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متهيد

أتاح االنتشار اهلائل للتكنولوجيات الرقمية فرصًا غري مسبوقة لألطفال والشباب لالتصال والتواصل واملشاركة 
والتعلم والنفاذ إىل املعلومات والتعبري عن آرائهم بشأن األمور اليت تؤثر على حياهتم وجمتمعاهتم.

بيد أن النفاذ إىل اخلدمات اإللكرتونية على حنو أوسع وأكثر سهولة يطرح أيضًا حتديات كبرية بالنسبة لسالمة 
األطفال – سواء على اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت. من قضايا اخلصوصية والعنف بني األقران واحملتوى العنيف و�
أو غري املناسب للعمر، إىل املخادعني عرب اإلنرتنت واجلرائم ضد األطفال مثل االستمالة عرب اإلنرتنت واالعتداء 
واالستغالل اجلنسيني، ويواجه األطفال اليوم العديد من املخاطر الكبرية. وتتضاعف التهديدات ويعمل مرتكبوها 

بشكل متزايد يف وقت واحد عرب احلدود مما جيعل تعقبهم صعبًا بل وتصعب مساءلتهم.

وباإلضافة إىل ذلك، شهدت جائحة فريوس كورونا املستجد (COVID-19) العاملية زيادة يف عدد األطفال الذين 
ينضمون إىل عامل اإلنرتنت ألول مرة، إلكمال دراساهتم واحلفاظ على التفاعل االجتماعي. والقيود اليت يفرضها 
الفريوس ال تعين فقط أن العديد من األطفال األصغر سنًا بدأوا يتفاعلون عرب اإلنرتنت يف وقت أبكر بكثري مما كان 
خيطط له آباؤهم، بل وأيضًا احلاجة إىل التوفيق بني التزامات العمل اليت جعلت العديد من اآلباء غري قادرين على 
اإلشراف على أطفاهلم، مما ترك الشباب عرضة ملخاطر الوصول إىل حمتوى غري الئق أو استهدافهم من قبل املجرمني 

.(CSAM) يف إنتاج مواد االعتداء اجلنسي على األطفال

السريع، والبث  امللفات  التطبيقات واأللعاب املوصولة، وتقاسم  التكنولوجي مثل  التقدم  ويستفيد املجرمون من 
املباشر، والعمالت املجفرة، وشبكة الويب املظلمة، وبرامج التشفري القوية. ومع ذلك، فهم يستفيدون أيضًا من 
اإلجراءات غري املنسقة واملرتددة اليت يتخذها قطاع التكنولوجيا يف كثري من األحيان ملكافحة املشكلة بفعالية. وميكن 
أن تكون التكنولوجيات الناشئة جزءًا من احلل، مثل قاعدة بيانات اإلنرتبول القائمة على الذكاء االصطناعي بشأن 
االعتداء اجلنسي على األطفال اليت تستخدم برامج مقارنة الصوة ومقاطع الفيديو إلقامة روابط سريعة بني الضحايا 

واملعتدين واألماكن. ولكن التكنولوجيا وحدها لن حتل املشكلة.

وللحد من خماطر الثورة الرقمية مع متكني املزيد من الشباب من جين مثارها، أصبحت االستجابة التعاونية واملنسقة 
ألصحاب املصلحة أكثر أمهية مما كانت يف أي وقت مضى. وجيب على احلكومات واملجتمع املدين واملجتمعات 
احمللية واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة يف الصناعة أن جيتمعوا حتت لواء واحد يف سبيل حتقيق هدف مشرتك.

وإدراكًا لذلك، طلبت الدول األعضاء يف االحتاد يف 2018 إجراء حتديث شامل للمبادئ التوجيهية بشأن محاية 
التوجيهية لالحتاد وأعيدت صياغتها وأعيد تصميمها  التفكري يف هذه املبادئ  األطفال على اإلنرتنت. وقد أعيد 
لتجسد التحوالت الكبرية للغاية يف الساحة الرقمية اليت جيد األطفال أنفسهم فيها. وباإلضافة إىل االستجابة للتطورات 
الطبعة اجلديدة ثغرة مهمة: الوضع الذي يواجهه  الرقمية، تعاجل هذه  التكنولوجيات واملنصات  اجلديدة يف جمال 
األطفال ذوو اإلعاقة، الذين يوفر هلم عامل اإلنرتنت شريان حياة بالغ األمهية للمشاركة بشكل كامل يف احلياة 

االجتماعية وتلبية احتياجاهتم االجتماعية. 

وتؤدي صناعة التكنولوجيا دورًا حامسًا واستباقيَا يف إرساء األسس الالزمة الستخدام اخلدمات القائمة على اإلنرتنت 
وغريها من التكنولوجيات استخدامًا أكثر أمانًا وأمنًا لصاحل أطفال اليوم واألجيال القادمة.

وجيب على قطاع األعمال أن يضع بشكل متزايد مصاحل األطفال يف صميم عمله، مع إيالء اهتمام خاص حلماية 
خصوصية البيانات الشخصية للمستعملني الشباب، واحلفاظ على حقهم يف حرية التعبري، ومكافحة اآلفة املتنامية 
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املتمثلة يف مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وضمان وجود أنظمة للتصدي بفعالية النتهاكات حقوق الطفل عند 
حدوثها.

ويف حالة عدم حلاق القوانني احمللية بالقانون الدويل، فإن كل شركة لديها فرصة ومسؤولية جلعل أطرها التشغيلية 
اخلاصة هبا تتماشى مع أعلى املعايري وأفضل املمارسات.

وبالنسبة للصناعة، نأمل يف أن تكون هذه املبادئ التوجيهية مبثابة أساس متني لتطوير سياسات األعمال واحللول 
املبتكرة. وبروح صادقة لدور االحتاد بوصفه منظمًا عامليًا، فإنين فخورة بواقع أن هذه املبادئ التوجيهية نتاج جهد 

تعاوين عاملي شارك يف تأليفها خرباء من جمتمع دويل أوسع.

ويسعدين أيضًا أن أقدم لكم التميمة اجلديدة املتعلقة مببادرة محاية األطفال على اإلنرتنت "سانغو"، شخصية ودية 
ومشاكسة وشجاعة قام بتصميمها بالكامل جمموعة من األطفال كجزء من الربنامج الدويل اجلديد لالحتاد بشأن 

توعية الشباب.

ويف عصر يزداد فيه عدد الشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت، فإن هذه املبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن محاية األطفال 
أكثر أمهية مما كانت يف أي وقت مضى. وإن دوائر الصناعة واحلكومات واآلباء واملعلمني واألطفال أنفسهم، يؤدون 
مجيعًا دورًا حيويًا يف هذا الشأن. وأنا ممتنة، كاملعتاد، لدعمكم وأتطلع إىل مواصلة تعاوننا الوثيق بشأن هذه املسألة 

احلرجة.

 دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت، االحتاد الدويل لالتصاالت
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مبادئ توجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

حملة عامة  1
الغرض من هذه الوثيقة توفري توجيه ألصحاب املصلحة يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبناء موارد 
محاية األطفال على اإلنرتنت (COP) اخلاصة هبم. واهلدف من هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بالصناعة بشأن محاية 
األطفال على اإلنرتنت هو توفري إطار مفيد ومرن وسهل االستعمال من أجل رؤى املؤسسة ومسؤوليتها عن محاية 
املستعملني على السواء. كما هتدف إىل إرساء األساس الستعمال اخلدمات القائمة على اإلنرتنت والتكنولوجيات 

املرتبطة هبا استخدامًا أكثر أمانًا وأمنًا من أجل أطفال اليوم واألجيال القادمة.

العمليات  التوجيهية بوصفها جمموعة أدوات، إىل تعزيز جناح األعمال من خالل مساعدة  املبادئ  وهتدف هذه 
الكبرية والصغرية وأصحاب املصلحة على تطوير منوذج جتاري جذاب ومستدام واحلفاظ عليه مع فهم املسؤوليات 

القانونية واألخالقية جتاه األطفال واملجتمع.

واستجابة للتقدم الكبري يف جمال التكنولوجيا والتقارب، قام االحتاد الدويل لالتصاالت واليونيسيف وشركاء مبادرة 
محاية األطفال على اإلنرتنت بوضع املبادئ التوجيهية وحتديثها ملجموعة واسعة من الشركات اليت تقوم بتطوير 

االتصاالت أو األنشطة ذات الصلة وتوفريها واستخدامها يف تقدمي منتجاهتا وخدماهتا.

وجاءت املبادئ التوجيهية املتعلقة بالصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت نتيجة مشاورات مع أعضاء مبادرة 
محاية األطفال على اإلنرتنت، إىل جانب مشاورات أوسع مع أعضاء املجتمع املدين واألعمال التجارية واهليئات 

األكادميية واحلكومات ووسائط اإلعالم واملنظمات الدولية والشباب.

والغرض من هذه الوثيقة هو:

وضع نقطة مرجعية وتوجيهات مشرتكة لصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصناعات اإللكرتونية   •
وأصحاب املصلحة املعنيني؛

األطفال ومنعها  ملنتجاهتا وخدماهتا على حقوق  آثار ضارة  أي  بشأن حتديد  للشركات  إرشادات  تقدمي   •
والتخفيف من حدهتا؛

تقدمي إرشادات للشركات بشأن حتديد الطرق اليت ميكن هبا تعزيز حقوق الطفل واملواطنة الرقمية املسؤولة   •
بني األطفال؛

اقرتاح مبادئ مشرتكة تشكل أساس االلتزامات الوطنية أو اإلقليمية يف مجيع الصناعات ذات الصلة، مع   •
التسليم بأن أنواعًا خمتلفة من األعمال التجارية ستستخدم مناذج تنفيذ متنوعة.

النطاق

متثل محاية األطفال على اإلنرتنت حتديًا معقدًا يشمل العديد من اجلوانب اإلدارية والسياساتية والتشغيلية والتقنية 
العديد من هذه املجاالت وتنظيمها وحتديد أولوياهتا  التوجيهية معاجلة  املبادئ  والقانونية املختلفة. وحتاول هذه 

استنادًا إىل النماذج واألطر واملراجع األخرى القائمة واملعرتف هبا متامًا.

وتركز املبادئ التوجيهية على محاية األطفال يف مجيع املجاالت ومن مجيع املخاطر بالعامل الرقمي ومن مث تسلط 
الضوء على املمارسات اجليدة ألصحاب املصلحة يف الصناعة اليت ميكن مراعاهتا يف عملية صياغة السياسات املؤسسية 
املتعلقة حبماية األطفال على اإلنرتنت وتطويرها وإدارهتا. وتقدم التوجيه للجهات الفاعلة يف جمال الصناعة ليس 
فقط بشأن كيفية إدارة واحتواء النشاط غري القانوين على اإلنرتنت الذي من واجبها أن تتصرف ضده (مثل مواد 
االعتداء اجلنسي على األطفال عرب اإلنرتنت) من خالل خدماهتا، بل وتركز أيضًا على قضايا أخرى ال ُتعّرف 
كجرائم يف مجيع الواليات القضائية. وتشمل هذه القضايا العنف بني األقران، والتسلط السيرباين، والتحرش عرب 
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اإلنرتنت، إىل جانب القضايا املتعلقة باخلصوصية أو الرفاه العام، أو االحتيال أو التهديدات األخرى، اليت قد ال 
تكون ضارة باألطفال إال يف سياقات معينة.

وحتقيقًا هلذه الغاية، تتضمن هذه املبادئ التوجيهية توصيات بشأن املمارسات اجليدة يف مواجهة املخاطر اليت يواجهها 
األطفال يف العامل الرقمي وكيفية التصرف من أجل هتيئة بيئة آمنة لألطفال على اإلنرتنت. وتقدم هذه املبادئ 
التوجيهية املشورة حول كيفية عمل الصناعة للمساعدة يف ضمان سالمة األطفال عند استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أو اإلنرتنت أو أي تكنولوجيات أو أجهزة مرتبطة هبا ميكن ُتوصل هبا مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة، 
وأجهزة األلعاب، واأللعاب املوصولة، والساعات، وإنرتنت األشياء واألنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي. 
وبالتايل، فهي تقدم حملة عامة عن القضايا والتحديات الرئيسية املتعلقة حبماية األطفال على اإلنرتنت وتقرتح إجراءات 
لألعمال وأصحاب املصلحة من أجل وضع سياسات حملية وداخلية بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت. وال تشمل 
هذه املبادئ التوجيهية جوانب مثل عملية الطوير الفعلية أو النص الذي ميكن أن تتضمنه سياسات محاية األطفال 

على اإلنرتنت من أجل الصناعة.

اهليكل

القسم 1 – حملة عامة: يسلط هذا القسم الضوء على الغرض من هذه املبادئ التوجيهية ونطاقها واجلمهور املستهدف 
هبا.

القسم 2 – مقدمة عن محاية األطفال على اإلنرتنت: يقدم هذا القسم حملة عامة عن مسألة محاية األطفال على 
اإلنرتنت، ويعرض بعض املعلومات األساسية، مبا يف ذلك الوضع اخلص املتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة. وعالوة 
على ذلك، يقدم أمثلة عن النماذج الدولية والوطنية القائمة للحفاظ على سالمة األطفال على اإلنرتنت كمجاالت 

تدخل ممكنة ألصحاب املصلحة يف الصناعة.

القسم 3 – املجاالت الرئيسية حلماية حقوق الطفل وتعزيزها: يعرض هذا القسم مخسة جماالت رئيسية حيث ميكن 
للشركات اختاذ إجراءات لضمان استخدام األطفال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل آمن وإجيايب.

القسم 4 – املبادئ التوجيهية العامة: يقدم هذا القسم توصيات جلميع أصحاب املصلحة يف الصناعة بشأن محاية 
لتكنولوجيا  اإلجيايب  االستخدام  تعزيز  املعلومات واالتصاالت وبشأن  تكنولوجيا  استخدام  األطفال عند  سالمة 

املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املواطنة الرقمية املسؤولة ضمن األطفال.

القسم 5 – القوائم املرجعية ذات الصلة بامليزات: يسلط هذا القسم الضوء على توصيات حمددة من أجل أصحاب 
املصلحة بشأن اإلجراءات امللموسة الحرتام حقوق الطفل ودعمها، مع امليزات التالية:

امليزة A: توفري خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها  •
امليزة B: تقدمي حمتوى رقمي منسق  •

امليزة C: استضافة احملتوى الذي ينشئه املستعمل وتوصيل املستعملني به  •
امليزة D: األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي  •
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اجلمهور املستهدف

بناًء على مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان1، تدعو مبادئ حقوق الطفل 
واألعمال التجارية الشركات إىل الوفاء مبسؤوليتها جتاه احرتام حقوق الطفل من خالل جتنب أي آثار ضارة مرتبطة 
بعملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا.  وتوضح هذه املبادئ أيضًا الفرق بني االحرتام (احلد األدىن املطلوب من األعمال 
التجارية لتجنب التسبب يف ضرر لألطفال) والدعم (مثًال من خالل اختاذ إجراءات طوعية تسعى إىل تعزيز إعمال 

حقوق الطفل).

ويتعني على الشركات أن تضمن حق األطفال يف احلماية على اإلنرتنت وكذلك يف النفاذ إىل املعلومات وحرية 
التعبري، مع تعزيز استخدام األطفال اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. تتهاوى التمييزات التقليدية بني 
خمتلف أجزاء االتصاالت وصناعة اهلواتف احملمولة، وبني شركات اإلنرتنت واهليئات اإلذاعية، بسرعة أو تصبح 
بال أمهية. فالتقارب يسحب هذه الروافد الرقمية اليت كانت متباينة فيما سبق إىل تيار وحيد يصل إىل املليارات من 
الناس يف مجيع أحناء العامل. والتعاون والشراكة أمران أساسيان لوضع األسس الستخدام اإلنرتنت والتكنولوجيات 
املرتبطة هبا على حنو أكثر أمنًا وأمانًا. وللحكومات والقطاع اخلاص وواضعي السياسات واملربني واملجتمع املدين 
واآلباء ومقدمي الرعاية دور حيوي يف حتقيق هذا اهلدف. وميكن للصناعة أن تعمل يف مخسة جماالت رئيسية على 

النحو املبني يف القسم 3.

ما هي محاية األطفال على اإلنرتنت؟  2
على مدى السنوات العشر املاضية، تغري استخدام اإلنرتنت ودورها يف حياة الناس تغريًا كبريًا، ومع انتشار اهلواتف 
الرابع (4G)، والتطورات يف منصات  Wi-Fi واجليل  النفاذ إىل تكنولوجيا  اللوحية وإمكانية  الذكية واحلواسيب 
وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي، يزداد عدد األشخاص الذي ينفذون إىل اإلنرتنت ألسباب متزايدة بصورة 

مستمرة.

ويف 2019، استخدم أكثر من نصف سكان العامل اإلنرتنت. والنسبة األكرب من مستخدمي اإلنرتنت هم األشخاص 
دون سن 44 عامًا، مع استخدام اإلنرتنت بنفس القدر بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 16 و24 عامًا 
وبني 35 و44.عامًا. وعلى املستوى العاملي، فإن واحدًا من كل ثالثة مستعملني لإلنرتنت طفل (0-18 عامًا) 
ر اليونيسيف أن ما نسبته 71 يف املائة من الشباب موصولون باإلنرتنت بالفعل.2 وإن انتشار نقاط النفاذ إىل  وتقدِّ
اإلنرتنت والتكنولوجيا املتنقلة وتنامي جمموعة األجهزة املدعومة باإلنرتنت إىل جانب املوارد اهلائلة اليت ميكن العثور 

عليها يف الفضاء السيرباين، تتيح فرصًا غري مسبوقة للتعلم والتقاسم والتواصل.

املتعلقة باخلدمات  النفاذ إىل املعلومات  وتشمل فوائد استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توسيع نطاق 
االجتماعية واملوارد التعليمية واملشورة الصحية. ومبا أن األطفال والشباب واألسر يستخدمون اإلنرتنت واهلواتف 
احملمولة اللتماس املعلومات واملساعدة، واإلبالغ عن حوادث االعتداء، فإن هذه التكنولوجيات ميكن أن تساعد 
يف محاية األطفال والشباب من العنف واالستغالل. كما يستخدم مقدمو خدمات محاية الطفل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت جلمع البيانات وإرساهلا، مما يسهل تسجيل املواليد، وإدارات احلاالت، وتتبع األسر، ومجع البيانات 

وحتديد العنف وغري ذلك.

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.  1

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي "التكنولوجيات اجلديدة وأطفال القرن احلادي والعشرين: االجتاهات والنتائج األخرية"، ورقة   2

عمل تعليمية رقم 179.

https://one.oecd.org/document/EDU/WKP(2018)15/en/pdf
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وعالوًة على ذلك، زادت شبكة اإلنرتنت من فرص النفاذ إىل املعلومات يف مجيع أحناء العامل، مما مّكن األطفال 
والشباب من البحث يف أي موضوع تقريبًا من املواضيع اليت هتمهم، والنفاذ إىل وسائل اإلعالم يف مجيع أحناء العامل، 
والسعي إىل حتقيق اآلفاق املهنية وتسخري األفكار للمستقبل. ويتيح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أسرهم  والتواصل مع  التوصيل  يتيح هلم  آرائهم، كما  والتعبري عن  تأكيد حقوقهم  إمكانية  والشباب  لألطفال 
وأصدقائهم. كما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشكل وسيلة بالغة األمهية للتبادل الثقايف ومصدرًا للرتفيه.

وعلى الرغم من الفوائد العميقة اليت تتيحها اإلنرتنت، ميكن أن يواجه األطفال والشباب أيضًا عددًا من املخاطر 
عند استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميكن أن يتعرضوا حملتوى غري مناسب للعمر أو اتصال غري الئق، 
مبا يف ذلك من جانب مرتكيب االعتداء اجلنسي احملتملني. وميكن أن يعانوا من اإلضرار بالسمعة بسبب نشر معلومات 
شخصية حساسة إما عرب اإلنرتنت أو من خالل "رسائل جنسية"، غالبًا ما يفشلون يف فهم آثار أفعاهلم على أنفسهم 
وعلى اآلخرين و"أثارهم الرقمية على املدى الطويل". ويواجهون أيضًا خماطر تتعلق باخلصوصية عرب اإلنرتنت نامجة 

عن مجع البيانات ومجع املعلومات املتعلقة باملوقع واستخدامها.

