما تراقبونه 

وملاذا. 
ومع تقدم األطفال والشباب يف السن ونضجهم، من املهم إعادة تقييم استخدام الضوابط والقيود  و ) 
للتأكد من أنها تناسب أعمارهم؛ ومن املهم تعزيز قدرة طفلكم على جتاوز العثرات ليتمكن من 

االزدهار عرب اإلنرتنت.
علِّموا أبناءكم أال ُيطلعوا أصدقاءهم أو أقرباءهم على كلمات املرور. وفكروا يف وقت ومكان إفصاحهم   9
عن املعلومات الشخصية، فعلى سبيل املثال، قد ُيرغب مللف تعريف متكن رؤيته على مستوى العامل يف 
استخدام صورة غري شخصية مللف التعريف وتقليل املعلومات الشخصية عن العمر واملدرسة واملوقع 

إىل أدىن حد.
ال تفرتضوا أن كل شخص على اإلنرتنت يستهدف ابنكم. فقد أظهرت اإلحصاءات أن املشاكل اليت حتدث   10

بعيدًا عن اخلط يف جمال االستغالل اجلنسي لألطفال تتجاوز كثريًا ما حيدث على اإلنرتنت. وعمومًا ميكن 
أن تكون مواقع األطفال آمنة، وميكن أن توفر البنكم خربات اجتماعية وتعليمية رائعة ومبدعة، ولكن تذكروا 

أن تبقوا مشاركني فيما جيري ومدركني له.
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احتفظ هبدوئكم وال تقفزوا إىل النتائج إذا مسعتم أو رأيتم أي شيء يثري قلقكم بشأن سلوك الطفل أو سلوك   11

أي فرد من أصدقائه على اإلنرتنت. وجتنبوا التهديد بإزالة أو مصادرة األجهزة ألنها ميكن أن متثل حبل 
السالمة االجتماعية بالنسبة لبعض الشباب. فإذا خشي أبناؤكم من أنك ستزيلوهنا، فمن املرجح أن يرتددوا 

يف إبالغكم باملشاكل أو املخاوف اليت قد تراودهم.
يعد التعايف والتعلم من التجارب عنصران حيويان الكتساب القدرة على جتاوز العثرات الرقمية. فإذا   12

تعرض األطفال للمخاطر أو األذى على اإلنرتنت، ميكن للوالدين مساعدة أطفاهلم يف االهتداء إىل طرق 
التعايف كي يتمكنوا من االستفادة بأمان من اجلوانب اإلجيابية عند االقتضاء وجتنب االستبعاد حيثما أمكن.

إىل أين نلجأ طلبًا للمساعدة؟

خصصت بلدان كثرية خطوطًا هاتفية للمساعدة، ميكن لألطفال والنشء االتصال هبا واإلبالغ عن أي مشكلة. 
وهذا أمر شائع على نطاق واسع، وتلجأ البلدان املختلفة إىل طرق خمتلفة يف تنفيذ ذلك. ومن املهم أن يدرك األطفال 

والنشء أن اإلبالغ عن مشكلة مل يفت وقته، وأهنم بإبالغهم عنها قد يساعدون أشخاصًا آخرين. 

ويف حني يعرتف األطفال والشباب بأهنم يسمحون ألنفسهم أحيانًا باالخنراط يف سلوك حمفوف باملخاطر، إال أهنم 
ال يظهرون الكثري من القلق بشأن املخاطر الكامنة هلذا النوع من السلوك ويفضلون حلل حل املشكالت بأنفسهم 
أو ضمن جمموعة أقراهنم. وهذا يدل على أهنم ال يلجؤون إىل والديهم أو أشخاص بالغني آخرين إال يف احلاالت 
اليت قد تنطوي على مشاكل كبرية. وهذا ميثل مشكلة ال سيما بالنسبة للفتيان الكبار الذين من األرجح أن يستخدموا 
زر "التبليغ عن إساءة"60 (مثل الذي قام بتطويره فريق املهام العاملي االفرتاضي) بدًال من اللجوء إىل الوالدين أو 
أشخاص بالغني آخرين. وميكننا أن نرى أن األطفال الذين يدركون املخاطر يراقبون أنشطتم بأنفسهم ولكنهم ال 
يشاركون يف الرأي القائل بأن التعامل مع التكنولوجيات اجلديدة يقتضي أن يكون البالغون هم النقطة اليت ينبغي 
الرجوع إليها للحكم على سلوك النشء ومراقبته.61 وحنن حباجة إىل توخي احلذر إزاء التمييز البسيط بني العامل 
الذي نراه بعيدًا عن اخلط والعامل الذي نراه على اإلنرتنت، ألن ذلك مل يعد يعرب عن كيف أن حياتنا اليومية 
أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالتكنولوجيات على اإلنرتنت. وهذا يعين، بالنسبة لكثري من األطفال، املفاضلة 
بعناية بني الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا (مثل اكتشاف هويتهم، وإقامة عالقات وثيقة وزيادة االختالط باآلخرين) 

واملخاطر (املتصلة باخلصوصية، وسوء الفهم، واملمارسات املسيئة) اليت حيملها التواصل باستخدام اإلنرتنت.62

وينبغي ألولياء األمور واملربني أن يدركوا إذا اشتبهوا يف اعتداء جنسي عرب اإلنرتنت، أن اجلاين ينبغي حظره 
وينبغي االحتفاظ باالتصال كدليل. وينبغي ألولياء األمور أال يشاهدوا ابدًا الصور اجلنسية اليت أنشأها طفلهم 
أو األطفال اآلخرون. وينبغي تسليم هذه املواد إىل سلطات إنفاذ القانون، وينبغي اإلبالغ عن إساءة معاملة 
األطفال أو استغالهلم عرب اإلنرتنت إىل السلطة املختصة. وينبغي أال ينتحل أولياء األمور أبدًا صفة طفلهم من 

أجل "إثبات" اإلساءة.

h�ps:�� www .europol .europa .eu� newsroom�  ،يوروبول (2019)، فريق املهام العاملي االفرتاضي لعام 2019 ينشر املسح البيئي  60

.news� 2019 -virtual -global -taskforce -releases -environmental -scan
h�ps:�� www .ecpat .org� wp  ،مانيدا نيبكالنج (2019)، تقرير املؤمتر العاملي الثالث ضد االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني  61

.-content� uploads� legacy� ECPATWCIIIReport _FINAL .pdf
ليفينغستون (2008)، اغتنام فرص حمفوفة باملخاطر يف إنشاء احملتوى الشبايب: استخدام املراهقني ملواقع الشبكات االجتماعية للحميمية   62

واخلصوصيات والتعبري عن الذات، h�p:�� journals .sagepub .com� doi� 10 .1177� 1461444808089415 (آخر زيارة يف 16 يناير 
.[2020

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2019-virtual-global-taskforce-releases-environmental-scan
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2019-virtual-global-taskforce-releases-environmental-scan
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/ECPATWCIIIReport_FINAL.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/ECPATWCIIIReport_FINAL.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444808089415%202020%5d


37

مبادئ توجيهية ألولياء األمور واملربني بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن كيفية اإلبالغ عن الصور اجلنسية لألطفال هنا:

h�ps:�� www .iwf .org .uk�  - مؤسسة مراقبة اإلنرتنت

NCMEC - h�ps:�� report .cyber�p .org� 

Europol - h�ps:�� www .europol .europa .eu� report -a -crime� law -enforcement -repor�ng -channels 
-child -sexual -coercion -and -extor�on

https://www.iwf.org.uk/
https://report.cybertip.org/
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime/law-enforcement-reporting-channels-child-sexual-coercion-and-extortion
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime/law-enforcement-reporting-channels-child-sexual-coercion-and-extortion
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مبادئ توجيهية ألولياء األمور واألوصياء واملربني  8
تعتمد إرشادات األمان على حتليل البيانات اليت ُمجعت وعلى البحوث املتاحة. واملقصود من هذا القسم من التقرير 
تقدمي مبادئ توجيهية ألولياء األمور واألوصياء (واملربني يف قائمة منفصلة)، ملساعدهتم على توعية أطفاهلم وشباهبم 

بكيفية املرور بتجارب آمنة، وإجيابية وقيِّمة وهم على اإلنرتنت.

وجيب أن يأخذ أولياء األمور واألوصياء واملربون يف االعتبار الطبيعة الدقيقة للمواقع املختلفة، ومدى فهم الطفل 
للمخاطر اليت يتعرض هلا، واحتمال أن يكون أحد الوالدين قادرًا على احلد من هذه املخاطر، قبل أن يقرر نوع 

البيئة املناسب لطفله.

وتتمتع اإلنرتنت بإمكانيات عظيمة كأداة لتمكني األطفال والشباب من املساعدة واكتشاف األمور بأنفسهم. ويعد 
تعليم أشكال السلوك اإلجيابية واملسؤولة على اإلنرتنت من األهداف الرئيسية. ويفصل اجلدول 1 القضايا إىل جماالت 

رئيسية كي ينظر فيها أولياء األمور واألوصياء.

