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السيبرانياالتحاد الدولي لالتصاالت واألمن 

2003-2005

من خطة العمل للقمة5اعتبار االتحاد الدولي لالتصاالت الميسر للبند 

"التبناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا"

2007
) العالمي السيبرانيأطلق األمين العام لالتحاد برنامج األمن 

GCA)

السيبرانيإطار للتعاون الدولي في مجال األمن 

إلى اليوم2008من 

اره العالمي باعتبالسيبرانيأعضاء االتحاد برنامج األمن قر أ

وليالدولي لالتصاالت بشأن التعاون الداستراتيجية االتحاد 

.لالتصاالتوليالدعلى نطاق واسع في قرارات االتحاد كان حاضرا  بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
-ITU Plenipotentiary)لالتصاالتمؤتمرات االتحاد الدولي في العديد من PP, WTSA, and WTDC)  قراراتأنتجت قد

(PP Res 130, 174, 179, 181, WTSA Res 50, 52, 58,  and WTDC 45, 67, 69)القضايا ذات الصلة أكثر مسالتي ت

.إلى التدابير التقنية والتنظيم، إلى السياساتقانونيةالقضايا المن واالتصاالت، تكنولوجيا المعلومات أمن ب

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact_index.html
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact_index.html


ات تهدف مبادرة حماية األطفال على اإلنترنت إلى الجمع بين الشركاء من جميع قطاع

المجتمع العالمي لضمان تأمين تجربة آمنة لألطفال على االنترنت في كل مكان

:األهداف الرئيسية

،السيبرانيتحديد المخاطر ونقاط الضعف التي تهدد األطفال في الفضاء •

خلق الوعي بهذه المخاطر والقضايا من خالل القنوات المتعددة،•

تطوير األدوات العملية لمساعدة الحكومات والمنظمات والمربين من أجل تقليل هذه •

المخاطر،

نفيذ تبادل المعرفة والخبرات مع تسهيل خلق الشراكات االستراتيجية الدولية لتحديد وت•

ملموسةمبادرات 

 COPمبادرة حماية األطفال على اإلنترنت 
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...على دعم العديد من الشركاء نعول 
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تمع الحدث الرفيع المستوى لما بعد القمة العالمية لمج
WSIS+10 High Levelالمعلومات 

لمنتدى عة موسنسخةلما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات كان بمثابةالمستوى الرفيع الحدث

مع توفير ، عملالخطوط بالقمة المتعلقة هذه القمة العالمية لمعالجة التقدم المحرز في تنفيذ نتائج 
.أصحاب المصلحة لتنفيذ نتائج القمة العالميةبينمنصة للتنسيق 

 و 2003)القمة العالمية نتائج قام بمراجعة 10+ العالمية القمة لما بعد الحدث الرفيع المستوى

ن رؤية العمل بهدف وضع مقترحات بشأخطوط بتتعلق تلك التيالخصوصوجه على و، (2005
 .أهداف جديدةاستكشاف وأيضاُ إمكانية ، 2015عام بعد لما جديدة 

خط نصراجعت10+ العالمية لقمة الوثائق التي خرجت عن الحدث رفيع المستوى لما بعد ا

 .الشبابوتمكين حماية األطفال على االنترنتواعترفت بأهمية 5C5العمل جيم 

راتيجيات األمن وتمكين المستخدمين، وتشجيع استاإلنترنت، على شبكة والسالمةاألمنتعزيز ثقافة “
ان التركيز ضم" -"الوطنية واإلقليمية والدولية لحماية المستخدمين، بما في ذلك األطفال السيبراني

وأصحاب الحكوماتينبغي على وفي هذا الصدد، ،االنترنتبشكل خاص لحماية وتمكين األطفال على 
االت في بيئة بفوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصلتمتع ع لجميالمعا لمساعدة العمل المصلحة اآلخرين 