تنص اتفاقية حقوق الطفل، وهي أوسع معاهدة دولية حلقوق اإلنسان،3 مت التصديق عليها، على احلقوق املدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال. وتنص على أن جلميع األطفال والشباب احلق يف التعليم؛ 
والرتفيه واللعب والثقافة؛ واملعلومات املناسبة؛ وحرية الفكر والتعبري؛ واخلصوصية، والتعبري عن آرائهم يف املسائل 
اليت تؤثر عليهم وفقًا لقدراهتم املتطورة. كما حتمي االتفاقية األطفال والشباب من مجيع أشكال العنف واالستغالل 
واالعتداء والتمييز من أي نوع، وتنص على أن مصلحة الطفل الفضلى ينبغي أن تكون االعتبار األساسي يف أي 
مسائل تؤثر عليهم. ويتحمل اآلباء ومقدمو الرعاية واملربون وأفراد املجتمع، مبن فيهم قادة املجتمع احمللي، واجلهات 
الفاعلة يف املجتمع املدين، مسؤولية رعاية ودعم األطفال والشباب يف فرتة انتقاهلم إىل مرحلة البلوغ. وللحكومات 

دور هام يف ضمان أن يضطلع مجيع أصحاب املصلحة هبذا الدور.

وفيما يتعلق حبقوق الطفل على اإلنرتنت، يتعني على الصناعات أن تعمل معًا لتحقيق توازن دقيق بني حق الطفل 
يف احلماية وحقه يف النفاذ إىل املعلومات وحرية التعبري. ولذلك، ينبغي للشركات أن تعطي األولوية للتدابري الرامية 
إىل محاية األطفال والشباب على اإلنرتنت واليت تكون مستهدفة وغري مقيدة بشكل غري مالئم سواء بالنسبة للطفل 
أو للمستعملني اآلخرين. وعالوة على ذلك، هناك توافق متزايد يف اآلراء على أن يكون تعزيز املواطنة الرقمية بني 
األطفال والشباب وتطوير املنتجات واملنصات اليت تيسر استخدام األطفال اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

أولوية للقطاع اخلاص.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيات الرقمية تتيح فرصًا كثرية لألطفال والشباب من أجل التواصل، وتعلم مهارات 
جديدة، واإلبداع، واملسامهة يف حتسني املجتمع للجميع، ميكن أن تشكل أيضًا خماطر جديدة على سالمة األطفال 
تتعلق مبسائل اخلصوصية، واحملتوى غري  والشباب ملخاطر وأضرار حمتملة  األطفال  تعّرض  أن  والشباب. وميكن 
البيانات الشخصية، واالستمالة ألغراض جنسية، بل  القانوين، والتحرش، والتسلط السيرباين، وإساءة استخدام 
وحىت لالعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال. وقد يتعرضون أيضًا لإلضرار بالسمعة مبا يف ذلك "اإلنتاج ملواد 
"الرسائل  أو من خالل  اإلنرتنت  معلومات شخصية حساسة سواء عرب  بنشر  املرتبط  انتقامية"  إباحية ألغراض 
اجلنسية"، وهي طريقة يستخدمها املستعلون إلرسال رسائل أو صور فوتوغرافية أو صور جنسية صرحية بني اهلواتف 
احملمولة. كما يواجهون خماطر تتعلق باخلصوصية عرب اإلنرتنت عند استخدام اإلنرتنت. وغالبًا ما يكون األطفال، 
حبكم سنهم وقلة نضجهم، غري قادرين على فهم املخاطر املرتبطة بعامل اإلنرتنت بشكل تام، والتداعيات السلبية 

لسلوكهم غري الالئق على اآلخرين وعلى أنفسهم.

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل. صدقت مجيع البلدان على اتفاقية حقوق الطفل عدا ثالثة (الصومال وجنوب السودان والواليات   3

املتحدة).
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وعلى الرغم من املزايا، هناك أيضًا سلبيات الستخدام التكنولوجيات الناشئة واألكثر تقدمًا. ومن املتوقع أن حيّول 
تطور الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل والواقع االفرتاضي واملعزز والبيانات الضخمة والروبوتات وإنرتنت األشياء، 
املمارسات اإلعالمية لألطفال والشباب بشكل أكرب. ويف حني جيري تطوير هذه التكنولوجيات يف الغالب لتوسيع 
نطاق تقدمي اخلدمات وتعزيز املالءمة (من خالل املساعدة الصوتية، وإمكانية النفاذ، واألشكال اجلديدة من االنغمار 
الرقمي مثًال)، فإن بعض هذه التكنولوجيات ميكن أن يكون له آثار غري مقصودة، بل ميكن أن يسيء مرتكبو 
اجلرائم اجلنسية على األطفال استخدامها لتلبية احتياجاهتم. وتتطلب هتيئة بيئة أمنة ومأمونة على اإلنرتنت لألطفال 
والشباب املشاركة الفعالة للحكومات والقطاع اخلاص ومجيع أصحاب املصلحة. وجيب أن يكون الرتكيز على 
املهارات الرقمية واإلملام باملعارف الرقمية لفائدة اآلباء واملعلمني من بني األهداف األوىل اليت ميكن للصناعة أن 

تؤدي دورًا حيويًا ومستدامًا يف حتقيقها.

وقد يكون لدى بعض األطفال فهم جيد للمخاطر عرب اإلنرتنت وكيفية االستجابة هلا. ومع ذلك، ال ينطبق هذا 
األمر على مجيع األطفال يف كل مكان، وال سيما بني الفئات الضعيفة. ويف إطار اهلدف 2.16 من أهداف التنمية 
العنف  أشكال  بالبشر ومجيع  املعاملة واالستغالل واالجتار  إساءة  إهناء  إىل  يرمي  الذي  املتحدة  لألمم  املستدامة 

والتعذيب ضد األطفال، تعد محاية األطفال على اإلنرتنت أمرًا حيويًا.

ومنذ عام 2009، هتدف مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت، وهي جهد دويل متعدد أصحاب املصلحة أنشأه 
االحتاد الدويل لالتصاالت، إىل زيادة الوعي باملخاطر اليت يتعرض هلا األطفال واالستجابات لتلك املخاطر. وجتمع 
املبادرة بني شركاء من مجيع قطاعات املجتمع العاملي لضمان جتربة آمنة ومأمونة على اإلنرتنت لألطفال يف كل 
مكان. وكجزء من املبادرة، نشر االحتاد يف 2009 جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت 
ألربع جمموعات: األطفال واآلباء؛ واألوصياء واملربون؛ والصناعة؛ وواضعو السياسات. وُتفهم محاية األطفال على 
اإلنرتنت يف إطار هذه املبادئ التوجيهية على أهنا هنج شامل للجميع معد للتصدي جلميع التهديدات واألضرار 
رة بواسطة التكنولوجيات اإللكرتونية. ويف  احملتملة اليت قد يواجهها األطفال والشباب سواء عرب اإلنرتنت أو امليسَّ
هذه الوثيقة، تشمل محاية األطفال على اإلنرتنت أيضًا الضرر الذي يلحق باألطفال خارج اإلنرتنت ولكن يكون 
مرتبطًا بأدلة العنف واالعتداء عرب اإلنرتنت. وباإلضافة إىل النظر يف سلوك األطفال وأنشطتهم على اإلنرتنت، تشري 
أنفسهم  األطفال  التكنولوجيا من جانب أشخاص غري  استخدام  إساءة  إىل  أيضًا  اإلنرتنت  األطفال على  محاية 

الستغالل األطفال.

وجلميع أصحاب املصلحة املعنيني دور يف مساعدة األطفال والشباب على االستفادة من الفرص اليت ميكن أن توفرها 
اإلنرتنت، مع اكتساب املعرفة الرقمية واملرونة فيما يتعلق برفاهيتهم ومحايتهم على اإلنرتنت.

ومحاية األطفال والشباب مسؤولية مشرتكة بني مجيع أصحاب املصلحة. ولكي حيدث ذلك، جيب على واضعي 
األطفال  قدرة  اآلخرين ضمان  املصلحة  واملربني وأصحاب  الرعاية  الصناعة واآلباء ومقدمي  السياسات ودوائر 

والشباب على حتقيق إمكاناهتم عرب اإلنرتنت وخارجها.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عاملي تتخذ محاية األطفال على اإلنرتنت هنجًا مشوليًا إلقامة مساحات رقمية 
آمنة ومناسبة للعمر، وشاملة وتشاركية لألطفال والشباب، تتميز مبا يلي:

االستجابة والدعم واملساعدة الذاتية يف مواجهة التحديات؛  •
الوقاية من األضرار؛  •

حتقيق توازن دينامي بني ضمان احلماية وتوفري فرص لألطفال ليصبحوا مواطنني رقميني؛  •
احلفاظ على حقوق ومسؤوليات األطفال واملجتمع على السواء.  •
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وعالوًة على ذلك، ونظرًا للتقدم السريع يف التكنولوجيا واملجتمع وطبيعة اإلنرتنت العابرة للحدود، جيب أن تكون 
محاية األطفال على اإلنرتنت مرنة وقابلة للتكيف لتكون فعالة. وستظهر حتديات جديدة مع تطور االبتكارات 
التكنولوجية وستتفاوت من منطقة إىل أخرى. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه التحديات هي العمل معًا كمجتمع 

عاملي، حيث يلزم إجياد حلول جديدة هلذه التحديات.

معلومات أساسية  1.2

مبا أن اإلنرتنت مدجمة بالكامل يف حياة األطفال والشباب، من املستحيل النظر يف العاملني الرقمي واملادي بشكل 
منفصل.

وهذه التوصيلية متكينية بشكل هائل. ويسمح عامل اإلنرتنت لألطفال والشباب بالتغلب على العوائق واإلعاقات، 
وأتاح فضاءات جديدة للرتفيه والتعليم واملشاركة وبناء العالقات. وُتستخدم املنصات الرقمية احلالية يف جمموعة 

متنوعة من األنشطة وغالبًا ما تكون جتارب متعددة الوسائط.

وُيعد النفاذ إىل هذه التكنولوجيا وتعلم استخدامها والتنقل فيها أمرًا بالغ األمهية لتنمية الشباب وُتستخدم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ألول مرة يف سن مبكرة. ومن مث، من املهم أن تدرك مجيع اجلهات الفاعلة أن األطفال 
يتعني على صناعة  الذي  احملدد  األدىن  السن  بلوغ  قبل  املنصات واخلدمات  استخدام  يبدأون  ما  غالبًا  والشباب 
التكنولوجيا االمتثال له، وبالتايل، ينبغي دمج التعليم يف مجيع اخلدمات اإللكرتونية اليت يستخدمها األطفال إىل 

جانب تدابري احلماية.

األطفال يف العامل الرقمي  1.1.2

استخدام اإلنرتنت
يف 2009، استخدم أكثر من نصف سكان العامل اإلنرتنت (53,6 يف املائة)، مع ما يقدر بنحو 4,1 مليار 
مستعمل. وعلى الصعيد العاملي، فإن واحدًا من كل ثالثة مستعملني لإلنرتنت هو طفل دون سن 18 
عامًا1. ووفقًا لليونيسيف، فإن ما نسبته 71 يف املائة من الشباب موصولون باإلنرتنت بالفعل2. وعلى 
املتحدة  الواليات  االتصاالت يف  تنظيم  هيئة  تقديرات  تشري  للسن،  األدىن  احلد  متطلبات  الرغم من 
(Ofcom) إىل أن ما يقرب من 50 يف املائة من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 10 و12 عامًا لديهم 
بالفعل حساب على مواقع التواصل االجتماعي.3  وأصبح األطفال والشباب اآلن حضورًا كبريًا ودائمًا 
ومستمرًا على شبكة اإلنرتنت. وختدم اإلنرتنت أغراضًا اجتماعية واقتصادية وسياسية أخرى وأصبحت 
منتجًا أو خدمة عائلية أو استهالكية، وهي جزء ال يتجزأ من الطريقة اليت تعيش هبا األسر واألطفال 

والشباب حياهتم.

Livingstone, S. و Carr, J.و Byrne, J. (2015) واحد من كل ثالثة: مهمة إدارة اإلنرتنت العاملية يف معاجلة حقوق الطفل.   1

h�ps:�� www .cigionline .org�  ،Chatham Houseو CIGI :اللجنة العاملية املعنية بإدارة اإلنرتنت: سلسة ورقات. لندن
.publica�ons� one -three -internet -governance -and -childrens -rights

جلنة النطاق العريض، "سالمة األطفال على اإلنرتنت: التقليل من خطر العنف واالعتداء واالستغالل عرب اإلنرتنت (2019)،"   2

h�ps:�� broadbandcommission .org� Documents�  ،84 ،2019 جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية، أكتوبر
.working -groups� ChildOnlineSafety _Report .pdf

BBC، "استخدام وسائل التواصل االجتماعي دون السن القانونية "يف االزدياد"، حسب ما أفادت به هيئة تنظيم االتصاالت   3

"(Ofcom)

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://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
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استخدام اإلنرتنت
ويف 2017، وعلى الصعيد اإلقليمي، ارتبط نفاذ األطفال والشباب إىل اإلنرتنت ارتباطًا وثيقًا مبستوى 
البلدان ذات الدخل املنخفض إىل اخنفاض مستويات مستخدمي اإلنرتنت من  القومي. ومتيل  الدخل 
األطفال مقارنة بالبلدان ذات الدخل املرتفع. ويقضي األطفال والشباب يف معظم البلدان وقتًا أطول 
على اإلنرتنت يف عطالت هناية األسبوع مقارنًة بأيام األسبوع، حيث يقضي املراهقون الذين ترتاوح 

أعمارهم بني 15 و17 عامًا أطول الفرتات على اإلنرتنت، بني 2,5 و5,3 ساعات حسب البلد.

من بني األطفال والشباب، يعد اهلاتف احملمول اجلهاز األكثر شيوعًا للنفاذ إىل اإلنرتنت يليه أجهزة 
احلواسيب املكتبية واحلواسيب اللوحية. ويقضي األطفال والشباب ساعتني يف املتوسط يوميًا على اإلنرتنت 
خالل األسبوع وأربع ساعات كل يوم من عطلة هناية األسبوع. ويف حني يشعر البعض بأهنم موصولون 
بشكل دائم، ال يزال كثريون آخرون حمرومني من النفاذ إىل اإلنرتنت يف املنزل. ومن الناحية العملية، 
حيصل معظم األطفال والشباب الذي يستعملون اإلنرتنت على النفاذ من خالل أكثر من جهاز واحد، 
حيث يستخدم أولئك الذين يقومون بالتوصيل أسبوعيًا على األقل يف بعض األحيان ما يصل إىل ثالثة 
أجهزة خمتلفة. ويستخدم األطفال األكرب سنًا وأولئك يف البلدان األكثر ثراء بشكل عام عددًا أكرب من 

األجهزة، ويستخدم األوالد عددًا أكرب بقليل مقارنة بالفتيات يف كل بلد مشله املسح.

والنشاط األكثر شعبية بني كل من الفتيات واألوالد هو مشاهدة مقاطع الفيديو. وأبلع أكثر من ثالثة 
أرباع األطفال والشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت عن مشاهدة مقاطع فيديو عرب اإلنرتنت أسبوعيًا 
على األقل، إما مبفردهم أو مع أفراد آخرين من أسرهم. وميكن اعتبار العديد من األطفال والشباب 
 Twi�er أو Facebook اجتماعيني نشطني"، يستخدمون العديد من منصات التواصل االجتماعي مثل"
أو Tiktok أو Instagram. كما ينخرط األطفال والشباب يف السياسات على اإلنرتنت ويعّربون عن 

آرائهم من خالل التدوين.

ويتفاوت املستوى العام للمشاركة يف األلعاب اإللكرتونية من بلد إىل آخر مبا يتماشى تقريبًا مع سهولة 
األلعاب اإللكرتونية والقدرة على حتمل  توافر  فإن  نفاذ األطفال والشباب إىل اإلنرتنت. ومع ذلك، 
تكاليفها يتغريان بسرعة، ويتناقص عمر األطفال والشباب الذين ينفذون ألول مرة إىل األلعاب اإللكرتونية.

ويشارك، على أساس أسبوعي، 10 إىل 30 يف املائة من األطفال والشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت 
- والذين متت استشارهتم يف جمموعة خمتارة من البلدان – يف أنشطة إلكرتونية مبتكرة1. وألغراض تعليمية، 
يستخدم العديد من األطفال والشباب من مجيع األعمار اإلنرتنت ألداء الفروض املنزلية، أو حىت لتدارك 
بعض الفصول الدراسة بعد التغيب عنها أو للحصول على معلومات صحية على اإلنرتنت على أساس 

أسبوعي. ويبدو أن األطفال األكرب سنًا متعطشون أكثر للمعلومات من األطفال األصغر سنًا.

Livingstone, S. وKardefelt Winther, D. وHussein, M. (2019). التقرير املقارن العاملي لألطفال على اإلنرتنت، تقرير   1

 Innocen�, Florence - إنوشينيت البحثي. مكتب اليونيسيف للبحوث 
h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� 1059 -global -kids -online -compara�ve -report .html

https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.html
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االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال عرب اإلنرتنت
يرتفع معدل االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء على األطفال (CSEA) عرب اإلنرتنت ارتفاعًا مذهًال. 
وقبل عقد من الزمن مت اإلبالغ عن أقل من مليون ملف من مواد االعتداء على األطفال. ويف 2019، 
ارتفع هذا العدد إىل 70 مليون، بزيادة قدرها 50 يف املائة تقريبًا عن األرقام املسجلة يف 2018. وباإلضافة 
إىل ذلك، وللمرة األوىل فاق عدد مقاطع الفيديو اليت تعرض إساءة املعاملة عدد الصور يف التقارير املقدمة 
إىل السلطات، مما يدل على احلاجة إىل أدوات جديدة للتصدي هلذا االجتاه. ويقع ضحايا االستغالل 
واالعتداء اجلنسيني على األطفال على اإلنرتنت يف مجيع الفئات العمرية وإن كانوا أصغر سنًا على حنو 
متزايد. ويف 2018، الحظت شبكة اخلطوط الساخنة INHOPE حتوًال يف مواصفات الضحايا من سن 
 ECPAT البلوغ. وباإلضافة إىل ذلك، خُلصت األحباث اليت أجرهتا منظمة البلوغ إىل مرحلة ما قبل 
Interna�onal واإلنرتبول يف 2018 إىل أن األطفال األصغر سنًا هم أكثر عرضة للمعاناة من سوء 
املعاملة الشديدة مبا يف ذلك التعذيب أو االغتصاب العنيف أو السادية. ويشمل هؤالء الرضع الذين ال 
يتجاوز عمرهم أيامًا أو أسابيعًا أو أشهرًا. ويف حني أن الفتيات أكثر تأثرًا، قد تكون إساءة معاملة 
األوالد أكثر حدة. ويبني التقرير نفسه أن 80 يف املائة من الضحايا املشار إليهم يف التقارير كانوا من 
الفتيات و17 يف املائة من األوالد. وأشري إىل األطفال من كال اجلنسني يف 3 باملائة من التقارير اليت جرى 

تقييمها.1
لقطة عن البيانات2

واحد من ثالثة مستعملني لإلنرتنت يف مجيع أحناء العامل هو طفل.  •
كل نصف ثانية، يدخل طفل إىل شبكة اإلنرتنت للمرة األوىل.  •

800 مليون طفل يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي.  •
يف أي وقت من األوقات، ُيقّدر أن 000 780 شخص على اإلنرتنت يتطلعون إىل التواصل مع   •

األطفال ألغراض جنسية.
هناك أكثر من 46 مليون صورة أو مقطع فيديو فريد من نوعه لالستغالل واالعتداء اجلنسيني على   •

األطفال على اإلنرتنت يف مستودع إنرتبول.
أكثر من 89 يف املائة من الضحايا ترتاوح أعمارهم بني 3 و13.عامًا.  •

اإلنرتنت  األطفال على  اجلنسيني على  واالعتداء  االستغالل  مواد  بشأن حجم  املعلومات  وملزيد من 
.WePROTECTav واالستجابة هلا، انظر التحالف العاملي

ECPAT واإلنرتبول، "حنو مؤشر عاملي عن ضحايا جمهويل اهلوية يف مواد االستغالل اجلنسي لألطفال: تقرير موجز"، 2018.  1

إهناء العنف ضد األطفال، "آمن على اإلنرتنت".  2

https://www.inhope.org
https://www.weprotect.org/
https://www.weprotect.org/
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تأثري املنصات املختلفة على جتارب األطفال الرقمية  2.1.2

تتيح اإلنرتنت والتكنولوجيا الرقمية فرصًا وخماطر على السواء بالنسبة لألطفال والشباب. وبعضها مبني أدناه.