اجلدول 1: املجاالت الرئيسية اليت ينبغي أن يأخذها أولياء األمور ومقدمو الرعاية واألوصياء يف االعتبار
أولياء األمور واألوصياء 

#
املجاالت الرئيسية اليت 

ينبغي أن تؤخذ يف 
االعتبار

الوصف

سالمة وأمن 
التكنولوجيا لديكم

أجِر مناقشة مع أطفالك 1
- حاول القيام ببعض 

األنشطة على اإلنرتنت 
معهم.

اهتم مبا يفعلونه على اإلنرتنت، وحتدث معهم. ومن املهم أال يشعر 
األطفال والشباب أن والديهم ال يثقون بهم. واصطفاء ومراقبة 

وتقييد النفاذ أمر مهم ولكن جيب أن حيدث إىل جانب احلوار 
والنقاش. عندما يقضي األطفال والشباب الوقت مع اآلخرين خارج 
املنزل، ستتاح هلم إمكانية النفاذ إىل أجهزة أخرى (رمبا غري مقيدة)، 
ولذلك تدعو احلاجة إىل حسن التواصل - هل سيخربونك إذا جرى 

شيء على غري ما يرام؟ ومن املهم عدم املبالغة يف رد الفعل إذا أخربك 
األطفال والشباب بشيء ما حدث عرب اإلنرتنت. فالتصرف املهم هو 
أنهم أخربوك ورد الفعل بالطريقة الصحيحة مييل إىل جعلهم يشعرون 
بالثقة يف قدرتك على مساعدتهم، وسيعودون إىل ذلك يف املستقبل.
ولعل من املفيد لألطفال والشباب أن يفهموا ماهية اإلنرتنت، حبيث 

يتحسن وعيهم "باحليز" الذي توجد بها منصاتهم املفضلة مثل 
Instagram أو Snapchat أو YouTube. وقد يبدو اإلنرتنت يف كثري 

من األحيان مكانًا جتريديًا لألطفال والشباب، وبدون فهمه بعض 
الشيء، قد جيدون صعوبة يف تأطري املخاطر والتعرف عليها�تصورها. 

وميكن تشبيه األمر مبدينة كبرية نزخر باألماكن اللطيفة واألشخاص 
الودودين ولكن فيها أيضًا مناطق لن تزورها ألنها قد تكون حمفوفة 

باملخاطر. وسيساعد ذلك األطفال والشباب على التفكري يف 
"اجلماعات" املختلفة اليت ميكن أن يصادفوها عند التوصيل باإلنرتنت 

وكيف ميكن أن تتدفق املعلومات وما إىل ذلك.
وينبغي أن يهتم أولياء األمور مبا يفعله أطفاهلم عرب اإلنرتنت وأن 

يكونوا مستعدين لتبادل اخلربات الرقمية معهم كوسيلة لتعزيز الثقة 
وفتح احلوار.
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أولياء األمور واألوصياء 

#
املجاالت الرئيسية اليت 

ينبغي أن تؤخذ يف 
االعتبار

الوصف

حدد التكنولوجيا 2
واألجهزة واخلدمات اليت 
يستخدمها أفراد عائلتك�

أسرتك املنزلية.

بدءًا من األجهزة، حدد مجيع األجهزة املوصولة يف منزلك، مبا يف 
ذلك اهلواتف املتنقلة واحلواسيب احملمولة واألجهزة اللوحية باإلضافة 

إىل أجهزة التلفزيون الذكية ووحدات التحكم يف األلعاب وأجهزة 
تتبع اللياقة البدنية اليت يستخدمها مجيع أفراد األسرة.

وحدد اخلدمات والتطبيقات عرب اإلنرتنت اليت يستخدمها كل أفراد 
األسرة يف مجيع هذه األجهزة.

ركب برجميات جدار 3
احلماية وبرجميات مكافحة 

الفريوسات يف مجيع 
األجهزة.

تبني ما إذا كانت برامج 
الرتشيح واملنع أو املراقبة 

تناسب أسرتك وميكن أن 
تساعد يف دعمها.

تأكد من تركيب محاية مكافحة الفريوسات والربجميات الضارة يف مجيع 
أجهزتك وأهنا يتم حتديثها باستمرار. وعلِّم أوالدك أساسيات أمن 

اإلنرتنت. فعلى سبيل املثال هل نظام التشغيل لديك حمدَّث، وهل 
تستخدم أحدث إصدار من التطبيق؟ هل ُركبت أحدث التصحيحات 

األمنية؟
ورغم فائدة منتجات االصطفاء واملراقبة - ينبغي أيضًا النظر يف قضايا 
الثقة واخلصوصيات. وينبغي ألولياء األمور التحدث مع أطفاهلم عن 

دواعي استخدامهم هلذه املنتجات من أجل احلفاظ على سالمة 
األسرة.

ينبغي وجود اتفاق على 4القواعد
التوقعات كعائلة فيما 

يتعلق باستخدام اإلنرتنت 
واألجهزة الشخصية، مع 

مراعاة خاصة لألمور 
املتصلة باخلصوصية، 
واملواقع اإللكرتونية 

والتطبيقات واأللعاب غري 
املناسبة، والرتهيب والوقت 

املستغَرق أمام الشاشة، 
واملخاطر األخرى اليت 

ميثلها الغرباء.
تأكد أيضًا من وجود ثقافة 

دعم يف املنزل كي يشعر 
األطفال والشباب بالقدرة 

على التماس الدعم من 
أولياء األمور�مقدمي 

الرعاية.

مبجرد أن يبدأ األطفال والشباب يف استخدام التكنولوجيا، اتفق معهم 
على قائمة من القواعد بعد مناقشتها معهم. وينبغي أن تشمل هذه 

القواعد مىت ميكن لألطفال والشباب أن يستخدموا اإلنرتنت وكيف 
ينبغي عليهم استخدامها، فضًال عن التوقعات بشأن الوقت املستغَرق أمام 

الشاشة.
القدوة الرقمية - من املهم أن يقدم الوالدان أسوة حسنة ألطفاهلم. 
ح أن يتبنوا السلوكيات الصحيحة إذا عمل بها أولياء األمور� ويرجَّ

مقدمو الرعاية.
وميكن التوسع بذلك ليشمل التقاط الصور وتناقلها – إذ ينبغي 
السعي للحصول على املوافقة قبل نشر أي صور عرب اإلنرتنت. 

وبشأن النظر يف استخدام أولياء األمور أنفسهم لإلنرتنت ووسائل 
التواصل االجتماعي فيما يتعلق بأطفاهلم، من قبيل تناقل القصص 

الشخصية أو الصور عن الطفل. فكر يف خصوصيات الطفل يف الوقت 
احلايل ويف املستقبل.

وحيتاج األطفال والشباب للتمكن من القدوم واحلديث عن أي 
ضغوط وحتديات يواجهونها عند التوصيل باإلنرتنت (وبدون توصيل 
باإلنرتنت). وتتمثل إحدى طرق متكني املناقشة يف استخدام الفرص 

عندما تظهر يف وسائل اإلعالم قصص عن اإلنرتنت�السلوك عند 
التوصيل باإلنرتنت. وسيؤدي ذلك إىل إزالة الطابع الشخصي عن 

القضية ولكنه سيسمح لألطفال والشباب بالتعبري عن رأيهم.
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أولياء األمور واألوصياء 

#
املجاالت الرئيسية اليت 

ينبغي أن تؤخذ يف 
االعتبار

الوصف

تثقيف الوالدين 
واألوصياء

كن على دراية باخلدمات 5
اليت يستخدمها أطفالك 

عرب اإلنرتنت واالتصاالت 
املتنقلة (أي وسائل 

التواصل االجتماعي 
واملواقع اإللكرتونية 

والتطبيقات واأللعاب وما 
إىل ذلك) وافهم جيدًا 
كيف ميضي األطفال 
وقتهم على اإلنرتنت.

خذ فكرة معينة عن كيفية التأكد من أن األطفال والشباب 
يستخدمون التطبيقات واملنصات بأمان قدر اإلمكان، مبا يف ذلك 

جعل احلسابات خاصة، ومعرفة القيود العمرية وما إىل ذلك.
 Family Link واستفد من األدوات اليت تأيت مع األجهزة املتنقلة مثل

أو أدوات رقابة الوالدين األخرى. وحتقق ملعرفة ما إذا بيعت أي 
منتجات أو ُأدرجت عمليات شراء ضمن التطبيق.

وحاول أن تفهم دوافع األطفال والشباب عند قيامهم بالتوصيل 
باإلنرتنت. ملاذا يستخدمون مواقع وخدمات معينة؟ ماذا تعين املواقع 

واخلدمات املختلفة من حيث جمموعات الصداقة والشعور باهلوية 
واالنتماء؟ سيساعدك هذا الفهم أيضًا على حتسني فهمك للتحديات 

االجتماعية والعاطفية اليت ميكن أن يواجهها األطفال والشباب (واليت 
ميكن أن تؤدي يف بعض األحيان إىل سلوك حمفوف باملخاطر) وعلى 

تزويدهم بأفكار بشأن كيفية اكتساب القدرة على جتاوز العثرات.
استعراض ميزات 

مواقع اإلنرتنت
 مراعاة سن6

املوافقة الرقمية.
توجد يف بعض البلدان قوانني حتدد أصغر سن ميكن عنده ألي شركة أو 
موقع على اإلنرتنت أن تطلب من الصغار تقدمي معلومات شخصية عن 
أنفسهم دون احلصول على موافقة أولياء األمور بشكل ميكن التأكد من 
سالمته. ويرتاوح سن "املوافقة الرقمية" عادًة ما بني 13 و16 عامًا. 