 ”.سليمة وآمنة



أعضاءمناتواإلرشادالمدخالتسهلتمنصة

حمايةمجالفياالتحاددورحولالفريق

ق،الفريعملخاللمن.االنترنتعلىاألطفال

يقدمونوالتوصياتضعونياألعضاءفإن
.للمبادرةبثمنتقدرالمدخالت

ذيالاألخير،المفوضينالمندوبينمؤتمرقام

بعضبوضع،2014عامفيبوسانفيعقد

:الهامةالتعديالت
ةمفتوحالعملفريقاجتماعاتفيالمشاركة-

االتحادأعضاء)المصلحةأصحابلجميع
،ءسواحدعلىاألعضاءوغير

ةكلمحمايةدونللجمهورمتاحةالوثائقجميع-
.السر

االتحاد الدولي لالتصاالت حول فريق عمل مجلس
CWG-COPحماية األطفال على االنترنت

آخر اجتماع لفريق العمل 

2015سبتمبر 30



سوفهذاو.اجتماعاتهقبلللشباب،االنترنتعلىواحدليوممشاوراتإجراءبأيضاالفريقوأوصى-

ياجاتحتلالاالستجابةفيمرونةوأكثرمضىوقتأيمنشموالأكثريكونبأنللفريقيسمح
.بالسياساتالمتعلقةتلكوأالتقنيةسواءوالناشئةالحالية

Worldبرنامجهاواإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجمعشراكةفينحن- We Want Platform
-https://www.worldwewant2015.org/itu:مباشرةالهواءعلىالتشاوراآلنيجريو

youth

االنترنت للشبابعلى ات مشاور

https://www.worldwewant2015.org/itu-youth


ماذا نفعل؟
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التوجيهية لحماية األطفال على االنترنتالمبادئ أربعة مجموعات من 

حمايةرةمبادفيالشركاءمعبالتعاونالمصلحةأصحابمنللعديدالتوجيهيةالمبادئمنمجموعةتطويرتم•

االنترنتعلىاألطفال

المتحدةلألممالستةباللغاتمتوفرةالمبادئ•
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تفاصيل عن المبادئ التوجيهية

ن مبادئ توجيهية لألطفال بشأ
حماية األطفال على االنترنت

لىعلمخاطرباوالشباب أن يكونوا واعين األطفال على 

طة لهم على األنشالنصائحاإلرشاداتتقدم. االنترنت

جة الضارة المحتملة على شبكة اإلنترنت، مثل البلط

.  االنترنتوالتحرش، وسرقة الهوية، وإساءة استخدام 

لذين اوتشمل المبادئ التوجيهية أيضا المشورة لألطفال 

ى الضار وغير القانوني عللمحتوى لرأوا او تعرضوا 

مالة الستلاوتعرضالذينالشبابشبكة اإلنترنت، أو 

ئةالمسيألغراض جنسية، وإنتاج وتوزيع وجمع المواد 

ألطفالل
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تفاصيل عن المبادئ التوجيهية

ء مبادئ توجيهية لآلباء وأوليا

األمور والمربين بشأن حماية 
األطفال على االنترنت

اإلنترنت البحوث أن المزيد والمزيد من األطفال تتصل بتبين 

من باستخدام أجهزة األلعاب واألجهزة المحمولة، ولكن الكثير

بكة بشاالتصال تشمل األنشطة أن هذه البالغين ال يدركون 

مور المبادئ التوجيهية لآلباء واألمهات وأولياء األ. اإلنترنت

ل تجربة توصيات بشأن ما يمكن القيام به لجعتقدم والمربين 

.إيجابيةتجربةطفلهم لاالنترنت 
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تفاصيل عن المبادئ التوجيهية

مبادئ توجيهية لصانعي 

بشان حماية األطفال السياسات
على االنترنت

بلدان التساعد سوفالتوجيهية لصانعي السياسات لمبادئ ا

لىعفال األطالستراتيجياتها لحماية بشكل منفرد لوضع خطة 

جل من أ. المدى القصير والمتوسط والطويلعلىاإلنترنت 

لى صياغة استراتيجية وطنية تركز على سالمة الطفل ع

على واضعي السياسات في النظر فييجب االنترنت، 

،ونيقانمجموعة من االستراتيجيات، بما في ذلك إنشاء إطار 

،ةالموارد المناسبوتوفير قدرات إنفاذ القانون؛ تطوير و

لتثقيف موارد اوتقديموتوفيرإعداد التقارير؛ آليات توفير و

.والتوعية
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تفاصيل عن المبادئ التوجيهية