عندما يستخدم األطفال وسائل التواصل االجتماعي، فإهنم يستفيدون من العديد من الفرص الستكشاف املهارات 
األساسية وتعلمها والتواصل هبا وتطويرها. وينظر األطفال إىل الشبكات االجتماعية باعتبارها منصات تسمح هلم 
املتعلقة  بيئة آمنة. وامتالك املهارات ذات الصلة ومعرفة كيفية معاجلة القضايا  باستكشاف هوهتم الشخصية يف 

باخلصوصية والسمعة أمر مهم بالنسبة للشباب.

ويقول فىت من شيلي يبلغ من العمر 14 عامًا "أدرك أن كل شيء تنشره على اإلنرتنت يبقى إىل األبد وميكن أن 
يؤثر على حياتك يف املستقبل".

ومع ذلك، وحيث إن الدراسات االستقصائية تبني أن معظم األطفال يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي قبل 
احلد األدىن للسن احملدد بعمر 13 عامًا وأن خدمات التحقق من السن ضعيفة أو غري موجودة بشكل عام، فإن 
املخاطر اليت يواجهها األطفال ميكن أن تكون جدية. وعالوة على ذلك، يف حني أن األطفال يريدون تعلم املهارات 
الرقمية ويصبحون مواطنني رقميني، والتحكم يف إعدادات اخلصوصية، فإهنم مييلون إىل النظر يف اخلصوصية من 
حيث "ما الذي ميكن أن يراه أصدقائي؟" بالنسبة ألصدقائهم ومعارفهم – وأقل من ذلك بالنسبة للغرباء واألطراف 
الثالثة. وإىل جانب فضول األطفال الطبيعي وعتبة أقل للخطر بشكل عام، فهذا ميكن أن جيعلهم عرضة لالستمالة 

واالستغالل والتسلط وأنواع أخرى من احملتوى أو التواصل الضار.

وإن اإلقبال الكبري على تقاسم الصور ومقاطع الفيديو عرب التطبيقات املتنقلة، وال سيما استخدام األطفال ملنصات 
بإنتاج صور جنسية  املتعلقة باخلصوصية واملخاطر. ويقوم بعض األطفال  الشواغل  املزيد من  يثري  املباشر،  البث 
ألنفسهم وأصدقائهم وأشقائهم ويتقامسوهنا على اإلنرتنت. ويف 2019، كان ما يقرب من ثلث (29 يف املائة) مجيع 
صفحات الويب اليت التقطتها مؤسسة مراقبة اإلنرتنت حيتوي على صور ذاتية اإلنشاء. وأظهرت نسبة 76 يف املائة 
من بينها فتيات ترتاوح أعمارهن بني 11 و13 عامًا، وكان معظمهن يف غرف نومهن أو يف غرفة أخرى يف املنزل. 
وبالنسبة للبعض، وال سيما األطفال األكرب سنًا، ميكن اعتبار ذلك استكشافًا طبيعيًا للجنس واهلوية اجلنسية، بينما 
بالنسبة لآلخرين، وخاصة األطفال األصغر سنًا، غالبًا ما يكون هناك إكراه من جانب شخص بالغ أو طفل آخر. 
وأيًا كانت احلالة، فإن احملتوى الناتج غري قانوين يف الكثري من البلدان وميكن أن يعّرض األطفال خلطر املقاضاة أو 

ميكن استخدامه لزيادة استغالل الطفل.

وباملثل، متّكن األلعاب على اإلنرتنت األطفال من إعمال حقهم األساسي يف اللعب، وكذلك بناء شبكات، وقضاء 
الوقت مع أصدقاء جدد والتعرف عليهم، وتطوير مهارات مهمة. ويف حني أن هذا ميكن أن يكون إجيابيًا للغاية 
يف بعض احلاالت، فإن ترك منصات األلعاب دون مراقبة ودعم من جانب شخص بالغ مسؤول، ميكن أن يشكل 
أيضًا خماطر على األطفال. ويشمل ذلك اللعب بشكل مفرط واملخاطر املالية املرتبطة بعمليات الشراء املفرط أثناء 
والتسلط  النقدي عليها،  الطابع  الشخصية لألطفال وإضفاء  للبيانات  الصناعة  الفاعلة يف  اجلهات  اللعب، ومجع 
السيرباين، وخطاب الكراهية، والعنف، والتعرض للسلوك أو احملتوى غري الالئق، واالستمالة باستخدام صور ومقاطع 
فيديو حقيقية أو حاسوبية أو حىت افرتاضية تقوم بتصوير وتطبيع االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسيًا. 
وهذه املخاطر ال تنفرد هبا بيئة األلعاب ولكنها تنطبق على بيئات رقمية أخرى حيث يقضي األطفال بعض الوقت.

وعالوًة على ذلك، أدت التطورات التكنولوجية إىل ظهور "إنرتنت األشياء"، حيث أصبح عدد متزايد من األجهزة 
قادرًا على التوصيل واالتصال والتواصل عرب اإلنرتنت. ويشمل ذلك األلعاب وأجهزة مراقبة األطفال واألجهزة 

اليت تعمل بالذكاء االصطناعي واليت قد تشكل خماطر من حيث اخلصوصية واالتصال غري املرغوب.
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املمارسة اجليدة: البحوث
يف سياق التسلط على اإلنرتنت أو التسلط السيرباين، أجرت شركة مايكروسوفت أحباثًا بشأن السالمة 
الرقمية والتسلط السيرباين. ويف 2012، قامت باستطالع آراء أطفال ترتاوح أعمارهم بني 8 و17 عامًا 
يف 25 بلدًا حول السلوك السليب عرب اإلنرتنت. وأظهرت النتائج أن 54 يف املائة من املشاركني، يف 
املتوسط، أشاروا إىل أهنم قلقون من تعرضهم للتسلط على اإلنرتنت؛ وأشار 37 يف املائة منهم إىل تعرضهم 
للتسلط السيرباين؛ وأفاد 24 يف املائة بأهنم قاموا بتخويف شخص ما. وأظهر االستطالع نفسه أن أقل 
ُجتري شركة   ،2016 ومنذ  أطفاهلم.  مع  اإلنرتنت  على  التسلط  ناقشوا  آباء   10 من كل  ثالثة  من 
مايكروسوفت أحباثًا منتظمة بشأن املخاطر عرب اإلنرتنت لتقدمي تقارير سنوية عن مؤشر التحضر الرقمي.

FACES هو برنامج متعدد الوسائط أنتجته شركة NHK Japan واحتاد من خمتلف هيئات بث اخلدمات 

العامة مع قصص ضحايا التسلط على اإلنرتنت وخارجها يف مجيع أحناء العامل. ويعرض سلسلة من الصور 
ملراهقني تشرح فيها اجلهات املعنية أمام الكامريا كيفية تفاعلها مع اهلجمات عرب اإلنرتنت. واعتمدت 
فيسبوك واليونسكو وجملس أوروبا هذه السلسلة اليت أُنتجت أيضًا يف مقاطع مدهتا دقيقتان، وهي متاحة 

بلغات عديدة.

الفرص  اإلنرتنت"  عرب  واأللعاب  الطفل  بشأن حقوق  مناقشة  ورقة  اليونيسف  نشرت   ،2019 ويف 
والتحديات أمام األطفال والصناعة ملعاجلة الفرص والتحديات يف واحدة من أسرع الصناعات الرتفيهية 

منوًا. وتستكشف الورقة املواضيع التالية:

حق الطفل يف اللعب وحرية التعبري (وقت اللعب والنتائج الصحية)؛  •
التمييز واملشاركة واحلماية من االعتداء (التفاعل االجتماعي واإلدماج، والبيئات السامة،  عدم   •

وقيود السن والتحقق، واحلماية من االستمالة واالعتداء اجلنسي)؛
احلق يف اخلصوصية والتحرر من االستغالل االقتصادي (النماذج التجارية القائمة على البيانات من   •

أجل النفاذ، األلعاب املجانية وحتقيق الدخل، انعدام الشفافية يف احملتوى التجاري).

https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/digital-civility?activetab=dci_reports%2525253aprimaryr5
https://www.nhk.or.jp/faces/
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/faces
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/faces-how-i-survived-being-bullied
https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf
https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf
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املمارسة اجليدة: التكنولوجيا
يفحص خمترب Google Virtual Reality Ac�on Lab الطريقة اليت ميكن هبا للواقع االفرتاضي أن يساعد 

يف تشجيع الشباب على أن يصبحوا قادرين على الصمود ضد التسلط عرب اإلنرتنت وخارجها.1

ويف سبتمرب 2019، أطلقت هيئة اإلذاعة الربيطانية تطبيقًا متنقًال يدعى Own IT، وهو تطبيق للرفاهية 
يستهدف األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 و13 عامًا الذين يلتقون أول هاتف ذكي. والتطبيق هو 
جزء من التزام هيئة يب يب سي بدعم الشباب يف البيئة اإلعالمية املتغرية اليوم ويأيت بعد اإلطالق الناجح 
للموقع اإللكرتوين Own IT يف 2018. وجيمع التطبيق بني أحدث تقنيات التعلم اآليل لتتبع نشاط األطفال 
على هواتفهم الذكية مع إتاحة خيار لألطفال لإلبالغ بأنفسهم عن حالتهم العاطفية. ويستخدم هذه 
املعلومات لتقدمي حمتوى وتدخالت مصممة خصيصًا ملساعدة األطفال على البقاء سعداء وبصحة جيدة 
على اإلنرتنت، وتقدمي إشارات ودية وداعمة عندما ينحرف سلوكهم خارج املعتاد. وميكن للمستعملني 
النفاذ إىل التطبيق عندما يبحثون عن املساعدة ولكن من السهل أيضًا تقدمي خدمات املشورة والدعم 
على الشاشة على الفور عندما حيتاجون إليها، بواسطة لوحة مفاتيح ُطورت خصيصًا لذلك. وتشمل 

امليزات ما يلي:

تذكري املستعملني بالتفكري مليًا قبل تبادل البيانات الشخصية مثل أرقام اهلواتف احملمولة عرب وسائل   •
التواصل االجتماعي.

مساعدهتم يف فهم كيف ميكن أن ينظر اآلخرون إىل الرسائل قبل الضغط على زر اإلرسال.  •
تتبع مزاجهم مع مرور الوقت وتقدمي إرشادات بشأن كيفية حتسني الوضع إذا لزم األمر.  •

توفري معلومات بشأن مواضيع مثل استخدام اهلواتف يف وقت متأخر من الليل وتأثري ذلك على   •
رفاهية املستعملني.

ويوفر التطبيق الذي يضم حمتوى بتكليف خاص من هيئة اإلذاعة الربيطانية (BBC) مواد وموارد مفيدة 
ملساعدة الشباب على االستفادة القصوى من وقتهم على اإلنرتنت وبناء سلوكيات وعادات صحية على 
اإلنرتنت. فهو يساعد الشباب واآلباء على إجراء املزيد من احملادثات البناءة حول جتارهبم على اإلنرتنت، 
ولكنه لن يقدم تقارير أو مالحظات لآلباء ولن تغادر البيانات أجهزة املستعمل. وال جيمع التطبيق أي 
معلومات شخصية أو حمتوى ينشئه املستعمل نظرًا ألن التعلم اآليل بأكمله يعمل داخل التطبيق وداخل 
للتأكد من عدم وجود  التدريب  بيانات  منفصل على  تدريب اآلالت بشكل  ويتم  املستعمل.  جهاز 

انتهاكات للخصوصية.

ملزيد من املعلومات، انظر Alexa Hasse وآخرون، "الشباب والتسلط السيرباين: نظرة أخرى"، مركز بريكمان كالين لإلنرتنت   1

واملجتمع، 2019.

https://harmonylabs.org/vr-action-lab
https://harmonylabs.org/vr-action-lab
https://www.bbc.com/ownit/restricted
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/41672537/2019-10_YouthAndCyberbullying.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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الوضع اخلاص لألطفال ذوي اإلعاقة4  2.1.3

يواجه األطفال والشباب ذوو اإلعاقة خماطر على اإلنرتنت على حنو مماثل ألولئك الذين ال يعانون من اإلعاقة، 
ولكن باإلضافة إىل ذلك، قد يواجهون خماطر حمددة تتعلق بإعاقتهم. وغالبًا ما يواجه األطفال والشباب غري املعوقني 
اإلقصاء والوصم والعوائق (املادية واالقتصادية واملجتمعية والسلوكية) اليت حتول دون مشاركتهم يف جمتمعاهتم. 
وميكن أن يكون هلذه التجارب تأثري سليب على الطفل ذي اإلعاقة وتقوده إىل البحث عن التفاعالت االجتماعية 
والصداقات يف الفضاءات اإللكرتونية. وعلى الرغم من أن هذه املساحات ميكن أن تكون إجيابية من خالل املساعدة 
يف بناء احرتام الذات وإنشاء شبكات دعم، فقد تعّرض هؤالء األطفال خلطر أكرب يتمثل يف حوادث االستمالة 
واإلغواء و�أو التحرش اجلنسي عرب اإلنرتنت. وتبني األحباث أن األطفال والشباب الذين يعانون من صعوبات 

خارج اإلنرتنت واملتأثرين بالصعوبات النفسية االجتماعية هم أكثر عرضة ملثل هذه احلوادث.5

وبشكل عام، فاألطفال الذين يقعون ضحايا خارج اإلنرتنت من املرجح أن يقعوا ضحايا عربها. وهذا يعّرض 
األطفال ذوي اإلعاقة خلطر أكرب عرب اإلنرتنت، وإن كانت لديهم حاجة أكرب الستخدامها. وتبني األحباث أن 
األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لإليذاء من أي نوع6 وخاصة اإليذاء اجلنسي.7 وميكن أن يشمل اإليذاء التسلط 
والتحرش واإلقصاء والتمييز على أساس إعاقة الطفل الفعلية أو املتصورة أو على أساس جوانب تتعلق بإعاقته مثل 

الطريقة اليت يتصرف هبا أو يتكلم هبا أو املعدات أو اخلدمات اليت يستعملها.

وميكن أن يشمل مرتكبو االستمالة واإلغواء و�أو التحرش اجلنسي على اإلنرتنت جتاه األطفال ذوي اإلعاقة ليس 
فقط اجلناة الذين يستهدفون األطفال والشباب، بل وأيضًا أولئك الذين يستهدفون األطفال والشباب ذوي اإلعاقة.  
وقد يشمل هؤالء اجلناة "املعجبني باملعاقني" وهم أشخاص غري معاقني ينجذبون جنسيًا إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 
(مبتورو األطراف واألشخاص الذين يستخدمون مساعدات التنقل غالبًا)، والذين يذهب بعضهم إىل حد التظاهر 
بأهنم أنفسهم معاقون8 وميكن أن تشمل أفعال 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 األفعال.

وهناك خماوف من أن تنتهك "املشاركة" (تقاسم اآلباء ملعلومات وصور ألطفاهلم وشباهنم على اإلنرتنت) خصوصية 
الطفل، وتؤدي إىل التسلط، وتسبب اإلحراج أو يكون هلا عواقب سلبية يف مرحلة الحقة من احلياة.9 وقد يتقاسم 
بعض آباء األطفال ذوي اإلعاقة معلومات أو وسائل إعالم عن أطفاهلم سعيًا للحصول على الدعم أو املشورة، مما 
يعرض أطفاهلم خلطر انتهاك خصوصيتهم اآلن ويف املستقبل على السواء. ويتعرض هؤالء اآلباء أيضًا خلطر استهدافهم 
من قبل أشخاص غري مطلعني أو عدميي الضمري يقدمون عالجات أو عالجات نفسية أو "مداواة" إلعاقة طفلهم. 
وباملثل، ميكن أن يغايل بعض آباء األطفال والشباب ذوي اإلعاقة يف احلماية بسبب جهلهم بأفضل سبيل لتوجيه 

استخدام أطفاهلم لإلنرتنت أو حلمايتهم من التسلط أو املضايقة.10

انظر جملس أوروبا، "نقرتان إىل األمام ونقرة إىل اخللف: تقرير عن األطفال ذوي اإلعاقة يف البيئة الرقمية"، 2019.  4

Andrew Schrock وآخرون، "اإلغواء والتحرش واحملتوى اإلشكايل"، مركز بركمان لإلنرتنت واملجتمع، 2008.  5

اليونيسيف، "تقرير عن حالة األطفال يف العامل: األطفال ذوو اإلعاقة"، 2013.  6

Katrin Mueller-Johnson وآخرون، " اإليذاء اجلنسي للشباب ذوي اإلعاقة اجلسدية: فحص معدالت االنتشار وعوامل اخلطر واحلماية"،   7

جملة العنف بني األشخاص، 2014.
Richard L Bruno، "املعجبون واملتظاهرون واملتمنون: حالتان من اضطراب اإلعاقة املفتعلة"، احلالة اجلنسية وحالة اإلعاقة، 1997.  8

اليونيسيف، "خصوصية الطفل يف عصر الويب 2.0 و3.0: التحديات والفرص املتاحة للسياسة العامة"، ورقة مناقشة إنوشنيت 2017-2003.  9

اليونيسيف، "هل هناك سلم ملشاركة األطفال عرب اإلنرتنت؟"، موجز حبث إنوشنيت، 2019.  10

https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
https://doi.org/10.1177/0886260514534529
https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1024769330761.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Child_privacy_challenges_opportunities.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Child_privacy_challenges_opportunities.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB_2019-02%2013-2-19.pdf
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وميكن أن يواجه بعض األطفال والشباب ذوي اإلعاقة صعوبات يف استخدام اإلنرتنت، أو حىت االستبعاد من 
البيئات اإللكرتونية بسبب التصميمات اليت يتعذر النفاذ إليها (مثل التطبيقات اليت ال تسمح بزيادة حجم النص)، 
أو رفض التسهيالت املطلوبة (من قبيل برنامج قارئ الشاشة أو عناصر التحكم احلاسويب التكيفية)، أو احلاجة إىل 

الدعم املناسب (مثل التدريب على كيفية استخدام املعدات، والدعم الفردي للتنقل يف التفاعالت االجتماعية).11

النماذج الوطنية وعرب الوطنية القائمة حلماية األطفال على اإلنرتنت  2.2

جيري اعتماد عدة مناذج على الصعيد العاملي للحفاظ على سالمة األطفال والشباب على اإلنرتنت. وينبغي أن يعترب 
أصحاب املصلحة هذه املبادرات مبثابة توجيه للمبادرات الدولية وإطارًا لضمان عدم ادخار أي جهد حلماية األطفال 
والشباب على اإلنرتنت. ومتثل صناعة اإلنرتنت ساحة متنوعة ومعقدة تضم شركات ذات أحجام ووظائف خمتلفة. 
ومن الضروري أال ُتعاجل محاية الطفل من خالل املنصات واخلدمات القائمة على احملتوى فحسب بل وأيضًا من 

خالل اجلهات اليت تدعم البنية التحتية لإلنرتنت.

وجتدر اإلشارة إىل أن قدرة الصناعة على اعتماد سياسة شاملة حلماية الطفل حمدودة باملوارد املتاحة هلا. ولذا، 
توصي هذه املبادئ التوجيهية بأن تعمل الصناعات معًا لنشر اخلدمات من أجل محاية املستعملني. ومن خالل تقاسم 
املوارد واخلربة اهلندسية، ستتمكن الصناعات من إنشاء "فضاءات آمنة" بشكل أكثر فعالية ملنع إساءة االستخدام.

وحتالف التكنولوجيا مثال على التعاون الناجح بني أصحاب املصلحة يف الصناعة ملكافحة االستغالل واالعتداء 
اجلنسيني على األطفال عرب اإلنرتنت.