ويف بعض البلدان، ُيعد طلب موافقة الوالدين، قبل طلب بيانات 
شخصية من األشخاص األصغر سنًا، عرفًا سديدًا، يف حني ينص 

القانون على ذلك يف بلدان أخرى، (انظر املادة 8 من الالئحة العامة 
حلماية البيانات (GDPR) لدى الدول األعضاء يف االحتاد األورويب). 

وكثري من املواقع اليت تتضمن حمتوى موجهًا لألطفال الصغار تطلب 
موافقة أولياء األمور قبل السماح للمستخدمني اجلدد باالنضمام إليها. 

لذلك، راجع كل خدمة ملعرفة املتطلبات من حيث العمر األدىن.
راقب استخدام بطاقات 7

االئتمان وغريها من آليات 
سداد املدفوعات.

ميكن استخدام العديد من األجهزة والتطبيقات واخلدمات إلجراء 
املشرتيات وإدارة النفاذ بعناية إىل حسابات الوالدين باستخدام آليات 

الدفع املخزنة وبطاقات االئتمان. ومن املهم االحتفاظ ببطاقات االئتمان 
واالستجرار اخلاصة بك يف مكان آمن، وال ُتفصح عن أرقامها السرية 

ملنع النفاذ غري املخوَّل.
تعرف على كيفية اإلبالغ عن املشكالت على املنصات اليت اإلبالغ.8

يستخدمها أطفالك وكيفية حذف ملفات التعريف أو إجراء تغيريات 
عليها - ومع تقدم األطفال يف السن، تأكد من أنهم يعرفون كيفية 

القيام بذلك. واعرف أيضًا خطوط املساعدة احمللية لإلبالغ.
اإلعالنات واملعلومات 9

اخلاطئة واملعلومات 
املضِللة.

انتبه إىل أن اإلعالن قد يكون غري مالئم أو مضلل. وحتدث إىل أطفالك 
عن كيفية اإلبالغ عن اإلعالنات وزيادة التحكم فيما يرونه عرب 

اإلنرتنت. ومن املهم إدراك أن ما يراه األطفال والشباب عرب اإلنرتنت 
ميكن أن يؤثر على وجهات نظرهم. فاعمل معهم ملساعدتهم على 

تطوير إملامهم باملعارف اإلعالمية عرب اإلنرتنت.
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أولياء األمور واألوصياء 

#
املجاالت الرئيسية اليت 

ينبغي أن تؤخذ يف 
االعتبار

الوصف

تعليم األطفال 10 إنشاء ثقافة الدعم. حيتاج األطفال والشباب أن يفهموا أن عامل اإلنرتنت هو انعكاس للعامل 
غري املوصول باإلنرتنت – حبلوه ومرِّه. من املهم أن يشعر األطفال 
والشباب بالثقة يف قدرتهم أيضًا على طلب املساعدة والدعم إذا 

سارت األمور على غري ما يرام كي يتمكنوا من تقدمي الدعم لآلخرين 
عرب اإلنرتنت.

وحسب عمر أطفالك، لعل من املفيد فهم احملتوى الذي نشروه وأي 
ملف تعريف هلم على اإلنرتنت.

وحيتاج األطفال والشباب إىل القدرة على التعرف على املخاطر عرب 
اإلنرتنت - وبعضها واضح ولكن البعض اآلخر أقل وضوحًا - من 
قبيل اإلكراه واالبتزاز والتشهري. وهذه اآلليات يستخدمها اجلناة 

واملجرمون.
حيتاج األطفال والشباب أيضًا إىل فهم أن النفاذ عرب اإلنرتنت ترتتب 

عليه مسؤولية. وحيتاجون ألن يعرفوا أن القوانني تسري يف حال 
التوصيل باإلنرتنت وبدون توصيل باإلنرتنت وأنهم ينبغي أن يتصرفوا 

بالطريقة الصحيحة.
11 فيما يتعلم األطفال 

والشباب املزيد عن عامل 
اإلنرتنت، ميكن أن يرغبوا 

يف لقاء أشخاص 
ال يعرفونهم يف احلياة 

الواقعية، ولكنهم أقاموا 
معهم عالقة عرب 

اإلنرتنت. ومن املهم أن 
تتخذ اخلطوات الصحيحة 
لتثقيفهم بشأن خماطر لقاء 
شخص غريب يتحدثون 

معه عرب اإلنرتنت.

ميكن أن يتعرض األطفال ألخطار حقيقية لو أهنم التقوا بغرباء تواصلوا 
معهم عرب اإلنرتنت. إذ رمبا يكون األشخاص الذين التقوا هبم على 

اإلنرتنت قد انتحلوا شخصيات غري شخصياهتم احلقيقية. ومع ذلك، فإذا 
توطدت الصداقة على اإلنرتنت ورِغب ابنك يف ترتيب لقاء، فبدًال من 

املخاطرة برتكه يذهب مبفرده أو بدون مرافقة، أوضح أنك تفضل 
الذهاب معه أو تأكد من ذهاب شخص بالغ موثوق به برفقته. ومن 

الواضح أن ذلك يعتمد على عمر الطفل.
من املهم أيضًا أن تكون على علم بزيادة اجلرائم املرتكَبة دون اتصال 

مباشر حيث ال يسعى املجرمون إىل مقابلة الطفل، بل احلصول على 
حمتوى جنسي صريح منهم.

12 أمهية املعلومات 
الشخصية.

ساعد أطفالك على فهم املعلومات اليت ينبغي االحتفاظ بسريتها، واشرح 
هلم أن األطفال والشباب ال ينبغي هلم نشر أي معلومات إال ما ترى أنت 

وهم أهنا ال ضري من أن يطلع عليها اآلخرون. وينبغي أال يفصحوا عن 
ر األطفال والشباب بأن هلم مسعة على  معلومات حتدد هويتهم. وذكِّ

شبكة اإلنرتنت حتتاج إىل إدارة. ومبجرد نشر حمتوًى، ميكن أن يصعب 
تغيريه�تكييفه. 

تعليم األطفال 13 تأكد من أن األطفال 
والشباب يفهمون ما يعنيه 
نشر الصور على اإلنرتنت، 

مبا يف ذلك صورهم 
الشخصية وصور 

أصدقائهم.

اشرح ألبنائك أن الصور الشخصية ميكن أن تكشف الكثري من املعلومات 
الشخصية. وينبغي أن يفهم األطفال والشباب خماطر استخدام 

الكامريات ورفع احملتوى. ومن الناحية املثالية ينبغي عدم رفع صور 
اآلخرين دون موافقتهم. وينبغي أن يشمل ذلك أولياء األمور الذين 

يلتقطون وحيملون صورًا ألطفاهلم. وباملثل، من املهم أن يفهم األطفال 
والشباب أن إفشاء املعلومات ميكن يف بعض األحيان أن يقوم به 

آخرون، يف شبكة أصدقائهم وعائالتهم، لذلك ينبغي هلم التحدث إىل 
أصدقائهم وعائالتهم وكذلك تثقيفهم بشأن الشطط يف تناقل 

املعلومات. وشجع أطفالك على عدم وضع صورهم أو صور أصدقائهم 
مصحوبة بتفاصيل حتدد هويتهم مثل اسم الشارع، أو لوحة السيارة، أو 

اسم املدرسة أو الزي املدرسي.
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دور املربني  9
من املهم جدًا أال يفرتض املربون أي افرتاض بشأن ما قد يعرفه أو ال يعرفه األطفال والشباب عن مشكالت األمن 
عرب اإلنرتنت، فعلى سبيل املثال، للمربني دور هام يف تعليم األطفال والشباب أمهية كلمات املرور وكيفية احلفاظ 
على سالمتهم وكيفية إنشاء كلمة مرور قوية: إذ ُيطِلع العديد من املراهقني بعضهم البعض على كلمات املرور، 

وكثريًا ما ُينظر إىل ذلك كعالمة على صداقة حقيقية.

ويدور قدر كبري من اجلدل حول خصوصيات األطفال والشباب عرب اإلنرتنت، ووجد استعراض األدلة الذي أجرته 
كلية لندن لالقتصاد أن األطفال والشباب يقدرون خصوصيتهم وينخرطون يف اسرتاتيجيات وقائية، لكنهم يقدرون 
أيضًا القدرة على التفاعل عرب اإلنرتنت. وباملثل، وجد االستعراض أن الوساطة التمكينية للوالدين مهمة يف متكني 
األطفال والشباب، ألهنا تسمح هلم خبوض بعض املخاطر أثناء تعلم السلوكيات الوقائية املستقلة. وأشار أيضًا إىل 
ما يلي "ينبغي النظر يف موارد اإلملام باملعارف اإلعالمية وتدريب أولياء األمور واملربني والعاملني يف جمال دعم 
األطفال، ألن األدلة تشري إىل وجود فجوات كبرية يف معرفة الكبار باملخاطر واسرتاتيجيات احلماية فيما يتعلق 

ببيانات األطفال والشباب وخصوصياهتم على شبكة اإلنرتنت".63

واملدارس أمامها فرصة إلحداث حتول يف العملية التعليمية ومساعدة التالميذ على االستفادة من قدراهتم الكامنة 
ورفع مستواهم باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومع ذلك، فمن املهم أيضًا أن يتعلم األطفال كيف 
حيافظون على أماهنم وهم يستخدمون هذه التكنولوجيات اجلديدة، وخصوصًا التكنولوجيات األكثر تعاونية مثل 
منصات وخدمات التواصل االجتماعي اليت تشكل جانبًا أساسيًا من التعلم االجتماعي املنِتج واخلالق. ويسهل 
التواصل  منصات  واسع من خالل  نطاق  وتناقله على  اخلاص هبم  احملتوى  إنشاء  اآلن  والشباب  األطفال  على 

االجتماعي، اليت يسمح معظمها أيضًا بالبث التدفقي املباشر.