مبادئ توجيهية للصناعة بشأن 

حماية األطفال على االنترنت 
جديد

األطفال حمايةبشأنالمبادئ التوجيهية المحدثة للصناعة قدمت

ولوجيا تكنصناعة ليمكنكيفالمشورة بشأن االنترنتعلى 

طفال تساعد في تعزيز السالمة لألأن المعلومات واالتصاالت 

التي ةجهزاألأو تقنيات المنأياإلنترنت أو الذين يستخدمون

من على االنترنتمنصة كما توفر . االتصال بهاتمكنهم من

على حول حماية األطفال على االنترنتدراسات الحالة 

ت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالصناعة نطاق واسع في 

.محتوى هذه المبادئ التوجيهيةتكمل بحيث 



وعمليات سياسات ال

اإلدارة

محتوى اإليذاء 

الجنسي لألطفال

بيئة آمنة ومناسبة 

لكل فئة عمرية 

لألطفال

تثقيف األطفال 
واألهالي والمربين

تشجيع االستخدام 

يا تكنولوجلاإليجابي 

المعلومات واالتصاالت

؟ما هو مخطط هذه المبادئ التوجيهية

ةالفرعياتالقطاعقوائم االختيار 

ف مشغلي شبكات الهات

محمولال

مزودي خدمات 

االنترنت

موفري المحتوى، تجار 

، التجزئة على االنترنت

اتالتطبيقمطوري 

الشبكات االجتماعية
الشركات المصنعة 

لألجهزة
في النفاذ إلى اإلنترنت

األماكن العامة

النسخة الجديدة من المبادئ التوجيهية للصناعة بشان حماية األطفال على االنترنت
ITU-UNICEF

16



منصة على االنترنت

الحالةدراسات ل
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معمسوحاتجراء ا

السياساتواضعي 
تطوير دراسات حالة

المالمح القطرية

جمع البيانات

مشاريع أخرى
18



ويعمل االتحاد بشكل وثيق مع مؤسسة مراقبة •

هذه قامت. خطوط ساخنةإلنشاء ( (IWFاإلنترنت

طرق إلنشاء  IWFخبرة وموارد على بناءالشراكة 

أجل وفعالية من حيث التكلفة من كفاءة ذات 

ى األطفال علضد الجنسياإليذاء محتوى مكافحة 

.االنترنت

رو مايكوترينداتفق االتحاد الدولي لالتصاالت •

لوضع إطار للتعاون بما يتماشى مع الهدف 

.المشترك لخلق مجتمع معلومات أكثر أمنا وأمانا

تضافر الجهود مع المنظمات األخرى
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زامبيا

البحرين

تشاد

الغابون

بروناي دار السالم

الكاميرون

غانا

الموريشيوسجزر 

سيراليون

غامبيا

عمان

البلدان على وضع استراتيجيات وسياسات وطنيةمساعدة 
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ITU/ACOPEA Pan African E-Safety pilot program in Ethiopia

ية تلقى المشروع التجريبي تأييد من وزارة اإلثيوب•

.في اثيوبياالمعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا 

السالمة سفراء من 100إلى مجموعه يصل تدريب ما •

25القانون والمعلمين من إنفاذ جهات ومن الحكومة، 
 .مدرسة في أديس أبابا

ن مرسائل فورية تلقوا الشباب وطفل 15000من كثر أ•

ار السالمة على االنترنت وضعت تحت شعتعزيز أجل 

.''آمن، انقر ذكي اضغط ''

مه اسإقليميا  مشروعا  ويهدف المشروع اآلن ليصبح •

.األفريقيااللكتروني مشروع السالمة 

أنشطة بناء القدرات

21
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الطريق إلى األمام
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من أجل التنمية العالمية لالتصاالتConnect 2020جدول أعمال 
وتكنولوجيا المعلومات

 الهام الدوربالتأكيد علىالدول األعضاء في االتحاد ملتزمون

قيق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها داعما لتح

2015جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 

هامة اة أدتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارعترفاال
 SDGsالشاملةأهداف التنمية المستدامةلتحقيق 