النماذج عرب الوطنية

ينبغي أن تدرج الصناعات املبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة يف براجمها اهليكلية وأن تلتزم كذلك بأي تشريعات 
وطنية أو عرب وطنية ذات صلة تنطبق يف البلدان اليت تعمل فيها. وينبغي أال تنظر الصناعات يف اإلجراءات اليت جيب 
أن تتخذها على املستوى القانوين فحسب، بل أيضًا يف األنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبا، وأن تسعى، حيثما أمكن، 

إىل تنفيذ املبادرات على الصعيد العاملي. ومن بني النماذج اليت توفر مبادئ هلذه املبادرات ما يلي:

مخسة مبادئ طوعية وزارية قطرية ملكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال على اإلنرتنت (2020)؛  •
جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية الرقمية، سالمة األطفال على اإلنرتنت: التقليل من خطر العنف واالعتداء   •

واالستغالل على اإلنرتنت (2019)؛
التحالف العاملي WePROTECT، اسرتاتيجية عاملية لالستجابة لالستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال   •

على اإلنرتنت (2019)؛
الشراكة العاملية إلهناء العنف ضد األطفال، التعلم يف أمان: دعوة إىل العمل؛  •

كرامة الطفل يف العامل الرقمي، التحالف املعين بكرامة الطفل: تقرير فريق العمل املعين بالتكنولوجيا (2018)؛  •
السمعية  الوسائط  توجيه خدمات  واملجلس:  األورويب  2018/1808.للربملان  األورويب)  (االحتاد  التوجيه   •

البصرية؛
الئحة االحتاد األورويب العامة حلماية البيانات (2018)؛  •

لالطالع على املبادئ التوجيهية بشأن هذه احلقوق، انظر اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري،   11

وال سيما املادة 9 بشأن إمكانية النفاذ واملادة 21 بشأن حرية التعبري والرأي، والنفاذ إىل املعلومات.

https://www.technologycoalition.org/
https://www.technologycoalition.org/
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256061/download
https://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG1-2018.aspx
https://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG1-2018.aspx
https://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/WG1-2018.aspx
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5deeccd9ab886c6b1e41cf9b/1575931097730/FINAL+-+Global+Strategic+Response+.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5deeccd9ab886c6b1e41cf9b/1575931097730/FINAL+-+Global+Strategic+Response+.pdf
https://www.end-violence.org/safetolearn/call
https://www.inhope.org/media/pages/the-facts/download-our-whitepapers/135698579-1574371755/child-dignity-alliance-technology-working-group-report.pdf
https://www.inhope.org/media/pages/the-facts/download-our-whitepapers/135698579-1574371755/child-dignity-alliance-technology-working-group-report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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توصية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت (2012).  •
النماذج الوطنية

هناك عدد من النماذج الوطنية والدولية اليت حتدد األدوار واملسؤوليات الواضحة لصناعة التكنولوجيا يف معاجلة 
محاية األطفال على اإلنرتنت. وبعضها ليست حمددة لألطفال يف حد ذاهتم، بل ميكن أن ُتطبق عليهم كمستعملني 
لإلنرتنت. وتوفر مبادئ توجيهية شاملة للصناعة فيما يتعلق بالسياسات واملعايري التنظيمية والتعاون مع القطاعات 
األخرى. وألغراض هذه الوثيقة، ُيسلط الضوء على املبادئ األساسية هلذه النماذج اليت تنطبق على صناعة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

قانون التصميم املناسب للعمر، اململكة املتحدة

يف أوائل عام 2019، نشر مكتب مفوض املعلومات مقرتحات بشأن قانون التصميم املناسب للعمر خبصوص محاية 
بيانات األطفال. ويستند القانون املقرتح إىل مصاحل الطفل الفضلى على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة 
حلقوق الطفل، وحيدد عدة توقعات للصناعة. ويتكون القانون من مخسة عشر معيارًا مبا يف ذلك إيقاف تشغيل 
خدمات املوقع افرتاضيًا لألطفال، وتدابري للصناعة لكي جتمع وحتتفظ فقط باحلد األدىن من البيانات الشخصية 
لألطفال، وللمنتجات لكي تتسم باخلصوصية حسب التصميم وللتفسريات لكي تكون مناسبة للعمر وقابلة للنفاذ.

قانون االتصاالت الرقمية الضارة، نيوزيلندا

التسلط  السيرباين جرمية حمددة ويركز على نطاق واسع من األضرار، من  قانون عام 2015 من االعتداء  جعل 
السيرباين إىل إنتاج املواد اإلباحية ألغراض االنتقام. ويهدف إىل ردع االتصال الرقمي الضار ومنعه وتقليله، مما 
جيعل من غري القانوين نشر اتصال رقمي بقصد التسبب يف ضائقة عاطفية خطرية لشخص آخر، وحيدد سلسلة من 
10 مبادئ لالتصال. وميّكن املستعملني من تقدمي شكاوى إىل منظمة مستقلة يف حال انتهاك هذه املبادئ أو التقدم 

بطلب احلصول على أوامر من احملكمة ضد صاحب االتصال أو مضيفه إذا مل ُحتل املسألة.

وكالة eSafety Commissioner أسرتاليا

وكالة eSafety Commissioner اليت أُنشئت يف 2015 هي أول وكالة حكومية يف العامل مكرسة ملعاجلة االنتهاكات 
عرب اإلنرتنت. واحلفاظ على سالمة املواطنني على اإلنرتنت. وبصفتها اجلهة التنظيمية الوطنية املستقلة للسالمة على 
اإلنرتنت، تتمتع وكالة eSafety مبجموعة قوية من الوظائف. ومتتد هذه الوظائف من الوقاية من خالل التوعية 
والتثقيف والبحث وإرشادات أفضل املمارسات، إىل التدخل املبكر ومعاجلة األضرار من خالل خمططات تنظيمية 
قانونية متعددة متنح وكالة eSafety السلطة إلزالة التسلط السيرباين، واإلساءة القائمة على الصور واحملتوى اإللكرتوين 
غري القانوين بسرعة. وهذا االختصاص الواسع ميّكن وكالة eSafety من معاجلة السالمة على اإلنرتنت بطريقة 

متعددة األوجه وشاملة واستباقية.

ويف عام 2018، طورت eSafety السالمة حسب التصميم (SbD) وهي مبادرة تضع سالمة وحقوق املستعملني 
يف قلب تصميم وتطوير ونشر املنتجات واخلدمات على اإلنرتنت. وتقع جمموعة من مبادئ السالمة حسب التصميم 
يف صميم املبادرة اليت حتدد تدابري واقعية وقابلة للتنفيذ وميكن حتقيقها يتعني على الصناعة اختاذها حلماية املواطنني 

وصوهنم على حنو أفضل على اإلنرتنت. وفيما يلي املبادئ الثالثة الشاملة:

مسؤوليات موردي اخلدمات: ينبغي أال يقع عبء السالمة على عاتق املستعمل النهائي فقط. وميكن اختاذ   (1

خطوات وقائية لضمان تقييم األضرار املعروفة واملتوقعة يف تصميم وتقدمي اخلدمة على اإلنرتنت باإلضافة إىل 
اختاذ خطوات جلعل اخلدمات أقل احتماًال لتيسري أو تأجيج أو تشجيع السلوكيات غري القانونية وغري الالئقة.

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/protecting-children-online.htm
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/protecting-children-online.htm
https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/harmful-digital-communications/
https://www.esafety.gov.au/
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متكني املستعملني واستقالهلم: تعترب كرامة املستعملني ومصاحلهم الفضلى ذات أمهية مركزية. وينبغي دعم   (2

التدخل البشري واالستقالل الذايت وتوسيع نطاقهما وتعزيزمها يف إطار تصميم اخلدمات مبا يتيح للمستعملني 
قدرًا أكرب من الرقابة واإلدارة والتنظيم فيما يتعلق بتجارهبم اخلاصة.

الشفافية واملساءلة: مسات مميزة لنهج قوي إزاء السالمة، يوفر ضمانات بأن اخلدمات تعمل وفقًا ألهدافها   (3

املعلنة املتعلقة بالسالمة، باإلضافة إىل تثقيف ومتكني اجلمهور بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها ملعاجلة املخاوف 
املتعلقة بالسالمة.

WePROTECT التحالف العاملي

يف صميم اسرتاتيجية التحالف العاملي WePROTECT تدعم البلدان وضع استجابات منسقة ألصحاب املصلحة 
الوطنية  التصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت، مسرتشدة يف ذلك باستجاباهتا  املتعددين من أجل 
النموذجية اليت تعمل كمخطط للعمل الوطين. وتوفر إطارًا للبلدان لالستفادة منه يف التصدي لالستغالل اجلنسي 
لألطفال على اإلنرتنت. ويف إطار االستجابة الوطنية النموذجية للتحالف WePROTECT هناك جمموعة واضحة من 

االلتزامات اليت تتعهد هبا شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق مبا يلي:

إجراءات اإلشعار واإلنزال؛  •
اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال عرب اإلنرتنت (CSEA)؛  •

تطوير احللول التكنولوجية؛  •
االستثمار يف الربامج الوقائية وخدمات االستجابة الفعالة حلماية األطفال على اإلنرتنت.  •

الشراكة العاملية وصندوق إنهاء العنف ضد األطفال

أطلق األمني العام لألمم املتحدة يف عام 2016 الشراكة العاملية وصندوق إهناء العنف ضد األطفال هبدف واحد: 
حتفيز ودعم العمل إلهناء مجيع أشكال العنف ضد األطفال حبلول 2030 من خالل تعاون فريد من نوعه بني أكثر 

من 400 شريك من مجيع القطاعات.

ويركز العمل على إنقاذ الضحايا ودعمهم، واحللول التكنولوجية لكشف اجلرائم ومنع ارتكاهبا ودعم إنفاذ القانون، 
واإلصالحات التشريعية والسياساتية، وتوليد البيانات واألدلة بشأن حجم وطبيعة االستغالل واالعتداء اجلنسيني 

على األطفال عرب اإلنرتنت إىل جانب فهم وجهات نظر األطفال.12

املجاالت الرئيسية حلماية حقوق األطفال وتعزيزها  3
يلخص هذا القسم مخسة جماالت رئيسية حيث ميكن للشركات اختاذ إجراءات حلماية سالمة األطفال والشباب 
على اإلنرتنت عند استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتعزيز استخدامهم اإلجيايب لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

ملزيد من املعلومات، انظر إهناء العنف ضد األطفال، "اجلهات املستفيدة من صندوق إهناء العنف".  12

https://www.weprotect.org/
https://www.weprotect.org/
https://www.end-violence.org/safetolearn/call
https://www.end-violence.org/fund/grantees
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دمج االعتبارات اخلاصة حبقوق الطفل يف مجيع السياسات املؤسسية والعمليات اإلدارية   1.3

املناسبة
احملتملة  السلبية  اآلثار  لتحديد  مناسبة  تدابري  الشركات  تتخذ  أن  الطفل  املتعلقة حبقوق  االعتبارات  يتطلب دمج 
والفعلية على حقوق الطفل ومنعها والتخفيف من حدهتا، وعند االقتضاء، جربها. وتدعو مبادئ األمم املتحدة 
الشركات والصناعات إىل وضع سياسات وعمليات  اإلنسان مجيع  التجارية وحقوق  التوجيهية بشأن األعمال 

مناسبة للوفاء مبسؤوليتها عن احرتام حقوق اإلنسان.

ينبغي أن تويل الصناعات اهتمامًا خاصًا لألطفال والشباب بوصفهم فئة ضعيفة فيما يتعلق حبماية البيانات وحرية 
التعبري. وإن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 68�167 بشأن احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي، يؤكد من جديد 
احلق يف اخلصوصية وحرية التعبري دون التعرض لتدخل غري قانوين. وباإلضافة إىل ذلك، فإن قرار جملس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة 32�13 بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والتمتع هبا على اإلنرتنت، يعرتف بالطابع 
العاملي واملفتوح لإلنرتنت بوصفها قوة دافعة يف تسريع التقدم حنو التنمية ويؤكد أن احلقوق نفسها اليت يتمتع هبا 
الناس خارج اإلنرتنت جيب أن تكون حممية أيضًا على اإلنرتنت. ويف البلدان اليت تفتقر إىل أطر قانونية مالئمة 
حلماية حقوق األطفال والشباب يف اخلصوصية وحرية التعبري، ينبغي للحكومات أن تتبع العناية الواجبة املعززة 
للشباب من خالل  املدنية  املشاركة  استمرار  ومع  الدويل.  القانون  مع  واملمارسات  السياسات  توافق  لضمان 
االتصاالت، تتحمل الشركات مسؤولية أكرب عن احرتام حقوق األطفال والشباب، حىت يف حالة عدم مواكبة 

القوانني احمللية للمعايري الدولية.

ينبغي أن يكون لدى الشركات آلية تظلم على املستوى التشغيلي لتوفري نسق لألفراد املتضررين من أجل 
إثارة املخاوف بشأن االنتهاكات احملتملة. وينبغي أن تكون آليات املستوى التشغيلي متاحة لألطفال 
وأسرهم ومن ميثلون مصاحلهم. ويوضح املبدأ 31 من املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق 
اإلنسان بأن تكون هذه اآلليات مشروعة ومتاحة وميكن التنبؤ هبا ومنصفة وشفافة ومتوافقة مع احلقوق، 
وأن تكون مصدرًا للتعلم املستمر، وأن تستند إىل املشاركة واحلوار. وإىل جانب العمليات الداخلية 
للشركات أطر عمل تكفل لألطفال  أن يكون  التظلم  آليات  أن تكفل  ينبغي  السلبية،  اآلثار  ملعاجلة 

والشباب سبل االنتصاف املناسبة عندما تتعرض حقوقهم للتهديد.

عندما تتبع الشركات هنجًا قائمًا على االمتثال إزاء سالمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يركز على االمتثال 
للتشريعات الوطنية، واتباع التوجيهات الدولية عند غياب التشريعات الوطنية، وجتنب اآلثار الضارة على حقوق 
األطفال والشباب، تقوم الشركات على حنو استباقي بتعزيز منو ورفاهية األطفال والشباب من خالل اختاذ إجراءات 

طوعية تعزز حقوق األطفال والشباب يف احلصول على املعلومات وحرية التعبري واملشاركة، والتعليم والثقافة.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement
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املمارسة اجليدة: السياسات والتصميم املناسب للعمر
يقوم مطور التطبيق Toca Boca بإنتاج ألعاب رقمية من منظور الطفل. ومت تصميم سياسة خصوصية 
الشركة لتقاسم املعلومات اليت جتمعها الشركة وكيفية استخدامها. وشركة Toca Boca, Inc هي عضو 

.PRIVO Kids Privacy Assured COPPA Safe Harbor Cer�fica�on Program يف برنامج

LEGO® Life هو مثال ملنصة وسائل إعالم اجتماعية آمنة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا 

تتيح تقاسم إبداعاهتم LEGO.واحلصول على اإلهلام والتفاعل بأمان. واألطفال الذي يستخدمون هذه 
املنصة غري مطالبني بتقدمي أي معلومات شخصية إلنشاء حساب، وهو أمر ممكن فقط باستخدام عنوان 
الربيد اإللكرتوين ألحد الوالدين أو مقدم الرعاية. ويتيح التطبيق فرصة لألطفال واألسر ملناقشة السالمة 

واخلصوصية على اإلنرتنت يف بيئة إجيابية.

وتشمل األمثلة على التصميم املناسب للعمر عروضًا حمددة لبعض هيئات بث اخلدمات العامة الرئيسية 
 Arbeitsgemeinscha� der) German ARD بالنسبة لفئات عمرية معّينة: فعلى سبيل املثال، فإن قناة
 öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland – Das

Erste) وقناة ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) تستهدفان مجهورًا ابتداًء من عمر 14 عامًا، 

.funk.net مع تقدمي حمتوى خمصص عرب القناة اإللكرتونية

الربيطانية (BBC) قناة CBeebies، وهي موجهة لألطفال دون سن السادسة.  وأطلقت هيئة اإلذاعة 
وجرى تصميم حمتوى املوقع اإللكرتوين خصيصًا للفئات العمرية املعنية.

املمارسة اجليدة: السياسة العامة والتكنولوجيا
استثمرت تويرت باستمرار يف جمال التكنولوجيا املسجلة امللكية، مما ساهم يف استمرار تقليل عبء اإلبالغ 
امللقى على الناس.1 وعلى وجه التحديد، فإن أكثر من 50 يف املائة من التغريدات، مقارنة بنسبة 20 يف 
باستخدام  استباقي  بشكل  حاليًا  تظهر  املسيئة،  لطبيعتها  استجابة  تويرت  يتابعها  اليت   2018 املائة يف 
التكنولوجيا، بدًال من االعتماد على تقدمي تقارير إىل تويرت.  وُتستخدم التكنولوجيا اجلديدة للتعامل مع 
جماالت حمتوى السياسات املتعلقة باملعلومات اخلاصة، ووسائط اإلعالم احلساسة، والسلوك الذي حيض 

على الكراهية، واالعتداء، وانتحال الشخصية.

تويرت، "التقرير اخلامس عشر بشأن الشفافية: زيادة يف اإلنفاذ االستباقي على احلسابات".  1

(CSAM) تطوير عمليات قياسية للتعامل مع مواد االعتداء اجلنسي على األطفال  2.3

يف 2019.، اختذت مؤسسة مراقبة اإلنرتنت إجراءات بشأن 676 132 صفحة ويب مت تأكيد أهنا حتتوي على مواد 
االعتداء اجلنسي على األطفال.13  وميكن أن حيتوي أي عنوان URL. على مئات إن مل يكن آالف الصور ومقاطع 
الفيديو. وتضمنت 45 يف املائة من الصور اليت اختذت مؤسسة مراقبة اإلنرتنت إجراءات بشأهنا، أطفاًال يف سن 

مؤسسة مراقبة اإلنرتنت (IWF)، "ملاذا. كيف. َمن. والنتائج. التقرير السنوي لعام 2019".  13

https://tocaboca.com/privacy/
https://tocaboca.com/about/
https://www.privo.com/coppa-safe-harbor-program
https://www.lego.com/en-gb/life
https://www.funk.net/
https://global.cbeebies.com/
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/twitter-transparency-report-2019.html
https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/reports/2020-04/IWF_Annual_Report_2020_Low-res-Digital_AW_6mb.pdf
https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/reports/2020-04/IWF_Annual_Report_2020_Low-res-Digital_AW_6mb.pdf
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العاشرة أو أقل؛ ومتثل 609 1 صفحة ويب أطفاًال ترتاوح أعمارهم بني صفر وسنتني، تتضمن 71 يف املائة منها 
أشد االعتداءات اجلنسية قسوة، كاالغتصاب والتعذيب اجلنسي. وتؤكد هذه احلقائق املزعجة أمهية العمل التعاوين 

بني الصناعة واحلكومات ووكاالت إنفاذ القوانني واملجتمع املدين ملكافحة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.

وعلى الرغم من أن العديد من احلكومات تعاجل نشر مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وتوزيعها من خالل سن 
التشريعات ومالحقة مرتكيب االنتهاكات ومقاضاهتم، وإذكاء الوعي، ودعم األطفال والشباب يف التعايف من االعتداء 
أو االستغالل، ال زالت بلدان كثرية ال متلك حىت اآلن أنظمة مالئمة هبذا الشأن. ويلزم وضع آليات يف كل بلد 
لتمكني اجلمهور العام من اإلبالغ عن حمتوى مسيء واستغاليل من هذا النوع. وجيب على الصناعة، ووكاالت 
إنفاذ القوانني، واحلكومات واملجتمع املدين العمل معًا لضمان وجود أطر قانونية مالئمة وفقًا للمعايري الدولية. 
وينبغي أن جتّرم هذه األطر مجيع أشكال االعتداء واالستغالل اجلنسيني على األطفال عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك من 
خالل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال، ومحاية األطفال الذين يقعون ضحايا هذا االعتداء أو االستغالل. وجيب 

أن تكفل هذه األطر أن تعمل عمليات اإلبالغ والتحقيق وإزالة احملتوى بأكرب قدر ممكن من الكفاءة.