وميكن للمربني مساعدة األطفال والشباب على استخدام التكنولوجيا حبكمة وأمان.

التأكد من أن املدرسة تطبق جمموعة من السياسات واملمارسات القوية، مع إعادة النظر يف هذه السياسات   •
ومراجعتها بانتظام.

املسامهة يف تنمية املهارات الرقمية واإلملام باملعارف الرقمية من خالل إدراج تعليم املواطنة الرقمية يف مناهجهم.   •
ومن املهم تضمني مفاهيم التعلم االجتماعي والنفسي يف تعليم السالمة عرب اإلنرتنت ألهنا ستدعم فهم الطالب 

وإدارة العواطف للحصول على عالقات صحية وحمرتمة، سواء على شبكة اإلنرتنت أو خارجها.
التأكد من أن اجلميع يدركون سياسة االستخدام املقبولة (AUP) ويطبقوهنا. ومن املهم أن تكون سياسة   •

االستخدام املقبولة متوافقة مع املراحل العمرية.
التأكد من أن سياسة املدرسة اخلاصة مبناهضة الرتهيب تتضمن إشارة إىل الرتهيب على اإلنرتنت وعن طريق   •

اهلواتف املتنقلة أو األجهزة األخرى، ومن تطبيق عقوبات فعالة على من ينتهكون هذه السياسة.
تعيني منسق للسالمة عرب اإلنرتنت.  •

التأكد من أن شبكة املدارس آمنة ومصونة.  •
التأكد من استخدام جهة معتمدة يف تقدمي خدمات اإلنرتنت.  •

سونيا ليفينعستون وماريا ستولوفا وريشيتا نانداغريي (2018)، بيانات األطفال وخصوصياهتم على شبكة اإلنرتنت: النشأة يف عصر رقمي   63

h�p:�� www .lse .ac .uk� media -and -communica�ons� assets� documents� research� projects� childrens -privacy -online� 
.Evidence -review -final .pdf
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استخدام منَتج للرتشيح واملراقبة.  •
م. تقدمي تعليم السالمة عرب اإلنرتنت جلميع األطفال والشباب وحتديد مكان وكيفية ومىت سيقدَّ  •

التأكد من أن مجيع املوظفني (مبن فيهم موظفو الدعم) قد حصلوا على التدريب الكايف وحتديث مهاراهتم   •
بانتظام.

بالسالمة عرب  املتعلقة  قادرة على مجع وتسجيل األحداث  املدرسة، تكون  اتصال واحدة يف  نقطة  وجود   •
اإلنرتنت، مما سيعطي للمدرسة صورة أفضل عن أي قضايا أو اجتاهات يكون من الالزم التعامل معها.

التأكد من أن لدى فريق اإلدارة ونظراء املدرسة وعيًا كافيًا بالسالمة عرب اإلنرتنت يف املدرسة.  •
مراجعة تدابري السالمة عرب اإلنرتنت بانتظام.  •

تقدير املؤثرات الرتبوية والنفسية اليت ميكن أن متتلكها اإلنرتنت وتكنولوجيات التوصيل باإلنرتنت على األطفال   •
والشباب.

ازداد استخدام األطفال لتكنولوجيا اإلنرتنت بدرجة مثرية يف السنوات األخرية وصاحب ذلك اهتمام متزايد   •
بالقضايا املتصلة باألمان على اإلنرتنت. وعلى امتداد التاريخ، يتجدد الشعور بالذعر إزاء املخاطر احملتملة 
لتكنولوجيا االتصاالت وخصوصًا بالنسبة للشابات. فقد قيل إنه عند التحقيق الفعلي يف هذه املخاطر، يبدو 
يف كثري من احلاالت أن التكنولوجيا يف حد ذاهتا ليست املتهم باجلرمية بل زيادة نشاط األطفال والشباب 
الذين يستخدمون التكنولوجيا وتزايد الشعور بالقلق إزاء فقدان سيطرة الوالدين. واملالحظ هو أن املربني 
هلم دور حيوي يف الرتويج ألمان اإلنرتنت وضمانه. ويبدو أن أولياء األمور يف مجيع أحناء العامل يعتقدون أن 
املدارس ينبغي أن تقوم بدور مركزي يف تعليم األطفال والشباب على االستخدام اآلمن للتكنولوجيا، ولكن 
يتضح أيضًا من األحباث أن املصدر الرئيسي للمعلومات عن اإلشكاالت عرب اإلنرتنت لألطفال والشباب هو 
من املدرسة ومن أولياء األمور.64 وُحددت مبادئ توجيهية إضافية بشأن الكفاءات اليت ينبغي تضمينها يف هذا 

النوع من التعليم كجزء من مشروع تعليم املواطنة الرقمية لدى جملس أوروبا.65

h�ps:�� www .ofcom .org .uk�  ،2019 (2020)، األطفال وأولياء األمور: تقرير استخدام وسائل اإلعالم واملواقف منها لعام Ofcom  64
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الشكل 8: األطفال الذين أفادوا بأنهم حصلوا على أي معلومات أو نصائح بشأن كيفية االستخدام اآلمن 
لإلنرتنت، بني َمن ينفذون إىل اإلنرتنت يف املنزل (2012) أو يف أي مكان آخر (2017، 2018، 2019)، حسب 

العمر66

Ofcom :املصدر

ركزت الُنهج السابقة لألمان على اإلنرتنت بدرجة كبرية على احللول التكنولوجية، مثل استخدام برجميات   •
الرتشيح، ولكن السنوات األخرية شهدت زيادة يف حركة تكنولوجيا املعلومات ترتب عليها أن احلواسيب 
املكتبية مل تعد السبيل الوحيد للدخول إىل اإلنرتنت. ويوجد عدد متزايد من اهلواتف املتنقلة واألجهزة اللوحية 
وأجهزة املساِعدات الرقمية وأجهزة األلعاب اإللكرتونية اليت ميكن عن طريقها لألطفال الدخول إىل اإلنرتنت 
أثناء وجودهم يف املدرسة، أو املنزل، أو املكتبة، أو يف أحد مقاهي اإلنرتنت، أو يف مطعم للوجبات السريعة، 
أو يف نادي للشباب، بل يف وسيلة مواصالت عامة وهم يف طريقهم إىل املدرسة. واملدارس تتيح فرصة للعمل 
على اإلنرتنت، بشكل تعاوين داخل شبكة مغلقة أو يف حميط يكون فيه األطفال والشباب حميطني ببعضهم 
البعض. وعلى الرغم من أن التدابري الواضحة اليت ينبغي اختاذها هنا تشمل وضع نظام فعال لألمن يف اإلنرتنت، 
ينبغي علينا أن نتجاوز ذلك. فقد تكون لدى األطفال أجهزة شخصية ال تغطيها محاية الشبكة، وهنا تكمن 

أمهية التعليم والنقاش واحلوار.
وتدعو احلاجة إىل تصميم وتنفيذ سياسات السالمة عرب اإلنرتنت إلشراك جمموعة واسعة من جمموعات املصاحل   •

وأصحاب املصلحة. وهي تشمل التايل:
املدرسني املدراء؛  •

املوجهون؛  •
اإلدارة العليا؛  •

معلمو الفصول؛  •
موظفو الدعم؛  •

أولياء األمور أو مقدمو الرعاية؛  •

h�ps:�� www .ofcom .org .uk�  ،2019 (2020)، األطفال وأولياء األمور: تقرير استخدام وسائل اإلعالم واملواقف منها لعام Ofcom  66
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موظفو السلطة احمللية؛  •
حيثما أمكن ذلك، مقدمو خدمات اإلنرتنت وأولئك الذين يقدمون خدمات اإلنرتنت والنطاق العريض   •

للمدارس.
وملا كانت مجيع هذه املجموعات لديها من نفاذ البصرية ما ميكنها من املساعدة يف وضع سياسات للمدارس، فمن 
املهم التشاور معها. ومع ذلك، فال يكفي جمرد وجود سياسات، إذ ينبغي لكل من له دور يف تنشئة األطفال 
والشباب أن يعمل بنشاط على مساعدة النشء واملوظفني على حتديد السلوك اآلمن وحتقيقه. فبإشراك مجيع هذه 

املجموعات من البداية، سيشعر اجلميع بأمهية هذه السياسات ومسؤوليتهم الشخصية عن حتويلها إىل واقع.