Connect 2020  الرؤية واألهداف والغايات المشتركة تحدد

ول عام بحلهاتحقيقباألعضاء في االتحاد الدول التزمت التي 

يئي بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الب2020
المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا ل
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االستدامة وحماية األطفال على االنترنت:  Connect 2020من خطة 3الهدف 

 نظر عن ، وبصرف الواالتصاالتتكنولوجيا المعلومات لتطبيقات النمو في االستخدام العالمي أدى

التي قد تنعكس على االستدامةالتحدياتمن عدد فوائدها الجمة، إلى خلق

 تشمل ي الت، بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يهواحدة من القضايا

:االنترنتحماية األطفال على 

لفرص  امن من االستفادة األطفال وفي ذات الوقت تمكين أكبر عدد من من مخاطر الثورة الرقمية الحد -

.آرائهموالتعبير عنالمعلومة والحصول على واالتصال، والتبادل، والتعلم، ، غير المسبوقة للتواصل

 نظر عن ، وبصرف الواالتصاالتتكنولوجيا المعلومات لتطبيقات النمو في االستخدام العالمي أدى

التي قد تنعكس على االستدامةالتحدياتمن عدد فوائدها الجمة، إلى خلق

 تشمل ي الت، بناء الثقة واألمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يهواحدة من القضايا

:االنترنتحماية األطفال على 

لفرص  امن من االستفادة األطفال وفي ذات الوقت تمكين أكبر عدد من من مخاطر الثورة الرقمية الحد -

.آرائهموالتعبير عنالمعلومة والحصول على واالتصال، والتبادل، والتعلم، ، غير المسبوقة للتواصل

األهداف االستراتيجية 

والغايات

Connect 2020
رؤية االتحاد الدولي لالتصاالت ومهمة

االتواالتصالمعلومات تكنولوجيا إدارة التحديات الناتجة عن تنمية -االستدامة-3الهدف 
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خطة االتحاد الدولي 

االستراتيجية 
2016-2019

تإطار عمل الشراكة في مبادرة حماية األطفال على االنترن

أهداف وغايات مبادرة حماية األطفال على االنترنت

مبادرة حماية األطفال 
على االنترنت

القطاع الخاصالمنظمات الدولية
أصحاب المصلحة 

األخرون

التعاون على المستوى الوطني واالقليمي

التعاون الدولي

المجتمع المدني

المؤسسات الحكومية

األوساط األكاديمية

القطاع الخاص

حماية األطفال على االنترنت

الحكومات

المنظمات اإلقليمية والدولية جهات انفاذ القانون
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األهداف والغايات: حماية األطفال على االنترنت

Pillar 1: Legal 
Measures

Pillar 2: Tech. & 
Procedural Meas.

Pillar 4: Capacity 
Building

Pillar 3: Org. 
Structures

Pillar 5: Internat’l
Cooperation 

XX ٪ المناطق / البلدان من

تقوم بجمع بيانات عن 

يا تكنولوجلاستخدام األطفال 

المعلومات واالتصاالت 

والمخاطر على االنترنت

XX ٪من البلدان ينبغي أن

الممارسات اآلمنة عبرتدخل

اإلنترنت في المناهج 

الدراسية

XX ٪ يهالدمن البلدان

وحدات متخصصة للتحقيق

في جرائم اإلنترنت التي 

تستهدف األطفال

وضعت من البلدان ٪ 70

لإلبالغبوضوح آليات محددة

مواد عن بفعالية وكفاءة 

االعتداء الجنسي على 

االنترنت

لديهامن البلدان ٪ 90

صدي للتالتشريعية تدابيرال

ى علاالعتداء الجنسي مواد ل

االنترنتعلى األطفال 

5لهدفا 4الهدف 3الهدف 2الهدف 1الهدف 

ة تعزيز الممارسات الدولي

والمتناغمة المنسقة 

الحماية عبر لضمان

اإلنترنت

تشجيع اكتساب وتبادل 

المعرفة لألطفال واألفراد 

والمؤسسات من أجل تحقيق

بيئة آمنة على اإلنترنت

تعزيز المشاركة الفعالة 

م والتعاون بين الوكاالت لدع

ن الرصد والتقييم واإلبالغ ع

محتوى غير الئق

تعزيز إطار قانوني شامل

م جرائلللتصدي بفعالية 

فالاإلنترنت المتعلقة باألط

5الهدف االستراتيجي  4الهدف االستراتيجي  3الهدف االستراتيجي  2لهدف االستراتيجي ا 1الهدف االستراتيجي 