وينبغي أن توفر الصناعة روابط إىل اخلطوط الساخنة الوطنية أو غريها من اخلطوط الساخنة املتاحة حمليًا مثل بوابات 
مؤسسة مراقبة اإلنرتنت يف بعض البلدان، وأن توفر، يف غياب فرص اإلبالغ احمللية، روابط إىل اخلطوط الساخنة 
 (NCMEC) الدولية األخرى حسب االقتضاء، مثل املركز الوطين لألطفال املفقودين واملستَغلني يف الواليات املتحدة
أو الرابطة الدولية للخطوط الساخنة على اإلنرتنت (INHOPE)، حيث ميكن استخدام أي من اخلطوط الساخنة 

الدولية لتقدمي بالغ.

وتتخذ الشركات املسؤولة عددًا من اخلطوات للمساعدة يف منع استخدام شبكاهتا وخدماهتا يف نشر مواد االعتداء 
اجلنسي على األطفال. وتشمل هذه اخلطوات إدخال لغة يف األحكام والشروط أو مدونات قواعد السلوك حتظر 
صراحة هذا احملتوى أو السلوك؛14 ووضع إجراءات قوية لإلشعار واإلنزال؛ والعمل مع اخلطوط الساخنة ودعمها.

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم بعض الشركات بنشر تدابري تقنية ملنع إساءة استخدام خدماهتا أو شبكاهتا لتبادل مواد 
االعتداء اجلنسي على األطفال املعروفة. فعلى سبيل املثال، يقوم بعض مقدمي خدمات اإلنرتنت مبنع النفاذ إىل 
عناوين URL اليت تؤكد السلطة املختصة أهنا حتتوي على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال إذا كان املوقع اإللكرتوين 
مستضافًا يف بلد ال توجد فيه عمليات لضمان إزالته بسرعة. ويقوم آخرون بنشر تكنولوجيات التجزئة للكشف 
عن صور االعتداء اجلنسي على األطفال وإزالتها تلقائيًا واملعروفة بالفعل لدى وكاالت إنفاذ القوانني أو اخلطوط 
الساخنة. وينبغي ألعضاء الصناعة النظر يف مجيع اخلدمات ذات الصلة ودجمها يف عملياهتم ملنع انتشار االعتداء 

اجلنسي على األطفال

الفاعلة يف الصناعة أن تلتزم بتخصيص موارد متناسبة وُيستحسن أن تستمر يف تطوير احللول  وينبغي للجهات 
التكنولوجية املفتوحة املصدر وتبادهلا للكشف عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وإزالتها.

جتدر اإلشارة على أن سلوك املستعمل غري الالئق ال يقتصر على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وأن أي نوع من السلوك أو احملتوى   14

غري الالئق جيب أن تتعامل معه الشركة وفقًا لذلك.

https://www.missingkids.org/HOME
https://www.inhope.org/EN
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املمارسة اجليدة: التكنولوجيا
تستخدم مايكروسفت هنجًا رباعي احملاور لتعزيز االستخدام املسؤول واآلمن للتكنولوجيا، مع الرتكيز 
على التكنولوجيا نفسها، واإلدارة الذاتية، والشراكات، وتثقيف املستهلك وتوعيته. ولدى مايكروسفت 
أيضًا ميزات مضّمنة تساعد على متكني األفراد من إدارة سالمتهم عرب اإلنرتنت على حنو أكثر فعالية. 
و"سالمة األسرة" هي إحدى امليزات اليت تسمح لآلباء ومقدمي الرعاية مبراقبة استخدام أطفاهلم لإلنرتنت.

وتفرض مايكروسوفت سياسات ضد التحرش على منصاهتا، وخيضع املستعملون الذين يسيئون استخدام 
هذه اللوائح إلهناء حساهبم، أو إلجراءات إعمال القانون يف حالة حدوث انتهاكات أكثر خطورة.

Microso� PhotoDNA هي أداة تقوم بإنشاء جتزئات من الصور ومقارنتها بقاعدة بيانات التجزئات 

اليت ُحددت بالفعل ومت تأكيد أهنا مواد اعتداء جنسي على األطفال عرب اإلنرتنت. وُحتظر الصورة إذا مت 
العثور على ما يطابقها. وقد مكنت هذه األداة مقدمي احملتوى من إزالة ماليني الصور الفوتوغرافية غري 
القانونية من اإلنرتنت؛ وساعدت على إدانة مرتكيب أعمال اجلنس من األطفال؛ ويف بعض احلاالت، 
وتلتزم  اجلنسي.  لألذى  تعرضهم  قبل  احملتملني  الضحايا  إنقاذ  على  القانون  إنفاذ  أجهزة  ساعدت 
مايكروسوفت منذ فرتة طويلة حبماية عمالئها من احملتوى غري القانوين يف منتجاهتا وخدماهتا، وكان 
تطبيق التكنولوجيا اليت أنشأهتا الشركة بالفعل ملكافحة هذا النمو يف مقاطع الفيديو غري القانونية خطوة 
منطقية تالية. غري أن هذه األداة ال تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه، وال ميكنها التعرف على 
شخص أو كائن يف الصور. ومع ذلك، مع اخرتاع تكنولوجيا PhotoDNA for Video، اختذت األمور 
منعطفًا جديدًا. وتتيح تكنولوجيا PhotoDNA for Video تقسيم مقطع فيديو إىل إطارات رئيسية 
 PhotoDNA وإنشاء جتزئات لتلك اللقطات بشكل أساسي. وبنفس الطريقة اليت ميكن هبا لتكنولوجيا
مطابقة صورة مت تغيريها لتجنب الكشف، ميكن لتكنولوجيا PhotoDNA for Video العثور على حمتوى 

استغالل جنسي لألطفال مت حتريره أو حشره يف مقطع فيديو قد يبدو غري ضار بطريقة أخرى.

وعالوًة على ذلك، أصدرت مايكروسوفت مؤخرًا أداة جديدة لتحديد املعتدين على األطفال الذين 
يغوون األطفال بقصد االعتداء عليهم يف الدردشات عرب اإلنرتنت. وتقنية Project Artemis اليت مت 
بالتعاون مع Meet Group وRoblox وKik وThorn تستند إىل تكنولوجيا مايكروسوفت  تطويرها 
احلاصلة على براءة اخرتاع وُتتاح جمانًا عن طريق منظمة Thorn لشركات اخلدمات على اإلنرتنت اليت 
توفر وظيفة الدردشة. وتقنية Project Artemis هي أداة تكنولوجية تساعد على إثارة إشارة تنبيه محراء 
للمسؤولني عند احلاجة إىل الرقابة يف غرف الدردشة. ومع هذه التقنية اليت تتيح كشف االستمالة سيكون 
من املمكن كشف املعتدين الذين حياولون إغواء األطفال ألغراض جنسية والتصدي هلم واإلبالغ عنهم.

الصناعة حلماية مستعمليها من  توفر مؤسسة مراقبة اإلنرتنت (IWF) جمموعة من اخلدمات ألعضاء 
العثور بالصدفة على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال عرب اإلنرتنت. وتشمل هذه اخلدمات ما يلي:

قائمة دينامية ومضمونة اجلودة حلظر عناوين URL للمواد احلية؛  •
قائمة جتزئة للمحتوى اإلجرامي املعروف بارتباطه مبواد االعتداء اجلنسي على األطفال؛  •
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قائمة كلمات رئيسية فريدة من املصطلحات املشفرة املعروفة بارتباطها مبواد االعتداد اجلنسي على   •
األطفال؛

قائمة بتفاصيل أمساء امليادين املعروفة باستضافة حمتوى االعتداء اجلنسي على األطفال لتمكني اإلزالة   •
السريعة للميادين اليت تستضيف حمتوى غري قانوين.

تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا ومالءمة لألعمار  3.3

عدد قليل جدًا من األشياء يف احلياة ميكن اعتبارها طيلة الوقت آمنة متامًا وخالية من املخاطر. وال تزال احلوادث 
تطرأ حىت يف املدن اليت يتم فيها تنظيم حركة املرور بشكل كبري والسيطرة عليها عن كثب. ومن نفس املنطلق، ال 
والشباب  األطفال  اعتبار  والشباب. وميكن  األطفال  إىل  بالنسبة  املخاطر، ال سيما  من  السيرباين  الفضاء  خيلو 
كمستقبلني ومشاركني وأطراف فاعلة يف بيئتهم على شبكة اإلنرتنت. وميكن تصنيف املخاطر اليت يواجهوهنا يف 

أربعة جماالت:15

احملتوى غري الالئق - قد يعثر األطفال والشباب بالصدفة على حمتوى غري الئق وغري قانوين أثناء البحث عن   •
شيء آخر من خالل النقر على رابط غري ضار يف رسالة فورية، أو يف مدونة أو عند تقاسم ملفات. وقد 
يبحثون أيضًا عن مواد غري مالئمة أو مراعية لعامل السن وتبادهلا. وما يعترب حمتوى ضارًا خيتلف من بلد إىل 
آخر؛ وتشمل األمثلة احملتوى الذي يشجع على تعاطي املخدرات، أو الكره العنصري، أو السلوك املنطوي 

على خماطرة، أو االنتحار، أو فقد الشهية أو العنف.
السلوك غري الالئق – قد يستخدم األطفال والبالغون اإلنرتنت ملضايقة أشخاص آخرين أو حىت استغالهلم.   •
وقد يقوم األطفال يف بعض األحيان ببث تعليقات مؤذية أو صور حمرجة أو قد يسرقون احملتوى أو ينتهكون 

حقوق الطبع والنشر.
االتصال غري املناسب – ميكن لكل من البالغني والشباب استخدام اإلنرتنت للبحث عن أطفال أو شباب   •
آخرين معرضني للخطر. ويكون هدفهم يف كثري من األحيان إقناع املستهدف بأهنم طوروا عالقة جادة، يف 
حني أن الغرض املنشود هو التالعب. وقد يسعون إىل إقناع الطفل بالقيام بأفعال جنسية أو غريها من األفعال 
املسيئة عرب اإلنرتنت، باستخدام كامريا ويب أو جهاز تسجيل آخر، أو سيحاولون ترتيب لقاء شخصي 

واتصال جسدي. وغالبًا ما يشار إىل هذه العملية باسم "االستمالة".
املخاطر التجارية – تشري هذه الفئة إىل خماطر خصوصية البيانات املتعلقة جبمع بيانات األطفال واستخدامها   •
وكذلك التسويق الرقمي. وتشكل السالمة على اإلنرتنت حتديًا جمتمعيًا وتتيح الفرصة للصناعة واحلكومات 
واملجتمع املدين للعمل معًا من أجل إرساء مبادئ وممارسات السالمة. وميكن للصناعة أن تقدم جمموعة من 
األساليب واألدوات واخلدمات التقنية لآلباء واألطفال والشباب، وينبغي أوًال وقبل كل شيء استحداث 
منتجات سهلة االستخدام وآمنة حسب التصميم ومناسبة للعمر من أجل جمموعة واسعة من املستعملني. 
وتشمل النهج اإلضافية توفري أدوات لتطوير أنظمة مناسبة للتحقق من العمر حترتم حقوق األطفال يف اخلصوصية 
والنفاذ أو تضع قيودًا على نفاذ األطفال والشباب إىل احملتوى غري املالئم للعمر، أو تقيد األشخاص الذين 
قد يكون األطفال على اتصال هبم أو األوقات اليت قد يستخدمون فيها اإلنرتنت. واألهم من ذلك، جيب 

Sonia Livingstone وآخرون، "شبكة EU Kids Online: التقرير النهائي"، كلية لندن لالقتصاد، 2009.  15

http://www.lse.ac.uk/media@@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(2006-9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20(2006-9)/EU%20Kids%20Online%20I%20Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf
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دمج أطر "السالمة حسب التصميم"16 مبا يف ذلك اخلصوصية يف عمليات ابتكار املنتجات وتصميمها. وينبغي 
النظر بعناية يف سالمة األطفال واستخدامهم املسؤول للتكنولوجيات وعدم اعتبارمها أمرًا ثانويًا.

وتتيح بعض الربامج لآلباء مراقبة النصوص واالتصاالت األخرى اليت يرسلها ويتلقاها أطفاهلم وشباهبم. وإذا كان 
من املقرر استخدام برامج من هذا النوع، فمن املهم أن يناقش هذا األمر بصراحة مع الطفل، وإال فإن مثل هذا 

السلوك ميكن أن يعترب مبثابة "جتسس" وقد يقوض الثقة داخل األسرة.

وتعترب سياسات االستخدام املقبول إحدى الطرق اليت ميكن هبا للشركات أن حتدد نوع السلوك الذي يتم تشجيعه 
من جانب البالغني واألطفال على السواء، وأنواع األنشطة غري املقبولة، وعواقب انتهاك هذه السياسات. وينبغي 
إتاحة آليات إبالغ واضحة وشفافة للمستعملني الذين لديهم خماوف بشأن احملتوى والسلوك. وعالوًة على ذلك، 
يلزم متابعة عملية اإلبالغ على النحو املناسب، مع تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب عن حالة التقرير. وعلى 
الرغم من أن الشركات ميكن أن تتفاوت يف تنفيذها آلليات املتابعة على أساس كل حالة على حدة، فمن الضروري 
إذا مل يكن  للمتابعة  التقرير، وتقدمي طريقة  املتخذ بشأن  القرار  للردود، واإلبالغ عن  إطار زمين واضح  حتديد 

املستعمل راضيًا عن االستجابة.

املمارسة اجليدة: اإلبالغ
 deSHAME يف حماولة للحد من التحرش اجلنسي على املنصات الرقمية، شاركت فيسبوك يف متويل مشروع
مع االحتاد األورويب، وهو تعاون بني Childnet وSave the children وKek Vonal وUCLan. ويهدف 
هذا املشروع إىل زيادة اإلبالغ عن التحرش اجلنسي على اإلنرتنت بني القاصرين وحتسني التعاون متعدد 

القطاعات يف منع هذه السلوك والتصدي هلا.

ومبا أن أحد األهداف الرئيسية للمشروع هو تشجيع املستعملني على اإلبالغ عن احملتوى املزعج أو غري 
الالئق، فإن معايري جمتمع فيسبوك ذات صلة أيضًا باعتبارها مبادئ توجيهية بشأن ما هو مسموح به وما 
هو غري مسموح به على منصة فيسبوك. كما أهنا توضح أنواع املستعملني الذين ال ُيسمح هلم بالنشر. 
ووضعت فيسبوك أيضًا خصائص السالمة مثل خاصية "هل تعرف هذا الشخص؟"؛ وهو صندوق بريد 
"آخر" جيمع رسائل جديدة موجهة من أشخاص ال يعرفهم املستعمل؛ والنافذة املنبثقة اليت تظهر على 

اللقطات اإلخبارية إذا بدا األمر وكأنه اتصال بقاصر من قبل شخص بالغ جمهول.

وميكن أيضًا ملقدمي احملتوى واخلدمات عرب اإلنرتنت وصف طبيعة احملتوى أو اخلدمات اليت يقدموهنا والفئة العمرية 
املستهدفة. وينبغي أن تتماشى هذه األوصاف مع املعايري الوطنية والدولية املوجودة من قبل، واللوائح ذات الصلة، 
واملشورة بشأن التسويق واإلعالنات لألطفال اليت تتيحها هيئات التصنيف املناسبة. ومع ذلك، تصبح هذه العملية 
أكثر صعوبة مع تزايد نطاق اخلدمات التفاعلية اليت متّكن من نشر احملتوى الذي ينشئه املستعمل، مثًال عرب لوحات 
الرسائل وغرف الدردشة وخدمات الشبكات االجتماعية. وعندما تستهدف الشركات األطفال والشباب على 
وجه التحديد، وعندما تستهدف اخلدمات بشكل كبري اجلمهور األصغر سنًا، ستكون التوقعات خبصوص شروط 

احملتوى واألمن املتسمة بسهولة االستخدام والفهم والنفاذ أعلى بكثري.

وُتشجع الشركات أيضًا على اعتماد أعلى معايري اخلصوصية عندما يتعلق األمر جبمع البيانات من أو بشأن األطفال 
والشباب ومعاجلتها وختزينها، إذ قد يفتقرون إىل مستوى النضج الالزم لتقدير العواقب االجتماعية والشخصية 

وكالة eSafety Commissioner، نظرة عامة على السالمة حسب التصميم، 2019  16

https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2019-10/SBD%20-%20Overview%20May19.pdf
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األوسع للكشف عن معلوماهتم الشخصية أو املوافقة على تقامسها عرب اإلنرتنت، أو استخدام معلوماهتم الشخصية 
ألغراض جتارية. ويتعني على اخلدمات املوجهة أو اليت من احملتمل أن جتتذب مجهورًا رئيسيًا من األطفال والشباب، 
أن تأخذ يف االعتبار املخاطر اليت يتعرضون هلا من جراء النفاذ إىل املعلومات الشخصية أو مجعها أو استخدامها (مبا 
يف ذلك معلومات املوقع)، وأن تضمن معاجلة تلك املخاطر بشكل صحيح وإبالغ املستعملني هبا. وينبغي للشركات 
على وجه اخلصوص، التأكد من لغة وأسلوب أي مواد أو اتصاالت تستخدم لتعزيز اخلدمات، أو توفري النفاذ إىل 
اخلدمات، أو اليت يتم من خالهلا النفاذ إىل املعلومات الشخصية، ومجعها واستعماهلا، واملساعدة على فهمها ومساعدة 

املستعملني على إدارة خصوصيتهم بطرق واضحة وبسيطة، وشرح ما يوافقون عليه بلغة واضحة وميسرة.

املمارسة اجليدة: االبتكار
يف الفرتة 2018-2019، نظم مكتب اليونيسيف اإلقليمي لشرق آسيا واحمليط اهلادئ مخس موائد مستديرة 
متعددة أصحاب املصلحة لتبادل املمارسات الصناعية الواعدة من أجل التصدي لالعتداء واالستغالل 
اجلنسيني لألطفال على اإلنرتنت. وكان املشاركون يف اجتماعات املائدة املستديرة من شركات رائدة 
يف القطاع اخلاص مثل غوغل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وتيلينور، وإريكسون، وMobiCom (منغوليا)، 
وMobifone+ (فيتنام)، وGlobe Telecom (الفلبني)، وTrue (تايالند)، وGSMA وشركاء من املجتمع 

.Child Helpline Interna�onalو ECPAT Interna�onalو INHOPE املدين، مبا يف ذلك

وكجزء من املشروع ذاته، أطلقت اليونيسيف يف فرباير 2020 خلية تفكري (Think Tank) لتسريع ريادة 
الصناعة يف منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ ملنع العنف ضد األطفال يف عامل اإلنرتنت. وخلية التفكري 
هي حاضنة لألفكار واالبتكار تعتمد على املنظور الفريد للجهات الفاعلة يف الصناعة (إنشاء املنتجات، 
والتسويق وما إىل ذلك) لتطوير مواد تعليمية مؤثرة وحتديد منصات تسليم أكثر فعالية، إىل جانب وضع 
إطار تقييم ميكن أن يقيس تأثري هذه املوارد والرسائل التعليمية املوجهة إىل األطفال. وتتألف خلية التفكري 
من فيسبوك وتيلينور وخرباء أكادمييني ووكاالت األمم املتحدة مثل االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو 
 eSafety Commissioner ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وغري ذلك، كالوكالة األسرتالية
وECPAT Interna�onal وICMEC واإلنرتبول والصندوق العاملي إلهناء العنف. واالجتماع االفتتاحي 
خللية التفكري الذي ُعقد بالتوازي مع املؤمتر اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا املعين حبماية األطفال 
التكنولوجيا  إمكانيات  مايكروسوفت، من الستكشاف  مبا يف ذلك  اإلنرتنت، مجع بني خرباء  على 
والبحوث من أجل حتسني تتبع التغريات يف السلوك عرب اإلنرتنت على أساس اعتماد موارد ورسائل 

السالمة على اإلنرتنت.