وإقامة بيئة آمنة لإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقوم على العديد من العناصر املهمة من بينها:

وجود بنية أساسية للتوعية بالوضع بأكمله؛  •
املسؤوليات، والسياسات والتدابري؛  •

جمموعة فعالة من األدوات التكنولوجية؛  •
تثقيف شامل باألمان اإللكرتوين؛  •
برنامج لكل شخص يف املؤسسة؛  •

عملية استعراض تراقب باستمرار فعالية بيئة تعلم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  •
وينبغي إدماج مجيع هذه العناصر ضمن سياسات أمان األطفال داخل املدرسة، بدًال من النظر إليها على أهنا من 
األمور اليت يقتصر التعامل معها على فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فليس من املناسب اعتبار الرتهيب 
على اإلنرتنت أو من خالل اهلاتف املتنقل شيئًا خمتلفًا عن الرتهيب يف العامل احلقيقي. ومع ذلك، فهذا ال يعين أن 

التكنولوجيا ال ميكنها أيضًا أن تكون جزءًا مهمًا من احلل عن طريق ما يلي:

منع تسلل الفريوسات والوقاية منها  •
مراقبة األنظمة لتتبع من الذي قام بتحميل ماذا، ومىت متت عملية التحميل، واحلاسوب الذي اسُتخِدم يف   •

ذلك
الرتشيح ومراقبة احملتوى للحد من الدخول إىل احملتوى غري الالئق عن طريق الشبكة املدرسية.  •

واملشكالت اليت تنشأ فيما يتصل بالتكنولوجيات اجلديدة ال تنطبق على مجيع األطفال والشباب، فهي عندما تنشأ 
تعتمد على أعمار األطفال والشباب الذين يستخدمون هذه التكنولوجيات. ويف هناية سنة 2008 أصدر فريق املهام 
التقنية املتصلة بأمان اإلنرتنت يف الواليات املتحدة تقريره عن "حتسني أمان األطفال وتكنولوجيات اإلنرتنت"، 
وتضمن هذا التقرير استعراضًا مفيدًا لألدبيات األصلية املنشورة اليت تتناول اإلغواء اجلنسي على اإلنرتنت، والتحرش 
والرتهيب على اإلنرتنت، واالطالع على احملتوى اإلشكايل.67 وقد أشار هذا التقرير إىل أنه "يوجد شيء من الشعور 
بالقلق إزاء اجتاه وسائل اإلعالم السائدة إىل تضخيم هذه املخاوف، مبا جيعلها غري متناسبة مع املخاطر اليت يواجهها 
الشباب". وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، ال يزال األمر على حاله مع تعرض أولياء األمور واملربني للقصف 
ح أن تشجع البالغني على تقييد النفاذ إىل اخلدمات عرب اإلنرتنت بدًال من  بالعناوين اليت تلفت االنتباه واليت يرجَّ

تعليم األطفال ومتكينهم من استخدامها بأمان.

ISTTF (2008)، تعزيز سالمة األطفال وتكنولوجيات التوصيل باإلنرتنت: التقرير النهائي لفريق املهام التقنية املتصلة بأمان اإلنرتنت إىل   67

 فريق العمل التابع لواليات متعددة واملعين بالشبكات االجتماعية لالدعاء العام بالواليات املتحدة، 
h�ps:�� cyber .harvard .edu� sites� cyber .law .harvard .edu� files� ISTTF _Final _Report .pdf.
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ومن األخطار اليت ينطوي عليها ذلك أن املخاطر املعروفة سوف حييط هبا الغموض، كما أنه يقلل من احتمال 
تصدي املجتمع للعوامل اليت تؤدي إىل املخاطر املعروفة، كما أنه يضر بالنشء عن غري قصد. وكثريًا ما يبدو أن 
تغطية وسائل اإلعالم للجرائم اليت يتعرض هلا األطفال والشباب من خالل اإلنرتنت تعكس مواقف ُمستقطبة من 
جانب املهنيني واألكادمييني العاملني يف هذا املجال، مع تأرجح املواقف بني أولئك الذين يشعرون بوجود خطر 

من تشويه التهديدات اليت يتعرض هلا األطفال والشباب، وأولئك الذين يبدو هلم أن التهديد يستهان به.

ومع ذلك، يوجد إحساس بالقلق من أن تكنولوجيا اإلنرتنت قد ترتك بعض األطفال معرضني للمخاطر وأن املربني، 
باإلضافة إىل أولياء األمور واألوصياء، أمامها مسؤوليات يف هذا الشأن. وتشمل الطرق املختلفة اليت ميكن أن 

يتعرض فيها األطفال والشباب لإليذاء على شبكة اإلنرتنت ما يلي:

إغواء األطفال أو استدراجهم.  •
تعرضهم ملواد إشكالية أو غري مشروعة.  •

تعرض النشء لبيئة قد تغذي لديهم سلوكًا ضارًا.  •
الرتهيب السيرباين.  •

وُعرضت يف الشكل 7 طريقة مفيدة لتصنيف املخاطر لألطفال على شبكة اإلنرتنت.

حمافل التعليم غري الرمسية

ح أن يتمكن األطفال من النفاذ إىل اإلنرتنت واستخدام اخلدمات يف حمافل غري  إىل جانب املدرسة واملنزل، يرجَّ
باإلنرتنت وغري  املوصولة  الكنسية. وتشابك حياة األطفال والشباب  أو املجموعات  الشباب  رمسية مثل نوادي 
املوصولة باإلنرتنت يعين أن أولئك الذين يعملون مع األطفال يف مثل هذه احملافل ميكن أن يؤثروا على األطفال يف 
البيئة الرقمية وسالمتهم على اإلنرتنت، حىت لو مل يكن ذلك هو تركيزهم الرئيسي. لذلك، ينبغي أن يكوِّن مجيع 
العاملني يف بيئات غري رمسية بعض الفهم للمخاطر والفرص وأن يكونوا قادرين على دعم األطفال بشكل مناسب 

أو النفاذ إىل ما يتطلبونه من املساعدة والتدريب يف هذا الصدد.

وتنطبق االعتبارات واملبادئ األساسية لإلرشادات املوجهة للمربني يف مثل هذه احملافل أيضًا، ولكن قد تكون هناك 
بعض االختالفات السياقية أو اعتبارات إضافية.

إدارة األجهزة واالصطفاء واالتصاالت

ميكن أن يزداد احتمال نفاذ موظفي الدعم واملتطوعني واألطفال إىل اخلدمات عرب أجهزهتم اخلاصة يف حمافل أو 
أنظمة غري رمسية إلدارة األجهزة، وقد يكون احملتوى املصطفى أقل توفرًا أو أقل تشددًا منه يف املدارس. لذلك، قد 
يلزم تركيز أكرب يف احملافل غري الرمسية لضمان فهم أصحاب املهن واألطفال لكيفية تأمني وإدارة أجهزهتم اخلاصة. 
املربون واألطفال عليها كثريًا  يعتمد  أال  ينبغي  تقدمًا،  األقل  تتيسر سوى خيارات االصطفاء  وباملثل عندما ال 

للحماية.

وينبغي أن تتبع احملافل غري الرمسية سياسات ومبادئ توجيهية حمكمة ومدعومة حلماية الطفل - ولكن يف بعض احملافل 
قد ال يتمكن املربون أو املتطوعون من النفاذ إىل جهاز املنظمة أو إىل حساب الربيد اإللكرتوين املستخَدم يف املنظمة. 
لذلك، جيب إيالء اعتبار إضايف يف السياسات واملمارسات الستخدام األجهزة الشخصية وما إذا كانت�كيف 

ختضع ملراقبة�إدارة بأمان.
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التواصل  ُتستخدم وسائل  أن  ح  يرجَّ قد  والدعم،  "التعليم"  تكنولوجيات ومعدات  إىل  النفاذ  وباملثل، من دون 
االجتماعي وخدمات الرسائل بتواتر أعلى يف احملافل غري الرمسية منه يف املدارس. لذلك، قد تدعو احلاجة إىل اعتبارات 

إضافية يف السياسة التنظيمية واملمارسة العملية والتدريب لتحديد ما إذا كانت�وكيف ُتستخدم وتدار بأمان.

التدريب والدعم

ميكن أن تسنح للمربني واملتطوعني الذين يعملون يف احملافل غري الرمسية فرص أقل لالخنراط يف التدريب أو حتديث 
مهاراهتم أو النفاذ إىل جمال الدعم الذي ميكن أن يكون متاحًا للمربني يف احملافل الرمسية. ولعل احلاجة تدعو إىل 

النظر يف كيف ميكن للمنظمات غري الرمسية أن جتد، وتقدم ومتول التدريب والدعم من هذا النوع.

وحيدد اجلدول 2 بعض املجاالت الرئيسية اليت تنبغي مراعاهتا بالنسبة للمربني.
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مبادئ توجيهية للمربني  10

من املسلم به أن فرادى املعلمني�املربني لن يسيطروا على بعض املجاالت اليت ينبغي أخذها يف االعتبار باجلدول 2 
أدناه، مثل االصطفاء واملراقبة. وُيتوقع أن تتخذ املدرسة أو البيئة التعليمية هذه اإلجراءات.