حماية األطفال على االنترنت
لى أساسي من الحماية عحد أدنىمنمن األطفال ينبغي أن تستفيد ٪ 80

2020االنترنت بحلول عام 

حماية األطفال على االنترنت
لى أساسي من الحماية عحد أدنىمنمن األطفال ينبغي أن تستفيد ٪ 80

2020االنترنت بحلول عام 
ف 

الهد
والغاية

ف 
الهد

والغاية

التعاون : 5الركيزة 

الدولي
بناء : 4الركيزة 

القدرات

التدابير: 2الركيزة 

ةالتقنية واالجرائي
الهياكل : 3الركيزة 

التنظيمية

التدابير: 1الركيزة 

القانونية

ىالمحتوتخفيض 

عبر الضار

ة اإلنترنت بطريق

فعالة

2020-2015التركيز خالل األعوام من 
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توضيحات

 1خط األساس للهدف:

 (2014)٪ 83النسبة المئوية الحالية لألطفال هي

 (2014)٪ 69النسبة المئوية الحالية للدول هي

 2األساس للهدف خط:

 أعضاء في هم 44)51الساخنة التي لديها الخطوط العدد الحالي للبلدان

(INHOPE،2014شبكة 

 26الخطوط الساخنة هي التي لديها النسبة المئوية الحالية من البلدان ٪

(2014)

 (2014)٪ 22النسبة المئوية الحالية لألطفال هي

4و 3لهدف ا:

 متاحةحاليا ال توجد بيانات

بمساعدة شركاء 2020البيانات وإنشاء مرجعية بحلول عام تجميع حاول نس

 5الهدف

 لقياسلنهج نوعي

 1خط األساس للهدف:

 (2014)٪ 83النسبة المئوية الحالية لألطفال هي

 (2014)٪ 69النسبة المئوية الحالية للدول هي

 2األساس للهدف خط:

 أعضاء في هم 44)51الساخنة التي لديها الخطوط العدد الحالي للبلدان

(INHOPE،2014شبكة 

 26الخطوط الساخنة هي التي لديها النسبة المئوية الحالية من البلدان ٪

(2014)

 (2014)٪ 22النسبة المئوية الحالية لألطفال هي

4و 3لهدف ا:

 متاحةحاليا ال توجد بيانات

بمساعدة شركاء 2020البيانات وإنشاء مرجعية بحلول عام تجميع حاول نس

 5الهدف

 لقياسلنهج نوعي

:هدف حماية األطفال

ى من األطفال ينبغي أن تستفيد من حد أدن٪ 80

أساسي من الحماية على االنترنت بحلول عام 

2020*
62هوحمايةالالعدد الحالي من األطفال الذين لديهم مستوى أساسي من : نقطة األساس٪

:هدف حماية األطفال

ى من األطفال ينبغي أن تستفيد من حد أدن٪ 80

أساسي من الحماية على االنترنت بحلول عام 

2020*
62هوحمايةالالعدد الحالي من األطفال الذين لديهم مستوى أساسي من : نقطة األساس٪

2والهدف 1الجمع بين مؤشرات الهدف * 

1الهدف 1الهدف 

ير من البلدان لديها التداب٪ 90

التشريعية للتصدي لمواد

االعتداء الجنسي  على 

األطفال على االنترنت

ير من البلدان لديها التداب٪ 90

التشريعية للتصدي لمواد

االعتداء الجنسي  على 

األطفال على االنترنت

2الهدف 2الهدف 

من البلدان وضعت آليات٪ 70

الية محددة بوضوح لإلبالغ بفع

وكفاءة عن مواد االعتداء 

الجنسي على االنترنت

من البلدان وضعت آليات٪ 70

الية محددة بوضوح لإلبالغ بفع

وكفاءة عن مواد االعتداء 

الجنسي على االنترنت
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!شكراً لكم 
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للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا
www.itu.int/cop

:أو االتصال بنا
cop@itu.int 

Rouda.Alamir@itu.int

http://www.itu/cop
http://www.itu.int/cop