تثقيف األطفال واملربني واملعلمني بشأن سالمة األطفال واستخدام تكنولوجيا املعلومات   4.3

واالتصاالت بشكٍل مسؤول
ميكن أن تكون التدابري التقنية جزءًا مهمًا من عملية ضمان محاية األطفال والشباب من املخاطر احملتملة عرب اإلنرتنت، 
بيد أهنا ال تشكل سوى عنصر واحد من عناصر املعادلة. وتعترب أدوات الرقابة األبوية ورفع مستوى الوعي والتثقيف 
عناصر رئيسية أيضًا من شأهنا أن تساعد يف متكني وإعالم األطفال والشباب من مجيع األعمار، وكذلك اآلباء 
ومقدمي الرعاية واملربني. وعلى الرغم من أن الشركات هلا دور مهم يف تشجيع األطفال والشباب على استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة مسؤولة وآمنة، فإن هذه املسؤولية مشرتكة بني اآلباء واملدارس واألطفال 

والشباب.
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احملتوى  قرارات مستنرية بشأن  اختاذ  املستعملني من  لتمكني  تعليمة مصممة  برامج  وتستثمر شركات كثرية يف 
واخلدمات. وتساعد الشركات اآلباء ومقدمي الرعاية واملربني يف توجيه األطفال والشباب حنو خوض جتارب أكثر 
أمنًا وأكثر مسؤولية ومالئمة على اإلنرتنت واهلواتف احملمولة. ويشمل ذلك التوقيع على نشر حمتوى حساس للعمر 
وضمان أن ُتنقل بوضوح املعلومات املتعلقة ببنود مثل أسعار احملتوى وشروط االشرتاك وكيفية إلغاء االشرتاكات. 
ومن شأن تعزيز احرتام وسائل التواصل االجتماعي للحد األدىن للسن يف مجيع البلدان اليت ميكن فيها التحقق من 
السن أن يساعد أيضًا على محاية األطفال من خالل السماح هلم بالنفاذ إىل اخلدمات يف سن مناسبة. ومن االعتبارات 
اهلامة اليت جيب أن تتماشى مع هذه التوصية مجع البيانات الشخصية اإلضافية اليت قد يستتبعها ذلك واحلاجة إىل 

احلد من مجع وختزين هذه املعلومات ومعاجلتها.

ومن املهم أيضًا توفري املعلومات مباشرة لألطفال والشباب بشأن االستخدام األكثر أمانًا لتكنولوجيا املعلومات 
للشركات تسهيل  السالمة، ميكن  بشأن  الوعي  زيادة  إىل  اإلجيايب واملسؤول. وباإلضافة  والسلوك  واالتصاالت 
التجارب اإلجيابية من خالل تطوير حمتوى لألطفال والشباب حول االحرتام واللطف واالنفتاح عند استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالعتناء باألصدقاء. وميكن أن توفر معلومات عن اإلجراءات اليت جيب اختاذها 
يف حالة خوض جتارب سلبية مثل التسلط عرب اإلنرتنت أو االستمالة، مما يسّهل اإلبالغ عن مثل هذه احلوادث 

وتوفري وظيفة اختيار عدم تلقي رسائل جمهولة.

ويف بعض األحيان، يكون لدى اآلباء فهم ومعرفة أقل باإلنرتنت واألجهزة احملمولة مقارنة باألطفال والشباب. 
وعالوًة على ذلك، فإن التقارب بني األجهزة احملمولة وخدمات اإلنرتنت جيعل الرقابة األبوية أكثر صعوبة. وميكن 
للصناعة أن تعمل بالتعاون مع احلكومات واملربني لتعزيز قدرة اآلباء على دعم أطفاهلم يف بناء مرونتهم الرقمية 
والعمل كمواطنني رقميني مسؤولني. وليس اهلدف نقل املسؤولية عن استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
إىل اآلباء وحدهم، بل االعرتاف بأن اآلباء يف وضع أفضل لتحديد ما هو مناسب ألطفاهلم وأنه ينبغي توعيتهم 

جبميع املخاطر من أجل محاية أطفاهلم على حنو أفضل ومتكينهم من اختاذ ما يلزم من إجراءات.

وميكن نقل املعلومات عرب اإلنرتنت أو خارجها عن طريق قنوات إعالمية متعددة مع مراعاة أن بعض اآلباء ال 
يستخدمون اإلنرتنت. ومن املهم التعاون مع املناطق التعليمية لتوفري مناهج دراسية بشأن السالمة على اإلنرتنت 
واالستخدام املسؤول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألطفال والشباب واملواد التعليمية لآلباء. وتشمل األمثلة 
شرح أنواع اخلدمات واخليارات املتاحة ألنشطة املراقبة، واإلجراءات اليت يتعني اختاذها إذا كان الطفل يعاين من 
تسلط أو استمالة عرب اإلنرتنت، وكيفية جتنب الرسائل غري املرغوب فيها وإدارة إعدادات اخلصوصية، وكيفية 
التحدث مع الفتيان والفتيات من خمتلف الفئات العمرية بشأن القضايا احلساسة. واالتصاالت عملية ذات اجتاهني 

وتوفر العديد من الشركات خيارات للعمالء لالتصال هبم واإلبالغ عن املشاكل أو مناقشة املخاوف.

ومع ازدياد احملتوى واخلدمات ثراء، فإن مجيع املستخدمني سيواصلون االستفادة من املشورة والتنبيهات بشأن طبيعة 
خدمة ما يستخدمونه وكيفية التمتع به بشكل آمن. ويف حني أن من املهم تعليم األطفال حول االستخدام املسؤول 
أفضل  دائمًا  يتخذون  بطبيعتهم وقد ال  التجربة، واملخاطرة وأهنم فضوليون  األطفال حيبون  أن  نعلم  لإلنرتنت، 
القرارات. ومنحهم الفرصة ملمارسة قدرهتم يساهم يف منوهم وطريقة سليمة ملساعدهتم يف تطوير االستقالل الذايت 
البيئة  باملخاطرة يف  لألطفال  السماح  القسوة. ويف حني جيب  ليس شديد  السليب  الفعل  رد  أن  واملرونة، طاملا 
اإللكرتونية، من املهم أن يتمكن اآلباء والشركات من دعمهم عندما تسوء األمور، حيث ميكن أن يعّوض التأثري 

السليب لتجربة غري مرحية وحيوهلا إىل درس مفيد للمستقبل.
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املمارسة اجليدة: التعليم
االنتحار بني  تويرت: تصل حاالت  الشباب على  لدى  االنتحار  ملنع  (اليابان) محلة   NHK تدير شركة 
املراهقني يف اليابان إىل ذروهتا عندما يعودون إىل املدرسة بعد العطلة الصيفية. ويقال إن العودة إىل الواقع 
هي سبب الذروة. وينتج فريق اإلنتاج لقناة NHK Heart Net TV (NHK Japan) برناجمًا متعدد الوسائط 
On the Night of August 31st#. ومن خالل الربط بني التلفزيون والبث املباشر ووسائل التواصل 

االجتماعي، أنشأت شركة NHK بنجاح "مكانًا" ميكن فيه للمراهقني تشارك مشاعرهم دون خوف.

نشرت تويرت أيضًا دليًال للمعلمني بشأن اإلملام باملعارف ذات الصلة بوسائط اإلعالم. والكتيب الذي 
اليونسكو، يهدف يف املقام األول إىل مساعدة املربني على تزويد األجيال الشابة  ُأعد باالشرتاك مع 
مبهارات اإلملام باملعارف ذات الصلة بوسائط اإلعالم. ويتعلق جانب آخر من أعمال السالمة اليت تضطلع 
هبا تويرت باإلفصاح عن عمليات املعلومات. وهذا أرشيف من عمليات املعلومات املدعومة من الدولة 
واليت تتداوهلا تويرت علنًا. وأطلقت املبادرة لتمكني الفهم األكادميي والعام للحمالت املتعلقة هبذه القضية 

يف مجيع أحناء العامل، ومتكني التدقيق املستقل من طرف ثالث هلذه التكتيكات على منصة تويرت.

ومشروع deSHAME الذي شارك يف متويله فيسبوك واالحتاد األورويب يسّهل أيضًا إنشاء املوارد 
ملجموعة واسعة من الفئات العمرية، مع الرتكيز بشكل خاص على األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 
بني 9 و13 عامًا. وكجزء من املشروع، مت إعداد جمموعة أدوات تسمى "Step Up, Speak Up!" توفر 
جمموعة من مواد التعليم والتدريب والتوعية، إىل جانب أدوات عملية السرتاتيجيات الوقاية واالستجابة 
متعددة القطاعات. وسينقل املشروع هذه املواد التعليمية إىل بلدان أوروبية أخرى وشركاء آخرين يف 

خمتلف أحناء العامل من أجل تعزيز احلقوق الرقمية للشباب.

وطورت غوغل جمموعة من املبادرات واملوارد واألدوات التعليمية للمساعدة يف تعزيز سالمة الشباب 
على اإلنرتنت. ومنها محلة Be Internet Awesome بشأن املواطنة الرقمية، اليت أنشئت بالتعاون مع 
 .Internet Keep Safe ومعهد سالمة األسرة على اإلنرتنت، وحتالف ،ConnectSafely منظمات مثل
وتستهدف هذه احلملة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 و11 عامًا. وتتميز بلعبة قائمة على الويب 
املواطنة والسالمة  للمعلمني مثل منهج  الرقمي  األمان  أساسيات وموارد  تلقن   (Interland) للشباب 
الرقمية. ويقدم منهج السالمة خطط الدروس للمجاالت املواضيعية اخلمسة الرئيسية للحملة، اليت يركز 
أحدها على التسلط السيرباين. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت غوغل دورة تدريبية إلكرتونية بشأن املواطنة 
والسالمة ملعلمي الطالب من مجيع األعمار، مما يوفر املزيد من الدعم لدمج املواطنة الرقمية واألنشطة 
املتعلقة بالسالمة يف الفصول الدراسية. وتقدم غوغل أيضًا العديد من الربامج للمساعدة يف إشراك الشباب 
مباشرة يف جهود السالمة على اإلنرتنت واملواطنة الرقمية. ومبادرة Web Rangers العاملية هي واحدة 
من هذه الربامج اليت تعلم الشباب السالمة على اإلنرتنت وتشجعهم على تصميم محالهتم اخلاصة بشأن 
االستخدام اإلجيايب واآلمن لإلنرتنت. وهناك أيضًا برامج خاصة بكل بلد من أجل الشباب، كربناَجمْي 

"مواطنو اإلنرتنت" و"أساطري اإلنرتنت" يف اململكة املتحدة اللذين أطلقتهما غوغل.

https://qz.com/1067558/in-japan-more-teenagers-commit-suicide-on-sept-1-than-any-other-day-of-the-year-because-of-anxiety-of-going-back-to-school/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/COP/NHK%20Japan_On%20the%20Night%20of%20August%2031st.pdf
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/twitter-launches-new-media-literacy-handbook-for-schools.html
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/info-ops-disclosure-data-september-2019.html
https://www.childnet.com/resources/step-up-speak-up
https://www.childnet.com/resources/step-up-speak-up
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
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املمارسة اجليدة: التعليم
جيمع احتاد اإلذاعات األوروبية يف إطار برنامج Eurovision Youth News Exchange، بني 15 هيئة 
إذاعية تلفزيونية أوروبية لتبادل الربامج واألنساق واحللول عرب اإلنرتنت وخارجها. ويف السنوات األخرية، 
أصبح تلقني األطفال اإلملام باملعارف الرقمية وتنبيههم إىل املخاطر على اإلنرتنت أمرًا حموريًا يف براجمه. 
والربامج  االجتماعي  التواصل  إعالنات وسائل  األخرية  السنوات  املبادرات جناحًا يف  أكثر  ومن بني 
اإلخبارية املناسبة لألطفال اليت تنتجها قناة �Super and Ultra ny حتت إشراف اهليئة اإلذاعية العامة 

يف النرويج.  

املمارسة اجليدة: الشراكات االسرتاتيجية
 Capital Humano y كجزء من مشروع يدعمه صندوق إهناء العنف ضد األطفال، دخلت منظمة
Social Alterna�vo يف 2018 يف شراكة مع شركة تليفونيكا، أكرب مزود خلدمات اإلنرتنت والكبالت 
واخلدمات اهلاتفية يف بريو، مع 14,4 مليون عميل، مبا يف ذلك أكثر من 8 ماليني مستعمل للهواتف 

.Movistar احملمولة

وُنفذت عدة أنشطة يف إطار هذه الشراكة املثمرة:

طورت شركة تليفونيكا دورة تدريبية افرتاضية بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت بدعم تقين   •
من منظمة Capital Humano y Social Alterna�vo. وهذه الدورة التدريبية متاحة اآلن يف 
املوقع اإللكرتوين لشركة تليفونيكا وتقوم الشركة بتتبع عدد األشخاص الذين يلتحقون بالدورة 
ويكملوهنا بنجاح. ووافقت وزارة التعليم يف بريو على إتاحة النفاذ إىل هذه الدورة االفرتاضية من 

خالل موقعها اإللكرتوين الرمسي.
أعدت منظمة Capital Humano y Social Alterna�vo كتيبًا عن السالمة على اإلنرتنت   •
ووزعته شركة تليفونيكا يف أكثر من 300 مركز من مراكزها للمبيعات املتنقلة. واهلدف هو زيادة 
الوعي بني عمالء تليفونيكا بشأن السالمة على اإلنرتنت واملخاطر املرتبطة باالعتداء واالستغالل 

اجلنسيني لألطفال على اإلنرتنت.
طورت شركة تليفونيكا لعبة تفاعلية بشأن االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال على اإلنرتنت   •
َلِعبها أثناء  بدعم تقين من منظمة Capital Humano y Social Alterna�vo، ميكن لعمالئها 

انتظار دورهم يف متاجر تليفونيكا.
وبناء على النجاح احملقق مع تليفونيكا، دخلت منظمة Capital Humano y Social Alterna�vo يف 
شراكة مع Econocable، وهو مزود خدمات اإلنرتنت والكبالت يعمل يف املناطق النائية واملنخفضة 

الدخل يف بريو.

http://chsalternativo.org/quienes-somos/
http://chsalternativo.org/quienes-somos/
https://www.end-violence.org/fund/grantees
http://chsalternativo.org/quienes-somos/
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تعزيز التكنولوجيا الرقمية كوسيلة لزيادة املشاركة املدنية  5.3

تنص املادة 13 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل على أن "للطفل احلق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا احلق حرية 
التماس وتلقي ونقل املعلومات واألفكار جبميع أنواعها، بغض النظر عن احلدود، سواء على شكل شفوي أو كتايب 
أو مطبوع، أو على شكل فن أو بأي وسائط أخرى خيتارها الطفل." وميكن أن تفي الشركات بواجبها يف احرتام 
احلقوق املدنية والسياسية لألطفال والشباب من خالل ضمان أال تكون للتكنولوجيا وتطبيق التشريعات والسياسات 
املوضوعة حلماية األطفال والشباب من األذى عرب اإلنرتنت عواقب غري مقصودة تتمثل يف قمع حقهم يف املشاركة 
والتعبري أو منعهم من احلصول على املعلومات املهمة لتحقيق رفاهيتهم. ومن الضروري ضمان أال تعّرض أنظمة 

التحقق من العمر للخطر احلاجة احلقيقية إىل نفاذ فئات عمرية حمددة إىل احملتوى املناسب لتنميتهم.

ويف الوقت نفسه، ميكن لألعمال التجارية والصناعات أيضًا أن تدعم حقوق األطفال والشباب من خالل توفري 
آليات وأدوات لتيسري مشاركة الشباب. وميكن أن تؤكد قدرة اإلنرتنت على تيسري املشاركة اإلجيابية يف احلياة 
املدنية األوسع، ودفع عجلة التقدم االجتماعي، والتأثري على استدامة املجتمعات وقدرهتا على الصمود، وذلك من 
خالل مثًال املشاركة يف احلمالت االجتماعية والبيئية وحماسبة املسؤولني. ومع توفر الوسائل واملعلومات الصحيحة، 
يكون األطفال والشباب يف وضع أفضل للحصول على فرص الرعاية الصحية والتعليم والعمل، والتعبري عن آرائهم 
واحتياجاهتم يف املدارس واملجتمعات احمللية والبلدان. ويصبحون خمولني للحصول على املعلومات املتعلقة حبقوقهم 
وطلب املعلومات عن املسائل اليت تؤثر عليهم شخصيًا، مثل صحتهم اجلنسية وعن املساءلة السياسية واحلكومية.

وميكن للشركات أيضًا أن تستثمر يف إجياد جتارب على اإلنرتنت تناسب األطفال والشباب واألسر. وميكنها أن 
تدعم تطوير التكنولوجيا واحملتوى الذي يشجع األطفال والشباب وميّكنهم من التعلم واالبتكار وإجياد احللول. 

وينبغي أن تراعي دائمًا السالمة من خالل التصميم يف منتجاهتا.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للشركات أن تدعم بشكل استباقي حقوق األطفال والشباب من خالل العمل على سد 
الفجوة الرقمية. وتتطلب مشاركة األطفال والشباب اإلملام باملعارف الرقمية – القدرة على فهم العامل الرقمي 
والتفاعل فيه. وبدون هذه القدرة، ال يستطيع املواطنون املشاركة يف العديد من الوظائف االجتماعية اليت أصبحت 
رقمية، مبا يف ذلك سداد الضرائب، أو دعم املرشحني السياسيني، أو التوقيع على العرائض عرب اإلنرتنت، أو تسجيل 
املواليد، أو جمرد النفاذ إىل املعلومات التجارية أو الصحية أو التعليمية أو الثقافية. وبدون اختاذ إجراءات يف هذا 
الصدد، فإن الفجوة بني املواطنني القادرين على النفاذ إىل هذه املنتديات وأولئك الذين ال يستطيعون النفاذ إليها، 
بسب عدم توفر إمكانية النفاذ أو عدم اإلملام باملعارف الرقمية، ستستمر يف االتساع، مما يضع هؤالء املواطنني يف 
وضع غري مؤاٍت. وميكن للشركات أن تدعم مبادرات الوسائط املتعددة لتعزيز املهارات الرقمية اليت حيتاج إليها 
األطفال والشباب ليكونوا مواطنني واثقني وموصولني ومشاركني نشطني.17 ويف العديد من البلدان، كان اإلملام 
باملعارف الرقمية واإلعالمية، واجلهود الرامية إىل سد الفجوة الرقمية جزءًا من رسالة وسائل اإلعالم العامة على 
مدى السنوات األخرية. فقد اقرتح الربملان اإليطايل، على سبيل املثال، أن تشمل أولويات اهليئة اإلذاعية الوطنية 
سد الفجوة الرقمية وضمان محاية األطفال على اإلنرتنت وخارجها على السواء، وهو مثال ميكن أن حتذو حذوه 

بلدان أخرى.

لالطالع على أمثلة ملشاركة الشباب من املجتمع املتنقل، انظر هنا.  17

https://www.gsma.com/mpoweryouth/participation/
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املمارسة اجليدة: التعاون متعدد الوكاالت
 No" اليت تقودها منظمة Power of ZERO انضمت مايكروسوفت يف اآلونة األخرية إىل احلملة العاملية
Bully"، اليت هتدف إىل مساعدة األطفال والبالغني الذين يهتمون هبم، على استخدام التكنولوجيا الرقمية 

بشكل جيد وتطوير عوامل الصوت والتعاطف والشمولية اليت هي يف صميم املواطنة الرقمية. وتزود 
املبادرة املعلمني األوائل (تستهدف احلملة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 سنوات وما دون ذلك) 
واألسر مبواد تعليمية جمانية ملساعدة األطفال على زرع "القوى االثنيت عشرة من أجل اخلري" (قوة مهارات 
بنجاح يف عامل  اإلحبار  ليتمكن األطفال من  أو "قوى"   Power of Zero االثنيت عشرة حلملة  احلياة 
اإلنرتنت والعامل الواقعي، مبا يف ذلك املرونة واالحرتام والشمولية واإلبداع) وإرساء أساس قوي هلم يف 

سن مبكرة.

مبادئ توجيهية عامة للصناعة  4
يعرض اجلدول 1 املبادئ التوجيهية العامة للصناعة من أجل حتديد أي آثار ضارة للمنتجات واخلدمات على األطفال 
والشباب، ومنعها والتخفيف من حدهتا، وتعزيز استخدام األطفال والشباب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

استخدامًا إجيابيًا.