اجلدول 2: املجاالت الرئيسية اليت ينبغي أن يأخذها املربون يف االعتبار

#
املجاالت الرئيسية اليت ينبغي 

الوصفأن تؤخذ يف االعتبار

تأكد من أن مجيع األجهزة 1سالمة وأمن األجهزة
مؤمنة وحممية بكلمة مرور

املعلمون معرضون مثل أي شخص آخر للهجمات 
السيربانية والربجميات الضارة والفريوسات والقرصنة. ومن 

املهم أن يتأكد املعلمون من أن أي جهاز يستخدمونه 
حممي بشكل صحيح (مع كلمات مرور قوية) ومقفل عند 
عدم استخدامه. (على سبيل املثال، إذا احتاج املعلم حباجة 
إىل الفصل الدراسي، ينبغي قفل أي جهاز يستخدمونه أو 

ينبغي للمعلم تسجيل اخلروج).
ثبِّت برجميات مضادة 2

للفريوسات وجدران حامية.
تأكد من أن مجيع األجهزة ُثبت عليها جدار محاية 
ثة. وبرجميات محاية من الفريوسات وأهنا تبقى حمدَّ

ينبغي أن تتبع مجيع املدارس 3السياسات
سياسة تنظم مكان وكيفية 

استخدام التكنولوجيا داخل 
املدرسة من جانب خمتلف 

أصحاب املصلحة وكيفية إدارة 
حوادث محاية الطفل - 

مبا يف ذلك عرب اإلنرتنت.

حيتاج املعلمون إىل التأكد من أهنم يتبعون السياسة املتعلقة 
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة واألجهزة 

اإللكرتونية األخرى. من املهم أن ميثل املعلمون قدوة 
السلوك الصحيح عند استخدام األجهزة. وينبغي للمدارس 

حتديد أين ومىت ميكن استخدام األجهزة املتنقلة.

ينبغي أن تتبع املدارس سياسة توضح ما إذا كان ميكن صور التالميذ.4
التقاط صور للتالميذ. وهل يستطيع املوظفون التقاط صور 

لألغراض التعليمية؟ وهل ُأخذ اإلذن ذو الصلة من أولياء 
األمور�مقدمي الرعاية�التالميذ أنفسهم؟ ومن الناحية املثالية 
ينبغي أن تنص السياسة املرعية على عدم استخدام األجهزة 

الشخصية هلذا الغرض من أجل محاية التالميذ واملوظفني 
على السواء.
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#
املجاالت الرئيسية اليت ينبغي 

الوصفأن تؤخذ يف االعتبار

تأكد من أن حمتوى اإلنرتنت 5االصطفاء واملراقبة
املقدم من املدرسة خيضع للفرز 

واملراقبة.

ينبغي أال يتمكن التالميذ من النفاذ إىل احملتوى الضار أو 
غري املناسب من أنظمة تكنولوجيا املعلومات باملدرسة. وال 

ميكن ألي نظام اصطفاء أن يكون فعاًال بنسبة 100%، 
ومن املهم دعم هذه احللول التقنية من خالل التدريس 

والتعلم اجليد باإلضافة إىل اإلشراف الفعال. وكحد أدىن 
ينبغي أن مينع االصطفاء النفاذ إىل احملتوى غري القانوين 

وكذلك احملتوى الذي يعترب غري الئق أو ضار. وكمثال، 
ينبغي النظر يف الفئات التالية من احملتوى الضار:

التمييز  •
خطاب الكراهية  •

تعاطي املواد أو العقاقري املخدرة  •
التطرف  •

املواد اإلباحية  •
القرصنة وسرقة حقوق املؤلف  •
حمتوى إيذاء النفس أو االنتحار  •

العنف الشديد  •
السمعة على اإلنرتنت�

البصمة الرقمية
تقدير أمهية البصمة الرقمية 6

والسمعة على اإلنرتنت.
جيب أن يدرك املعلمون أن ما يقولونه ويفعلونه عرب 

اإلنرتنت ميكن أن يؤثر على مسعتهم وكذلك على مسعة 
املدرسة�الكلية.

وينبغي للمعلمني دائمًا التصرف بطريقة احرتافية على 
شبكة اإلنرتنت. وينبغي أيضًا تعليم األطفال أمهية السمعة 

على شبكة اإلنرتنت وكيفية إدارهتا بشكل فعال.
كيفية التواصل بأسلوب 

مهين وآمن
إدراك أمهية التواصل املهين على 7

اإلنرتنت مع التالميذ وأولياء 
األمور وأصحاب املصلحة 

اآلخرين.

ينبغي أن تكون هناك دائمًا حدود واضحة بني احلياة 
الشخصية للمعلم وحياته املهنية - وهذا يشمل النشاط عرب 

اإلنرتنت.
وينبغي دائمًا استخدام عنوان الربيد اإللكرتوين للمدرسة 

يف أي اتصال بني املوظفني والتالميذ أو أولياء األمور. وقد 
ترغب املدارس يف التأكد من أن سياسات االتصاالت أو 
قواعد السلوك حتظر االتصال الفردي وأي اتصال بدون 

غرض تعليمي أو عرب منصات غري مدرسية.
ومن الناحية املثالية ينبغي عدم استخدام األجهزة الشخصية 

للتواصل مع التالميذ أو أولياء األمور�مقدمي الرعاية.
وينبغي جتنب االتصال الرقمي الفردي.

ويف حال عقد مؤمترات الفيديو أو التعلم عن بعد، ينبغي 
أن تكون املدارس واضحة بشأن التوقعات من املوظفني 

والتالميذ على السواء. (على سبيل املثال، التفكري يف مكان 
التعلم�االتصال الرقمي، أي ليس يف غرفة النوم - فكر 

يف اآلخرين الذين قد يكونون يف املنزل�الفصل الدراسي.)
سلوك التالميذ وهشاشة 
أوضاعهم على اإلنرتنت 

وتأثريه على محايتهم 
وحسن حاهلم

فهم املخاطر والفوائد اليت ميكن 8
أن يتعرض هلا التالميذ عند 

وجودهم على اإلنرتنت.

حيتاج املعلمون إىل فهم ما يفعله األطفال والشباب عندما 
يتصفحون اإلنرتنت واملخاطر والفوائد اليت ميكن أن 

يواجهوها.
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اخلالصة  11

أحدثت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (ICT) حتوًال يف طرق احلياة احلديثة. فقد وفَّرت لنا إمكانية إجراء 
االتصاالت يف الوقت الفعلي، وأتاحت إمكانية احلصول على املعلومات بدون حدود أو قيود، باإلضافة إىل جمموعة 
فرصًا  أيضًا  واالتصاالت خلقت  املعلومات  تكنولوجيات  فإن  الوقت  املبتكرة. ويف نفس  اخلدمات  واسعة من 
لالستغالل واإليذاء. وبدون الضوابط املناسبة، يتعرض األطفال والشباب - الذين هم من أكثر مستخدمي اإلنرتنت 
- ملخاطر اإلغواء اجلنسي غري املرغوب فيه والتحرش واالطالع على صور عنيفة وجنسية غري مطلوبة، وغري ذلك 

من الصور اليت تزعجهم.

وبدون آليات صحيحة خللق بيئة آمنة يف الفضاء السيرباين، سيبقى األطفال والشباب عرضة للمخاطر. وعلى الرغم 
من وجود إدراك متزايد للمخاطر املتصلة باالستخدام غري اآلمن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يوجد أيضًا 
قدر كبري من العمل الذي ينبغي علينا القيام به. ولذلك، تقتضي الضرورة أن يناقش أولياء األمور واملربون ويقرروا 
يستخدمون  يتصرفون بشكل مسؤول وهو  ما هو الئق ومأمون الستخدامهم، وكيف  والشباب  األطفال  مع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ويستطيع أولياء األمور واملربون واألطفال والشباب، لو أهنم تعاونوا فيما ينهم، أن حيصدوا املنافع اليت تتيحها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع تقليص املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا األطفال والشباب على اإلنرتنت 

إىل احلد األدىن.
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املصطلحات
تستند التعاريف الواردة أدناه بشكل أساسي إىل املصطلحات القائمة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق 
الطفل، لعام 1989، وكذلك تلك اليت أدرجها فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال 
يف املبادئ التوجيهية للمصطلحات املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، لعام 2016 68  
(مبادئ لكسمبورغ التوجيهية)، ويف اتفاقية جملس أوروبا: محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، 

لعام 201269 باإلضافة إىل تقرير شبكة Global Kids Online، لعام 201970.