ويرجى مالحظة أن اخلطوات املذكورة يف اجلدول 1 لن تكون مناسبة كلها جلميع الشركات واخلدمات وأن هذا 
اجلدول ال يورد مجيع اخلطوات املناسبة لكل خدمة. وُتستكمل املبادئ التوجيهية العامة للصناعة بقوائم مرجعية 
حمددة (انظر القسم 5) والعكس بالعكس. وُتربز القوائم املرجعية احملددة الواردة يف اجلداول من 2 إىل 5 اخلطوات 
اإلضافية األكثر صلة باخلدمات الفردية. ويرجى مالحظة أن القوائم املرجعية احملددة قد تتداخل وأن أكثر من قائمة 

مرجعية واحدة ميكن أن تكون ذات صلة باخلدمة نفسها.

https://nobully.org/no-bully-launches-the-power-of-zero-campaign-at-the-un-plaza-new-york-2/
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اجلدول 1: املبادئ التوجيهية العامة للصناعة
دمج االعتبارات اخلاصة 

حبقوق الطفل يف مجيع 
السياسات املؤسسية 

والعمليات اإلدارية املناسبة

ميكن للصناعة أن حتدد اآلثار الضارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حقوق األطفال 
والشباب ومتنعها وختفف من حدهتا، وأن حتدد الفرص املتاحة لدعم النهوض حبقوق األطفال 

والشباب باختاذ اإلجراءات التالية:
ضمان تعيني فرد و�أو فريق معّني يكون مسؤوًال عن هذه العملية وله حق النفاذ إىل أصحاب 

املصلحة الداخليني واخلارجيني الالزمني. وختويل هذا الشخص أو الفريق بأخذ زمام املبادرة يف رفع 
مستوى محاية األطفال على اإلنرتنت داخل الشركة.

وضع سياسية حلماية الطفل وصونه و�أو دمج املخاطر والفرص احملددة املتعلقة حبقوق األطفال 
والشباب يف التزامات السياسة العامة على نطاق الشركة (مثل حقوق اإلنسان واخلصوصية والتسويق 

ومدونات قواعد السلوك ذات الصلة).
دمج العناية الواجبة بشأن قضايا محاية األطفال على اإلنرتنت يف أطر حقوق اإلنسان أو تقييم 

املخاطر القائمة (على مستوى الشركات، أو املنتجات أو التكنولوجيا و�أو على مستوى البلد) 
لتحديد ما إذا كانت األعمال التجارية أو الصناعة قد تسبب أو تساهم يف حدوث آثار ضارة من 

خالل أنشطتها، أو ما إذا كانت اآلثار الضارة قد ُتعزى مباشرة إىل عملياهتا أو منتجاهتا أو خدماهتا 
أو عالقاهتا التجارية.

حتديد آثار حقوق الطفل على خمتلف الفئات العمرية نتيجة لعمليات الشركة وتصميم املنتجات 
واخلدمات وتطويرها وإدخاهلا باإلضافة إىل فرص دعم حقوق األطفال والشباب.

اعتماد هنج قائم على التمكني والتعليم حلماية األطفال. مراعاة حقوق محاية بيانات األطفال، وحقهم 
يف اخلصوصية وحرية التعبري، مع توفري التعليم والتوجيه من خالل خدمات الشركة.

االستفادة من اخلربات الداخلية واخلارجية والتشاور مع أصحاب املصلحة الرئيسني، مبن فيهم األطفال 
والشباب، بشأن آليات سالمة األطفال على اإلنرتنت للحصول على مالحظات وتوجيهات مستمرة 

بشأن هُنج الشركة.
يف الدول اليت تفتقر إىل األطر القانونية املالئمة حلماية حقوق األطفال والشباب يف اخلصوصية وحرية 
التعبري، ينبغي للشركات أن تضمن توافق السياسات واملمارسة مع املعايري الدولية. انظر قرار اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة 167�68 بشأن احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي.
ضمان الوصول إىل سبل االنتصاف عن طريق إنشاء آليات التظلم واإلبالغ على املستوى التنفيذي 

ألي انتهاكات حلقوق الطفل (مثل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال واحملتوى أو االتصال غري 
الالئق أو انتهاك اخلصوصية).

تعيني مدير لسياسة محاية الطفل أو شخص آخر معّني ميكن االتصال به فيما خيص قضايا محاية 
األطفال على اإلنرتنت. وإذا كان الطفل معرضًا خلطر األذى، ينبغي ملدير سياسة محاية الطفل أن 

يقوم على الفور بتنبيه السلطات املختصة.
فعلى سبيل املثال، تنص املبادئ التوجيهية التحريرية هليئة اإلذاعة الربيطانية (2019)، على تعيني مدير 

لسياسة محاية الطفل وهو أمر يعترب إلزاميًا يف وسائل اإلعالم العامة.
وضع معايري الصناعة حلماية 

األطفال على اإلنرتنت
وضع وتنفيذ معايري الشركة والصناعة حلماية األطفال والشباب، فيما يتعلق بالصناعة واخلصائص 

احملددة.
استنباط عمليات قياسية 

للتعامل مع مواد االعتداء 
اجلنسي على األطفال 

(CSAM)

تؤدي الصناعة، بالتعاون مع احلكومات ووكاالت إنفاذ القوانني واملجتمع املدين ومنظمات اخلطوط 
الساخنة، دورًا رئيسيًا يف مكافحة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال باختاذ اإلجراءات التالية:

حظر حتميل أو نشر أو إرسال أو تقاسم أو إتاحة حمتوى ينتهك حقوق أي طرف أو ينتهك أي 
قانون حملي أو حكومي أو وطين أو دويل.

التواصل مع الوكاالت الوطنية إلنفاذ القوانني أو اخلط الساخن الوطين (اخلطوط الساخنة الوطنية) 
لإلبالغ عن تقارير مواد االعتداء اجلنسي على األطفال مبجرد إحاطة مقدم اخلدمة علمًا هبا.
ضمان وجود إجراءات داخلية لالمتثال ملسؤوليات اإلبالغ مبوجب القوانني احمللية والدولية.

عندما تعمل شركة يف أسواق أقل تطورًا من حيث اإلشراف التنظيمي وإنفاذ القانون هلذه املسألة، 
 ،(INHOPE) ميكنها إحالة الراغبني يف تقدمي تقارير إىل الرابطة الدولية للخطوط الساخنة لإلنرتنت

حيث ميكن تقدمي التقارير إىل أي خط ساخن دويل.

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2019.pdf%25252520%25252520(version%252525202019)%25252520http:/downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2019.pdf
https://www.inhope.org/EN
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استنباط عمليات قياسية 
للتعامل مع مواد االعتداء 

اجلنسي على األطفال 
(CSAM)

( تابع)

وضع إجراءات داخلية لضمان االمتثال للقوانني احمللية والدولية بشأن مكافحة مواد االعتداء اجلنسي 
على األطفال.

إنشاء منصب أو فريق رفيع املستوى مكرس لدمج هذه اإلجراءات يف املنظمة. ويتعني على أعضاء 
الصناعة، بعد ذلك، اإلبالغ عن اإلجراءات اليت اختذها هذا الفريق والنتائج اليت حققها يف تقريره 

السنوي عن الشركة واالستدامة.
عندما ال توفر اللوائح الوطنية احلماية الكافية، ينبغي للشركات احرتام التشريعات الوطنية ولكن 

جتاوزها واستخدام نفوذها للضغط من أجل إجراء تغيريات تشريعية لتمكني الصناعة من مكافحة 
مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.

ينبغي إنشاء منصب أو فريق داخل املنظمة، يكرس جهوده لدمج هذه اإلجراءات ومراقبة العمليات. 
وينبغي جتسيدها بشفافية يف تقارير الشركة واالستدامة السنوية وإتاحتها للجمهور.

حتديد أن الشركة ستتعاون بشكل كامل مع وكاالت إنفاذ القانون يف حالة اإلبالغ عن احملتوى غري 
القانوين أو اكتشافه، واإلحاطة علمًا بالتفاصيل املتعلقة بالعقوبات مثل الغرامات أو إلغاء امتيازات 

الفوترة.
استخدام شروط وأحكام العميل و�أو سياسات االستخدام املقبولة لتوضيح موقف الشركة بشكل 
صريح من إساءة استعمال خدماهتا لتخزين أو تشارك مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وعواقب 

أي إساءة استعمال.
وضع عمليات اإلشعار واإلزالة واإلبالغ اليت تسمح للمستعملني باإلبالغ عن مواد االعتداء اجلنسي 

على األطفال أو احملتوى غري الالئق وحتديد الوضع�املوقع احملدد الذي اكُتشف فيه.
إنشاء عمليات متابعة التقارير، واالتفاق على إجراءات جلمع األدلة وإزالة النفاذ إىل مواد االعتداء 

اجلنسي على األطفال أو منعه على الفور.
ضمان أن يطلب مقدمو اخلدمات، عند احلاجة، رأي اخلرباء (مثل اهليئات الوطنية املعنية حبماية 

األطفال على اإلنرتنت) قبل إتالف احملتوى غري القانوين.
ضمان أن األطراف الثالثة ذات الصلة اليت أقامت الشركة معها عالقة تعاقدية لديها عمليات إشعار 

وإزالة قوية مماثلة سارية.
االستعداد للتعامل مع مواد االعتداء اجلنسي على األطفال واإلبالغ عن احلاالت إىل السلطات 
املختصة. وإذا مل يتم بالفعل إقامة عالقة مع أجهزة إنفاذ القانون واخلط الساخن الوطين، ينبغي 

التعامل معها لتطوير العمليات معًا.
العمل مع الوظائف الداخلية مثل رعاية العمالء، ومنع االحتيال واألمن لضمان متكن األعمال 

التجارية من تقدمي تقارير عن حمتوى غري قانوين مشتبه فيه إىل أجهزة إنفاذ القانون واخلطوط الساخنة 
مباشرة. ومن الناحية املثالية، ينبغي القيام بذلك بطريقة ال تعّرض املوظفني املعنيني مباشرة للمحتوى 

الضار وال تعيد إيذاء األطفال�األطفال والشباب املتضررين. وملعاجلة احلاالت اليت قد يتعرض فيها 
املوظفون ملواد مسيئة، ينبغي تنفيذ سياسة أو برنامج لدعم مرونة املوظفني وسالمتهم ورفاهيتهم.

إدراج سياسات االحتفاظ بالبيانات وحفظها لدعم إنفاذ القانون يف حالة إجراء حتقيقات جنائية من 
خالل أنشطة مثل مجع األدلة. وتوثيق ممارسات الشركة للتعامل مع مواد االعتداء اجلنسي على 

األطفال بدءًا من املراقبة إىل نقل احملتوى والتخلص منه هنائيًا. وإدراج قائمة جبميع املوظفني 
املسؤولني عن التعامل مع املواد يف الوثائق.

تعزيز آليات إعداد التقارير عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال والتأكد من أن العمالء يعرفون 
كيفية تقدمي تقرير يف حال اكتشفوا مثل هذا احملتوى. وإذا كان اخلط الساخن الوطين متاحًا، ُتقدم 

روابط إىل ذلك اخلط الساخن من املوقع اإللكرتوين للشركة ومن أي خدمات حمتوى ذات صلة 
تروجها الشركة.

اعتماد مجيع جمموعات اخلدمات�البيانات ذات الصلة ملنع نشر حمتوى االعتداء اجلنسي على األطفال 
املعروف على خدماهتا أو منصاهتا.

إجراء تقييم فعال جلميع احملتويات اليت تستضيفها خمدمات الشركة، مبا يف ذلك احملتوى التجاري 
(الذي حيمل عالمة جتارية أو الذي يتم التعاقد عليه من موفري احملتوى من أطراف ثالثة) على أساس 

منتظم. النظر يف استخدام أدوات مثل مسح جتزئة صور االعتداء اجلنسي على األطفال املعروفة، 
وبرجمية التعرف على الصور، أو حظر العنوان URL للتعامل مع مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.
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تهيئة بيئة على اخلط أكثر 
أمانًا ومالءمة لألعمار

ميكن للصناعة أن تساعد يف هتيئة بيئة رقمية أكثر أمانًا وأكثر متعة لألطفال والشباب من مجيع 
األعمار من خالل اختاذ اإلجراءات التالية:

اعتماد مبادئ السالمة واخلصوصية من خالل التصميم يف تكنولوجيات الشركة وخدماهتا وإعطاء 
األولوية للحلول اليت تقلل من حجم البيانات املتصلة باألطفال إىل أدىن حد ممكن.

تنفيذ تصاميم مناسبة للعمر يف اخلدمات املقدمة.
تقدمي املعلومات لألطفال فيما يتعلق بقواعد املوقع بطريقة ميّسرة ومناسبة للعمر، مع توفري القدر 

املناسب من التفاصيل.
باإلضافة إىل األحكام والشروط املناسبة للعمر وامليّسرة، ينبغي للصناعة أن تقوم أيضًا وبشكل واضح 

بإيصال املعلومات، مثل القواعد والسياسات الرئيسية. وينبغي أن يؤكد ذلك على السلوك املقبول 
وغري املقبول يف اخلدمة، وعواقب خرق أي قواعد، وخصوصيات اخلدمة وما يوافق عليه املستعمل 
من خالل التسجيل. وينبغي توجيه هذه املعلومات بشكل خاص إىل املستعملني الشباب وآبائهم 

ومقدمي الرعاية هلم.
استعمال شروط اخلدمة أو الشروط واألحكام السرتعاء انتباه املستعملني إىل احملتوى يف خدمات 

الشركة عرب اإلنرتنت اليت قد ال تكون مناسبة جلميع األعمار. وينبغي أن تتضمن األحكام والشروط 
أيضًا آليات واضحة لإلبالغ عن انتهاكات هذه القواعد والتعامل معها.

النظر يف توفري آليات مثل برجميات الرقابة األبوية وغريها من األدوات اليت متكن اآلباء ومقدمي 
الرعاية من إدارة نفاذ أطفاهلم إىل موارد اإلنرتنت مع توفري التوجيه هلم بشأن استعماهلا املناسب حىت 

ال يتم انتهاك حقوق األطفال. وهي تشمل قوائم احلظر�السماح، ومرشحات احملتوى، ومراقبة 
االستعمال، وإدارة جهات االتصال وحدود الوقت�الربنامج.

تقدمي خيارات الرقابة األبوية سهلة االستعمال اليت تسمح لآلباء ومقدمي الرعاية بتنفيذ بعض 
اخلدمات واحملتوى الذي ميكن لألطفال النفاذ إليه عند استخدام األجهزة اإللكرتونية. وميكن أن 

تشمل هذه القيود عناصر التحكم يف مستوى اجلهاز والشبكة، وعناصر التحكم يف التطبيق. ونظرًا 
إىل أن هذا األمر له تأثري كبري على قدرة الطفل على تطوير مهاراته الرقمية وإضعاف فرصه على 

اإلنرتنت، ينبغي أن تصمم عناصر التحكم هذه لألطفال الصغار جدًا مبا يتماشى مع سياق منوهم 
ومع التوجيه املناسب لآلباء.

تعزيز، حيثما أمكن، خدمات الدعم الوطنية اليت قد يستعملها اآلباء ومقدمو الرعاية لإلبالغ عن 
االنتهاكات والتماس الدعم يف حالة االعتداء أو االستغالل.

جتنب احملتوى اإلعالين الضار أو غري املناسب عرب اإلنرتنت وحتديد التزامات اإلفصاح عن العمالء 
ملقدمي اخلدمات ذات احملتوى املوجه جلمهور بالغ والذي ميكن أن يكون ضارًا لألطفال والشباب. 
وميكن أن تشمل اإلعالنات الضارة أيضًا اإلعالن عن األطعمة واملشروبات اليت حتتوي على نسبة 

عالية من الدهون أو السكر أو امللح.
مواءمة املمارسات التجارية مع اللوائح والنصائح بشأن التسويق واإلعالن املوجهني لألطفال 

والشباب. مراقبة أين ومىت وكيف ميكن أن يواجه األطفال والشباب رسائل إعالنية ضارة حمتملة 
موجهة إىل قطاع آخر يف السوق.

ضمان أن تكون سياسات مجع البيانات متوافقة مع القوانني ذات الصلة املتعلقة خبصوصية األطفال 
والشباب، مبا يف ذلك النظر فيما إذا كانت موافقة اآلباء مطلوبة قبل أن تتمكن املؤسسات التجارية 

من مجع املعلومات الشخصية من الطفل أو عنه.
تكييف وتنفيذ إعدادات اخلصوصية االفرتاضية املتزايدة جلمع البيانات الشخصية وختزينها وبيعها 

ونشرها، مبا يف ذلك املعلومات املتصلة باملوقع وعادات التصفح، اليت يتم مجعها من األشخاص دون 
سن 18 عامًا. وينبغي أن تكون إعدادات اخلصوصية االفرتاضية واملعلومات املتعلقة بأمهية اخلصوصية 

مناسبة لعمل املستعملني وطبيعة اخلدمة.
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( تابع)

استعمال التدابري التقنية مثل أدوات الرقابة األبوية املناسبة، والسالمة من خالل التصميم، والتجارب 
التفضيلية حسب السن، واحملتوى احملمي بكلمة سر، وقوائم احلظر�السماح، وضوابط الشراء�الوقت، 

ووظائف االنسحاب، والرتشيح واإلدارة، ملنع نفاذ القاصرين إىل حمتوى أو خدمات غري مالئمة 
والتعرض هلما.

تطبيق تكنولوجيا من شأهنا حتديد عمر املستعملني وتزويدهم بنسخة من التطبيق املناسب للعمر.
بالنسبة للمحتوى أو اخلدمات اليت تراعي السن، ينبغي ألصحاب املصلحة يف الصناعة أن يتخذوا 

خطوات للتحقق من أعمار املستعملني. واستخدام التحقق من العمر، حيثما أمكن، للحد من النفاذ 
إىل احملتوى أو املواد اليت تكون خمصصة فقط، إما مبوجب القانون أو السياسة، لألشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن سن معّينة. وينبغي أن تعرتف الشركات أيضًا باحتمال إساءة استخدام هذه 
التكنولوجيات لتقييد حق األطفال والشباب يف حرية التعبري والوصول إىل املعلومات أو تعريض 

خصوصيتهم للخطر.
ضمان أن يكون احملتويات واخلدمات غري املناسبة للمستعملني من مجيع األعمار على النحو التايل:

مصنفة وفقًا للمعايري الوطنية واملعايري الثقافية؛  •
متفقة مع املعايري املوجودة يف الوسائط املكافئة؛  •

حمددة مع خيارات عرض بارزة للتحكم يف النفاذ؛  •
مقدمة مع عملية التحقق من العمر، حيثما أمكن، وبشروط واضحة تتعلق مبحو أي بيانات   •

شخصية يتم احلصول عليها من خالل عملية التحقق.
فعلى سبيل املثال، بالنسبة ملعايري وسائل اإلعالم، توفر مجيع السلطات التنظيمية لوسائل اإلعالم 
جمموعة من املتطلبات املتعلقة باحملتوى املرتبة بالعمر كما أن مقدمي خدمات اإلنرتنت مطالبون 

بتكييف املستودعات وتطبيق املبادئ التوجيهية على عرض احملتوى اخلاص هبم. انظر Ofcom يف 
اململكة املتحدة وCSA يف فرنسا وAGCOM يف إيطاليا.

توفري أدوات إبالغ واضحة وتطوير عملية متابعة اإلبالغ عن احملتوى واالتصال غري املناسبني وسوء 
االستخدام، وتقدمي تعليقات مفصلة ملستعملي اخلدمة بشأن عملية اإلبالغ.

ضمان الرقابة املسبقة على الفضاءات التفاعلية املصممة لألطفال والشباب بطرق تتفق مع حقوق 
األطفال يف اخلصوصية وقدراهتم املتطورة. وميكن أن تشجع الرقابة الفعالة على إنشاء حميط ال ُيقبل 

فيه التسلط والتحرش. ويشمل السلوك غري املقبول ما يلي:
نشر تعليقات مزعجة أو مهددة على ملف شخص ما؛  •
إعداد هويات مزيفة أو مواقع كراهية إلذالل الضحية؛  •

إرسال رسائل ومرفقات متسلسلة بنية اإليذاء؛  •
اخرتاق حساب شخص ما إلرسال رسائل مسيئة لآلخرين.  •

اختاذ احتياطات خاصة مع املوظفني واملتعاونني الذين يعملون مع األطفال والشباب، الذين قد يتطلب 
األمر فيما خيصهم إجراء فحص أويل للسجل اجلنائي لدى سلطات الشرطة.