مراهق

املراهقون هم األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 19-10. وجيدر بالذكر أن املراهقني ليسوا مصطلحًا ملزمًا 
مبوجب القانون الدويل، وأن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ُيعتربون أطفاًال، يف حني ُيعترب البالغون من 

العمر 19 عامًا راشدين، ما مل ُيبَلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون الوطين.71

(AI) الذكاء االصطناعي

باملعىن األوسع، يشري املصطلح دون متييز إىل أنظمة من نسج اخليال العلمي احملض (ما يسمى بالذكاء االصطناعي 
"القوي" ذو الشكل الواعي ذاتيًا) وأنظمة قيد التشغيل بالفعل وقادرة على أداء مهام معقدة للغاية (التعرف على 

الوجوه أو الصوت، أو قيادة املركبات - توصف هذه األنظمة بأهنا ذكاء اصطناعي "ضعيف" أو "معتدل").72

أنظمة الذكاء االصطناعي

إن نظام الذكاء االصطناعي هو نظام قائم على اآللة ميكنه، بالنسبة ملجموعة معينة من األهداف احملددة من إنسان، 
تقدمي تنبؤات أو توصيات أو قرارات تؤثر على البيئات احلقيقية أو االفرتاضية، وهي مصممة للعمل مبستويات خمتلفة 

من االستقاللية.73

(Alexa) أليكسا

الذكاء  يستخدم  افرتاضي  مساعد  هو  أليكسا،  باسم  ببساطة  املعروف   ،(Amazon Alexa) أليكسا  أمازون 
االصطناعي طورته شركة أمازون. وهو قادر على التفاعل الصويت، وتشغيل املوسيقى، وإعداد قوائم املهام، وإعداد 
التنبيهات، وبث البودكاست التدفقي، وتشغيل الكتب السمعية، وتقدمي معلومات عن الطقس، وحركة املرور، 
العديد من  التحكم يف  الفعلي، مثل األخبار. وميكن ألليكسا أيضًا  الوقت  املعلومات يف  والرياضة، وغريها من 
األجهزة الذكية اليت تستخدم نفسها كنظام أمتتة منزيل. وميكن للمستخدمني توسيع قدرات أليكسا عن طريق تثبيت 

املصطلحات واملعاين (2016)، املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي،   68

.h�p:�� luxembourgguidelines .org� wp -content� uploads� 2017� 06� Terminology -guidelines -396922 -EN .pdf
h�ps:�� www .coe .int� t� dg3�  ،جملس أوروبا (2012)، محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي: اتفاقية جملس أوروبا  69
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h�ps:�� www .itu .int�  ،اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت (2015)، املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت  71
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"مهارات" (وظائف إضافية طورها موردو أطراف ثالثة، يف إعدادات أخرى تسمى تطبيقات، يف أكثر األحيان، 
مثل برامج الطقس وامليزات السمعية).74

مصلحة الطفل الفضلى
تصف مجيع العناصر الالزمة الختاذ قرار يف موقف حمدد لطفل معني أو جمموعة معينة من األطفال.75

طفل

وفقًا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، ما مل يبلغ سن الرشد 
قبل ذلك مبوجب القانون الوطين.76 

(CSEA) االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال

مصطلح يصف مجيع أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسيني (اتفاقية حقوق الطفل، لعام 1989، املادة 34)، من 
قبيل "( أ ) محل أو إكراه الطفل على االخنراط يف أي نشاط جنسي غري مشروع؛ (ب) االستخدام االستغاليل 
لألطفال يف البغاء أو املمارسات اجلنسية األخرى غري القانونية؛ (ج) االستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض 
واملواد اإلباحية، فضال عن "االتصال اجلنسي الذي ينطوي عادة استخدام القوة ضد شخص دون موافقة."77 . 

ويتزايد االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال عرب اإلنرتنت، أو عرب عالقة ما بالبيئة املوصولة باإلنرتنت.78

(CSAM) مواد االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال

أدى التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل خلق أشكال جديدة من االستغالل واالعتداء اجلنسيني 
عرب اإلنرتنت حبق األطفال، واليت ميكن أن حتدث افرتاضيًا دون وجوب أن تتضمن لقاء جسديًا وجهًا لوجه مع 
الطفل.79 وعلى الرغم من أن العديد من السلطات القضائية ال تزال تسمي الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة باالعتداء 
اجلنسي على األطفال "املواد اإلباحية عن األطفال" أو "صور األطفال الفاحشة"، فإن هذه املبادئ التوجيهية ستشري 
إىل تلك املواضيع مجعًا على أهنا مواد اعتداء جنسي على األطفال (CSAM بعدئٍذ). وهذا يتوافق مع املبادئ التوجيهية 

h�ps:�� developer .amazon .com� en -US�  ،أنشئ مهارات للصوت :Alexa (2019)، املوقع الرمسي ملجموعة مهارات Amazon  74
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للجنة النطاق العريض واالستجابة الوطنية النموذجية للتحالف العاملي للحماية (WePROTECT).80 ويصف هذا 
مبادئ  تنص  اإلباحية إىل صناعة مشروعة جتارية، وكما  املواد  بينما تشري  احملتوى وصفًا أصح.  املصطلح ذلك 

لكسمبورغ التوجيهية فإن استخدام املصطلح:

"قد يساهم (عن غري قصد أو بقصد) يف تقليل خطورة ما هو يف الواقع اعتداء جنسي على األطفال و�أو استغالل 
جنسي لألطفال أو االستخفاف به أو حىت إضفاء الشرعية عليه [...] فمصطلح "املواد اإلباحية عن األطفال" خياطر 

بالتلميح إىل تنفيذ هذه األفاعيل مبوافقة الطفل، وأهنا متثل مواد جنسية مشروعة."81

ويشري مصطلح CSAM إىل مواد متثل أفاعيل مسيئة جنسيًا و�أو استغاللية للطفل. وهو يشمل، على سبيل املثال 
ال احلصر، املواد اليت تسجل االعتداء اجلنسي من بالغني على األطفال؛ وصور األطفال املدرجة يف السلوك اجلنسي 

الصريح؛ واألعضاء التناسلية لألطفال عند إنتاج الصور أو استخدامها ألغراض جنسية يف املقام األول. 

األطفال والشباب

مصطلح يصف مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يف حني يغطي مصطلح األطفال، اُملشار إليهم 
أيضًا باسم األطفال األصغر سنًا يف املبادئ التوجيهية، مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ويتكون 

الشباب من الفئة العمرية من 15 إىل 18 عامًا.

األلعاب املوصولة

ل األلعاب املوصولة باإلنرتنت باستخدام تكنولوجيات مثل Wi-Fi وبلوتوث، وتعمل عادًة جنبًا إىل جنب مع  توصَّ
التطبيقات املصاحبة لتمكني اللعب التفاعلي لألطفال. ووفقًا ملؤسسة Juniper Research، يف عام 2015، بلغت 
إيرادات سوق األلعاب املوصولة 2.8 مليار دوالر أمريكي وُيتوقع أن ترتفع إىل 11 مليار دوالر أمريكي حبلول عام 
2020. وتقوم هذه األلعاب جبمع وختزين املعلومات الشخصية من األطفال مبا يف ذلك األمساء واملوقع اجلغرايف 

والعناوين والصور الفوتوغرافية والتسجيالت السمعية والفيديوية.82

الرتهيب السيرباين، يشار إليه أيضًا بالرتهيب عرب اإلنرتنت

يصف الرتهيب السيرباين فعًال عدوانيًا متعمدًا ينفَّذ بشكل متكرر على يد جمموعة أو فرد باستخدام التكنولوجيا 
الرقمية ويستهدف ضحية اليت ال تستطيع الدفاع عن نفسها بسهولة.83 وعادًة ما يتضمن "استخدام التكنولوجيا 
الرقمية واإلنرتنت لنشر معلومات مؤذية عن شخص ما أو تناقل معلومات أو صور أو مقاطع فيديو خاصة عن 
قصد بطريقة مؤذية، وإرسال رسائل مهددة أو مهينة (عرب الربيد اإللكرتوين والرسائل الفورية والدردشة والنصوص) 
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وبث الشائعات واملعلومات الكاذبة عن الضحية أو استبعادها عمدا من االتصاالت عرب اإلنرتنت".84 وميكن أن 
يتضمن اتصاالت مباشرة (مثل الدردشة أو الرسائل النصية) أو شبه عامة (مثل نشر رسالة حترش يف قائمة بريد 

إلكرتوين) أو عامة (مثل إنشاء موقع إلكرتوين خمصص للسخرية من الضحية).

الكراهية السيربانية والتمييز والتطرف العنيف

"تعد الكراهية السيربانية والتمييز والتطرف العنيف شكًال مميزًا للعنف السيرباين حيث أهنا تستهدف هوية مجاعية، 
وليس أفراد [...] وكثريًا ما تنال العرق أو التوجه اجلنسي أو الدين أو اجلنسية أو وضع اهلجرة واجلنس�النوع 

االجتماعي والسياسة".85

املواطنة الرقمية

تشري املواطنة الرقمية إىل القدرة على االخنراط بشكل إجيايب ونقدي وقدير يف البيئة الرقمية، باالعتماد على مهارات 
اإلنسان من خالل  اليت حترتم حقوق وكرامة  االجتماعية  املشاركة  أشكال  ملمارسة  الفعال واإلبداع،  التواصل 

االستخدام املسؤول للتكنولوجيا.86

اإلملام باملعارف الرقمية

اإلملام باملعارف الرقمية يعين امتالك املهارات اليت حيتاجها املرء للعيش والتعلم والعمل يف جمتمع جيري فيه التواصل 
والنفاذ إىل املعلومات على حنو متزايد من خالل التكنولوجيات الرقمية مثل منصات اإلنرتنت ووسائل التواصل 

االجتماعي واألجهزة املتنقلة.87 وهو يشمل التواصل الواضح واملهارات التقنية والتفكري النقدي.

املرونة الرقمية

يصف هذا املصطلح قدرة الطفل على التأقلم نفسيًا مع األضرار اليت يصادفها عرب اإلنرتنت. وتتضمن املرونة الرقمية 
امتالك املوارد النفسية الالزمة لفهم مىت يكون الطفل يف خطر عرب اإلنرتنت، ومعرفة ما جيب فعله لطلب املساعدة، 

والتعلم من التجربة، والتعايف عندما تسوء األمور.88

املربون

املريب هو الشخص الذي يعمل بشكل منهجي على حتسني فهم شخص آخر ملوضوع معني. ويشمل دور املربني 
األشخاص الذين يقومون بالتدريس يف الفصول الدراسية وغريهم من األشخاص الني يقومون بدور غري رمسي يف 

املصطلحات واملعاين (2016)، املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي،   84
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العملية التعليمية، مثل أولئك الذين يعملون يف مواقع التواصل االجتماعي لتقدمي املعلومات اخلاصة بأمان اإلنرتنت 
أو الذين يديرون دورات جمتمعية مدرسية متكن األطفال والشباب من مراعاة شروط األمان على اإلنرتنت.

وخيتلف عمل املربني باختالف السياق الذي يعملون فيه وعمر جمموعة األطفال (أو الكبار) الذين حياولون تربيتهم.

املوجهون

مصطلح يصف مجيع األشخاص الذين شغلوا منصبًا يف هيكل إدارة�توجيه املدرسة.

االستدراج�االستدراج عرب اإلنرتنت

االستدراج�االستدراج عرب اإلنرتنت كما هو معرف يف مبادئ لكسمبورغ التوجيهية، يشري إىل عملية إقامة�بناء 
عالقة مع طفل إما شخصيًا أو من خالل استخدام اإلنرتنت أو التكنولوجيات الرقمية األخرى لتسهيل االتصال 
اجلنسي املباشر أو عرب اإلنرتنت مع ذلك الشخص الذي يقنع الطفل بإقامة عالقة جنسية.89 وهي عملية هتدف إىل 
التواصل  تنطوي على  أو عملية  معرفتهم،  بدون  أو  مبعرفتهم  أو حمادثات جنسية  إىل تصرفات  األطفال  جذب 
واالختالط االجتماعي بني اجلاين والطفل جلعله أكثر عرضة لالعتداء اجلنسي. ومل يرد تعريف مصطلح االستدراج 

يف القانون الدويل؛ وتستخدم بعض السلطات القضائية، مبا يف ذلك كندا، مصطلح "إغراء".

(ICT) تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

االتصاالت.  تؤكد على جانب  اليت  املعلومات  تكنولوجيات  املعلومات واالتصاالت مجيع  تكنولوجيات  تصف 
ويشمل ذلك مجيع اخلدمات واألجهزة املوصولة باإلنرتنت مثل احلواسيب واحلواسيب احملمولة واألجهزة اللوحية 
واهلواتف الذكية ووحدات التحكم يف األلعاب وأجهزة التلفزيون والساعات.90 ويشمل أيضًا خدمات مثل الراديو 

باإلضافة إىل خدمات النطاق العريض وعتاد الشبكة واألنظمة الساتلية وغريها.

األلعاب على شبكة االنرتنت

ُتعرَّف "األلعاب على شبكة اإلنرتنت" بأهنا لعب أي نوع من األلعاب الرقمية التجارية الفردية أو متعددة الالعبني 
عرب أي جهاز موصول باإلنرتنت، مبا يف ذلك وحدات التحكم املخصصة واحلواسيب املكتبية واحلواسيب احملمولة 

واألجهزة اللوحية واهلواتف املتنقلة.

. وعرِّف "النظام البيئي لأللعاب عرب اإلنرتنت" ليشمل مشاهدة اآلخرين يلعبون ألعاب الفيديو عرب منصات الرياضة 
اإللكرتونية أو البث املباشر أو تبادل تسجيالت الفيديو، وهو يقدم عادًة خيارات للمشاهدين للتعليق أو التفاعل 

مع الالعبني وغريهم من املشاهدين.91
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أدوات رقابة الوالدين

برجميات تتيح للمستخدمني، وهم عادًة أحد الوالدين، التحكم يف بعض أو كل وظائف احلاسوب أو أي جهاز 
آخر ميكنه التوصيل باإلنرتنت. وعادًة، ميكن هلذه الربجميات تقييد النفاذ إىل أنواع أو فئات معينة من املواقع أو 
اخلدمات على شبكة اإلنرتنت. ويقدم البعض منها أيضًا إمكانية إدارة الوقت، حبيث ميكن ضبط اجلهاز للنفاذ إىل 
اإلنرتنت بني ساعات معينة حصرًا. وميكن لإلصدارات األكثر تقدمًا تسجيل مجيع النصوص املرسلة أو املستلمة 

من اجلهاز. وعادًة ما تكون الربامج حممية بكلمة مرور.92

أولياء األمور ومقدمو الرعاية واألوصياء

يشري العديد من مواقع اإلنرتنت إىل أولياء األمور بطريقة عامة (مثل "صفحة أولياء األمور" و"رقابة الوالدين")، 
ومن هنا قد يكون من املفيد أن ُنعرف األشخاص الذين ينبغي هلم يف األوضاع املثالية متكني األطفال من اغتنام 
أقصى قدر من الفرص املتاحة على شبكة اإلنرتنت والتأكد من استخدام األطفال والشباب ملواقع اإلنرتنت على 
حنو آمن ومسؤول، ومنحهم موافقتهم على الدخول إىل مواقع معينة على اإلنرتنت. ويف هذه الوثيقة، يشري مصطلح 
"أولياء األمور" إىل أي شخص (باستثناء املربني) يتحمل مسؤولية قانونية عن الطفل. وختتلف مسؤولية الوالدين 

من بلد إىل آخر كما ستختلف حقوق الوالدين القانونية.

معلومات شخصية

يصف هذا املصطلح معلومات ُجتمع عرب اإلنرتنت وميكن أن تعرِّف هوية شخص بشكل فردي. وهذا يشمل االسم 
الكامل، وتفاصيل االتصال مثل املنزل وعنوان الربيد اإللكرتوين، وأرقام اهلاتف، وبصمات األصابع أو مواد التعرف 
على الوجه، وأرقام التأمني أو أي عامل آخر، يسمح باالتصال الفعلي أو عرب اإلنرتنت بأي شخص. ويف هذا 
السياق، تشري أيضًا إىل أي معلومات عن طفل وحاشيته جيمعها عرب اإلنرتنت مقدمو خدمة التوصيل باإلنرتنت، 

مبا يف ذلك األلعاب املوصولة وإنرتنت األشياء وأي تكنولوجيا أخرى موصولة. 

اخلصوصيات

كثريًا ما تقاس اخلصوصيات بداللة تناقل املعلومات الشخصية عرب اإلنرتنت، واحلصول على ملف تعريف عام يف 
إعدادات  اإلنرتنت، واستخدام  تعرفت عليهم عرب  املعلومات مع أشخاص  وتناقل  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

اخلصوصيات، وإطالع األصدقاء على كلمات املرور، والقلق بشأن اخلصوصيات.93

إرسال حمتوى جنسي

ُيعّرف إرسال حمتوى جنسي بالشكل الشائع على أنه إرسال أو استقبال أو تبادل احملتوى اجلنسي املنَتج ذاتيًا مبا يف 
ذلك الصور أو الرسائل أو مقاطع الفيديو عرب اهلواتف املتنقلة و�أو اإلنرتنت.94 ويعد إنشاء وتوزيع وحيازة الصور 
اجلنسية لألطفال غري قانوين يف معظم البلدان. ويف حال الكشف عن صور جنسية لألطفال، ينبغي للبالغني عدم 
مشاهدهتا. وقيام شخص بالغ بإطالع طفل على صور جنسية هو دائمًا عمل إجرامي. وميكن لتناقل صور جنسية 

بني األطفال أن يلحق األذى وقد تدعو احلاجة إىل إعداد تقارير واختاذ إجراءات إلزالة الصور املتناَقلة.
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االبتزاز اجلنسي أو ابتزاز األطفال جنسيًا

يصف االبتزاز اجلنسي "ابتزاز شخص بواسطة صور هلذا الشخص أنشأها بنفسه كي ُتنتزع منه خدمات جنسية 
أو أموال أو غري ذلك من املنافع حتت هتديد نشر املواد يف دائرة أوسع من موافقة الشخص املصوَّر (من قبيل نشر 

الصور على وسائل التواصل االجتماعي) ".95

إنرتنت األشياء

ل األشياء واألشخاص بينيًا من خالل  متثل إنرتنت األشياء اخلطوة التالية حنو رقمنة املجتمع واالقتصاد، حيث توصَّ
شبكات االتصاالت وتبلِّغ عن وضعها و�أو البيئة احمليطة هبا.96

URL

يشري االختصار URL إىل "حمدد املوارد املنتظم"، وهو عنوان صفحة على شبكة اإلنرتنت.97

الواقع االفرتاضي

الواقع االفرتاضي هو استخدام تكنولوجيا احلاسوب خللق تأثري عامل ثالثي األبعاد تفاعلي يكون لألشياء فيه إحساس 
بالوجود املكاين.98
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