إحالة أي حادث من حوادث االستمالة املشتبه هبا على الفور إىل فريق اإلدارة التنفيذية عرب اإلنرتنت 
أو التفاعلي املسؤول عن إبالغ السلطات املختصة بذلك:

تقدمي تقرير عن االستمالة إىل فريق اإلدارة التنفيذية وإىل مدير سياسة محاية الطفل املعّني، حيثما   •
أمكن؛

متكني املستعملني من اإلبالغ عن حوادث االستمالة املشبه هبا إىل السلطات مباشرة؛  •
حتديد إمكانية االتصال املباشر من خالل عناوين الربيد اإللكرتوين لإلنذار واإلبالغ.  •

https://www.ofcom.org.uk/home
https://www.ofcom.org.uk/home
https://www.ofcom.org.uk/home
https://www.ofcom.org.uk/home
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( تابع)

إعطاء األولوية لسالمة ورفاهية الطفل يف مجيع األوقات. التصرف دائمًا يف إطار احلدود املهنية 
وضمان أن يكون كل اتصال مع األطفال ضروريًا للخدمة أو الربنامج أو احلدث أو النشاط أو 

املشروع. عدم حتمل املسؤولية الكاملة عن الطفل. وإذا كان الطفل حباجة إىل الرعاية، تنبيه اآلباء أو 
الوصي أو املرافق. االستماع إىل األطفال واحرتامهم يف مجيع األوقات. وإذا كان أي يشخص 

يتصرف بشكل غري الئق حول األطفال، اإلبالغ عن السلوك إىل املسؤول احمللي عن محاية الطفل.
إنشاء جمموعة واضحة من القواعد اليت يتم وضعها بشكل بارز وجتسيد النقاط الرئيسية املستمدة من 

شروط اخلدمة واملبادئ التوجيهية لالستخدام املقبول. وينبغي أن حتدد لغة سهلة االستعمال هلذه 
القواعد ما يلي:

طبيعة اخلدمة وما هو متوقع من مستعمليها؛  •
ما هو مقبول وما هو غري مقبول من حيث احملتوى والسلوك واللغة، باإلضافة إىل حظر االستخدام   •

غري القانوين؛
العواقب اليت تتناسب مع االنتهاك، مثل اإلبالغ إىل جهاز إنفاذ القانون أو تعليق حساب   •

املستعمل.
تسهيل عملية إبالغ العمالء عن املخاوف املتعلقة بإساءة االستخدام إىل خدمة العمالء، مع وجود 

عمليات قياسية وسهلة املنال للتعامل مع خمتلف املخاوف، مثل تلقي اتصاالت غري مرغوب فيها (مثل 
الرسائل االقتحامية القائمة على الرسائل النصية القصرية).

التمتع بالشفافية وتزويد العمالء مبعلومات واضحة عن طبيعة اخلدمات املقدمة من قبيل:
نوع احملتوى�اخلدمة والتكاليف؛  •

احلد األدىن للسن املطلوب للنفاذ؛  •
 (Wi Fi مثل) توافر الرقابة األبوية، مبا يف ذلك ما تغطيه الرقابة (مثل الشبكة) أو ما ال تغطيه  •

والتدريب على كيفية استخدامها؛
نوع معلومات املستعمل املجمعة وكيفية استخدامها.  •

تعزيز خدمات الدعم اليت متّكن األطفال والشباب من اإلبالغ عن حاالت االعتداء أو االستغالل 
والتماس الدعم (انظر مثًال املنظمة الدولية خلطوط مساعدة األطفال)

تثقيف األطفال واملربني 
واملعلمني بشأن سالمة 

األطفال واستخدام 
تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بشكٍل 

مسؤول

ميكن للصناعة أن تكمل التدابري التقنية بأنشطة تعليمية ومتكينية من خالل اختاذ اإلجراءات التالية:
وصف احملتوى املتاح والرقابة األبوية أو إعدادات السالمة األسرية املقابلة وصفًا واضحًا. جعل اللغة 

واملصطلحات سهلة الوصول، ومرئية، وواضحة ومالئمة جلميع املستعملني، مبا يف ذلك األطفال، 
واآلباء، ومقدمو الرعاية، ال سيما فيما يتعلق باألحكام والشروط، والتكاليف اليت ينطوي عليها 

استخدام احملتوى أو اخلدمات، وسياسات اخلصوصية، ومعلومات السالمة وآليات اإلبالغ.
تثقيف العمالء حول كيفية إدارة املخاوف املتعلقة باستخدام اإلنرتنت، مبا يف ذلك الرسائل 

االقتحامية، وسرقة البيانات واالتصال غري املالئم مثل التسلط واالستمالة ووصف اإلجراءات اليت 
ميكن للعمالء اختاذها وكيف ميكنهم إثارة املخاوف بشأن االستخدام غري الالئق.

وضع آليات وتثقيف اآلباء لكي يشاركوا يف أنشطة أطفاهلم وشباهبم يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وال سيما أنشطة األطفال األصغر سنًا، وذلك مثًال بتمكني اآلباء من مراجعة إعدادات 

اخلصوصية لدى األطفال والشباب.
التعاون مع احلكومة واملعلمني لبناء قدرات اآلباء كي يدعموا أطفاهلم وشباهبم ويتحدثوا إليهم 

بوصفهم مواطنني رقميني ومستعملني مسؤولني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
توفري مواد تعليمية، استنادًا إىل السياق احمللي، الستخدامها يف املدارس واملنازل من أجل تعزيز 

استخدام األطفال والشباب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنمية التفكري النقدي لتمكينهم من 
التصرف بأمان ومسؤولية عند استعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

https://www.childhelplineinternational.org/
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واالتصاالت بشكٍل 

مسؤول
( تابع)

دعم العمالء من خالل نشر مبادئ توجيهية بشأن سالمة األسرة على اإلنرتنت تشجع اآلباء 
ومقدمي الرعاية على ما يلي:

التعّرف على املنتجات واخلدمات اليت يستعملها األطفال والشباب؛  •
ضمان استخدام األطفال والشباب لألجهزة اإللكرتونية بشكل معتدل كجزء من منط حياة صحي   •

ومتوازن؛
إيالء اهتمام وثيق لسلوك األطفال والشباب من أجل حتديد التغريات اليت قد تشري إىل   •

التسلط السيرباين أو التحرش.
تزويد اآلباء باملعلومات الالزمة لفهم كيفية استخدام أطفاهلم وشباهبم خلدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ومعاجلة القضايا املتصلة باحملتوى والسلوك الضارين، وتزويدهم باملعدات إلرشاد 
األطفال والشباب خبصوص االستخدام املسؤول. وميكن تيسري ذلك من خالل استخدام األدوات 
والتفاعالت مع املناطق التعليمية لتوفري مناهج دراسية بشأن السالمة على اإلنرتنت لألطفال ومواد 

تعليمية لآلباء.
استخدام التقدم 

التكنولوجي حلماية األطفال 
وتعليمهم

ميكن للذكاء االصطناعي الذي حيافظ على اخلصوصية، والذي يفهم النصوص والصور واحملادثات 
والسياسات، أن يكتشف ويعاجل جمموعة من األضرار والتهديدات عرب اإلنرتنت، وأن يستخدم تلك 

املعلومات لتمكني األطفال وتثقيفهم من أجل التعامل معها. وميكن لذلك، عند تنفيذه ضمن بيئة 
األجهزة الذكية، أن حيمي بيانات الشباب وخصوصيتهم مع استمرار دعمهم.

ميكن أن تقوم اخلدمة العامة ووسائل اإلعالم الوطنية بدور أساسي من خالل عروض براجمها (خارج 
اإلنرتنت وعرب اإلنرتنت) لتثقيف اآلباء واألطفال وتوعيتهم باملخاطر والفرص اليت ينطوي عليها عامل 

اإلنرتنت.
تعزيز التكنولوجيا الرقمية 
كوسيلة لزيادة املشاركة 

املدنية

ميكن للصناعة أن تشجع األطفال والشباب ومتّكنهم من خالل دعم حقهم يف املشاركة من خالل 
اإلجراءات التالية:

توفري معلومات بشأن خدمة لتسليط الضوء على الفوائد اليت حيصل عليها األطفال من خالل 
التصرف بشكل جيد ومسؤول، مثل استعمال اخلدمة ألغراض إبداعية.

وضع إجراءات مكتوبة تضمن التنفيذ املتسق للسياسات والعمليات اليت حتمي حرية التعبري جلميع 
املستعملني، مبن فيهم األطفال والشباب، إىل جانب توثيق االمتثال هلذه السياسات.

جتنب اإلفراط يف حجب احملتوى املشروع واملناسب للتنمية. وبغية ضمان عدم إساءة استخدام 
طلبات وأدوات الرتشيح لتقييد نفاذ األطفال والشباب إىل املعلومات، ينبغي ضمان الشفافية حول 

احملتوى احملظور وإنشاء عملية للمستعملني لإلبالغ عن احلجب غري املقصود. وينبغي أن تكون هذه 
العملية متاحة جلميع املستهلكني، مبا يف ذلك مديرو املواقع. وينبغي أن توفر أي عملية إبالغ شروط 

خدمة واضحة ومسؤولة وحمكمة.
تطوير منصات إلكرتونية تعزز حق األطفال والشباب يف التعبري عن أنفسهم؛ وتسهيل مشاركتهم يف 

احلياة العامة؛ وتشجيع تعاوهنم وريادة األعمال واملشاركة املدنية.
تطوير احملتوى التعليمي لألطفال والشباب الذي يشجع على التعلم والتفكري اإلبداعي وحل املشاكل.
تعزيز اإلملام باملعارف الرقمية، وبناء القدرات ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني 
األطفال والشباب، ال سيما يف املناطق الريفية واملناطق احملرومة، من االستفادة من موارد تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت واملشاركة الكاملة بأمان يف العاملي الرقمي.
التعاون مع املجتمع املدين احمللي واحلكومة احمللية بشأن األولويات الوطنية واحمللية لتوسيع نطاق النفاذ 

الشامل والعادل إىل منصات وأجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبنية التحتية األساسية 
لدعمها.
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تعزيز التكنولوجيا الرقمية 
كوسيلة لزيادة املشاركة 

املدنية
( تابع)

إعالم العمالء وإشراكهم، مبا يف ذلك اآلباء ومقدمو الرعاية واألطفال والشباب بشأن اخلدمات 
املقدمة مثل:

نوع احملتوى والرقابة األبوية املقابلة؛  •
آليات اإلبالغ عن حاالت إساءة االستخدام وإساءة االستغالل واحملتوى غري الالئق أو غري   •

القانوين؛
إجراءات متابعة التقارير؛  •

أنواع اخلدمات املقّيدة بالعمر؛  •
االستخدام اآلمن واملسؤول خلدمات تفاعلية "بعالمات جتارية خاصة هبا".  •

االخنراط يف القضايا األوسع بشأن املواطنة الرقمية اآلمنة واملسؤولة، مثل السمعة على اإلنرتنت 
والبصمة الرقمية واحملتوى الضار واالستمالة. النظر يف إقامة شراكات مع اخلرباء احملليني مثل 

املنظمات غري احلكومية املعنية باألطفال، واجلمعيات اخلريية واملجموعات األبوية، للمساعدة يف 
تشكيل رسالة الشركة والوصول إىل اجلمهور املستهدف.

وإذا كانت األعمال التجارية تعمل بالفعل مع األطفال أو املدارس، مثًال من خالل برامج املسؤولية 
االجتماعية للشركات، ينبغي التحقق من إمكانية توسيع نطاق هذه املشاركة لتشمل تثقيف وإشراك 

األطفال والشباب واملعلمني بشأن رسائل محاية األطفال على اإلنرتنت.
االستثمار يف البحوث القائمة على األدلة والتحليل املتعمق للتكنولوجيات الرقمية، وتأثري التكنولوجيا االستثمار يف البحوث

على األطفال ومحاية الطفل واعتبارات حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، لدمج أنظمة احلماية 
عرب اإلنرتنت يف اخلدمات اليت يستعملها األطفال والشباب والتوصل إىل فهم أفضل ألنواع التدخالت 

األكثر فعالية يف حتسني جتارب األطفال على اإلنرتنت.

تصنيف شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

على الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية لالحتاد موجهة إىل صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ككل، من 
تعمل هبا  اليت  والطرق  املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  تقدمها شركات  اليت  اخلدمات  بأن  االعرتاف  املهم 
واملخططات التنظيمية اليت تعمل يف ظلها، ونطاق عروضها وحجمها خمتلفة جدًا. وميكن ألي شركة تكنولوجيا 
تستهدف منتجاهتا وخدماهتا األطفال بشكل مباشر أو غري مباشر أن تستفيد من املبادئ العامة املبينة يف وقت سابق 
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  دعم  هي  األساسية  والفكرة  احملدد.  عملها  جمال  إىل  استنادًا  تكيفها  أن  وميكن 
واالتصاالت وتوجيهها يف اختاد التدابري الصحيحة حلماية األطفال على اإلنرتنت بشكل أفضل من خماطر التعرض 
للضرر مع متكينهم من اإلحبار يف عامل اإلنرتنت بأفضل طريقة ممكنة. وسيساعد التصنيف أدناه يف توفري فهم واضح 
لبعض اجلماهري املستهدفة وكيفية احتوائها يف القوائم املرجعية املبينة يف القسم التايل. ويرجى مالحظة أن هذه 

ليست سوى بعض فئات األمثلة احملددة وأهنا ليست شاملة:

مقدمو خدمات اإلنرتنت، مبا يف ذلك من خالل خدمات النطاق العريض الثابت أو خدمات البيانات اخللوية  ( أ ) 
ملشغلي الشبكات املتنقلة: على الرغم من أن هذا ميثل عمومًا اخلدمات املقدمة على املدى الطويل للعمالء 
املشرتكني، من املمكن أيضًا توسيع نطاقه ليشمل الشركات اليت توفر النقاط الساخنة Wi-Fi العامة املجانية 

أو املدفوعة.
منصات التواصل�املراسلة االجتماعية ومنصات األلعاب اإللكرتونية. (ب) 

مصنعو األجهزة والربامج مثل موردي األجهزة احملمولة مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة، ولوحات األلعاب،  (ج) 
واألجهزة املنزلية القائمة على املساعدة الصوتية، وإنرتنت األشياء واأللعاب الذكية املوصولة باإلنرتنت اخلاصة 

باألطفال.
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الشركات اليت تقدم الوسائط الرقمية (منشئو احملتوى الذين يوفرون النفاذ إىل احملتوى أو يستضيفونه). (د ) 
الشركات اليت تقدم خدمات البث، مبا يف ذلك البث املباشر. (هـ ) 

الشركات اليت تقدم خدمات ختزين امللفات الرقمية، ومقدمو اخلدمات القائمة على احلوسبة السحابية. (و ) 

القوائم املرجعية احملددة  5
يكّمل هذا الفصل القائمة املرجعية العامة السابقة املتعلقة بالصناعة من خالل تقدمي توصيات للشركات اليت تقدم 
خدمات ذات ميزات حمددة فيما خيص احرتام حقوق الطفل على اإلنرتنت ودعمها. وتبني القوائم املرجعية احملددة 
التالية طرقًا لتكملة املبادئ والنهج املشرتكة الواردة يف اجلدول 1، حيث تنطبق على خدمات خمتلفة وبالتايل ينبغي 

مراعاهتا باإلضافة إىل اخلطوات الواردة يف اجلدول 1.

امليزات املوضحة هنا شاملة وميكن أن تكون العديد من القوائم املرجعية احملددة ذات صلة بنفس الشركة.

تُنظم القوائم املرجعية احملددة التالية حبسب املجاالت الرئيسية نفسها وحتيل إليها مثل املبادئ التوجيهية العامة الواردة 
يف اجلدول 1. وقد مت وضع كل قائمة من القوائم املرجعية بالتعاون مع املسامهني الرئيسيني ونتيجة لذلك، هناك 

اختالفات طفيفة يف اجلداول.

امليزة A: توفري خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها  1.5

النفاذ إىل اإلنرتنت أمر أساسي إلعمال حقوق الطفل، وميكن للتوصيلية أن تفتح عاملًا كامًال أمام األطفال. ولدى 
مقدمي خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها فرص هائلة لبناء السالمة واخلصوصية يف عروضهم لألطفال 
والشباب. وتتناول هذه امليزة، من بني أمور أخرى، مشغلي الشبكات املتنقلة ومقدمي خدمات اإلنرتنت وأنظمة 

ختزين البيانات وخدمات االستضافة.

ويتيح مشغلو الشبكات املتنقلة إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت ويقدمون جمموعة من خدمات البيانات اخلاصة باهلواتف 
احملمولة. وقد وّقع العديد من املشغلني بالفعل على مدونات ممارسات محاية األطفال على اإلنرتنت ويقدمون جمموعة 

من األدوات وموارد املعلومات لدعم التزاماهتم.

ويعمل معظم مقدمي خدمات اإلنرتنت كقناة توفر النفاذ إىل اإلنرتنت وعربها، وكمستودع للبيانات من خالل 
استضافتها، ووضعها يف ذاكرة خمبأة وختزينها ونتيجة لذلك، كانوا يتحملون مسؤولية رئيسية عن محاية األطفال 

على اإلنرتنت.
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النفاذ إىل اإلنرتنت يف األماكن العامة
أصبح من الشائع على حنو متزايد بالنسبة للبلديات وجتار التجزئة وشركات النقل وسالسل الفنادق 
وغريها من الشركات واملنظمات توفري النفاذ إىل اإلنرتنت عرب النقاط الساخنة Wi-Fi. وعادة ما يكون 
هذا النفاذ جمانًا أو مقدمًا بأقل تكلفة وأحيانًا حبد أدىن من إجراءات تسجيل الدخول كخدمة عامة، أو 

من جانب شركة ما الجتذاب الزبائن إىل مبانيها أو إقناع املزيد من الناس باستعمال خدماهتا. 

وتعزيز شبكة Wi-Fi طريقة فعالة لضمان توافر اإلنرتنت يف منطقة معينة. ومع ذلك، ينبغي توخي احلذر 
عندما يكون النفاذ متاحًا يف األماكن العامة حيث ُحيتمل أن يوجد هبا أطفال بصورة منتظمة. وجيب 
على املستعملني أن يضعوا يف اعتبارهم حقيقة أن إشارات Wi-Fi قد تكون متاحة للمارة وأن بيانات 
املستعمل قد تكون عرضة للخطر. وبالتايل لن يتمكن مزود خدمة Wi-Fi دائمًا من دعم استخدام توصيل 
اإلنرتنت الذي قدمه أو اإلشراف عليه، ولذلك، يتعني على املستعلمني اختاذ االحتياطات الالزمة لعدم 

تشارك املعلومات احلساسة عرب شبكة Wi-Fi املتاحة للجمهور.

ويف األماكن العامة، قد يرغب موردو خدمات Wi-Fi يف النظر يف اختاذ تدابري إضافية حلماية األطفال 
والشباب، من قبيل:

منع النفاذ مسبقًا إىل عناوين الويب املعروف أهنا حتتوي على حمتوى غري الئق جلمهور عريض،   •
باإلضافة إىل جهودهم الرامية إىل منع النفاذ إىل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.

تضمني بنود يف شروط وأحكام االستعمال متنع استعمال خدمات Wi-Fi للنفاذ إىل أو عرض أي   •
مواد قد تكون غري مناسبة يف بيئة يوجد هبا أطفال. وينبغي أن تشمل األحكام والشروط أيضًا 

آليات واضحة فيما يتعلق بعواقب انتهاك هذه القواعد.

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحماية من النفاذ غري املصرح به الذي قد يؤدي إىل التالعب بالبيانات   •
الشخصية أو فقداهنا.

تركيب مراشيح يف نظام Wi-Fi لتعزيز السياسة املتعلقة باملواد غري املالئمة.  •
توفري إجراءات وبرجميات لإلرشاد وإتاحة الرقابة األبوية االختيارية املتصلة بنفاذ األطفال والشباب   •

إىل حمتوى اإلنرتنت.
املمارسة اجليدة: تنص لوائح االتصاالت يف معظم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، على سبيل املثال، 

على أن ُحيدد النفاذ إىل الشبكة من خالل بطاقات SIM الفردية أو غريها من أدوات حتديد اهلوية.

يقدم اجلدول 2 إرشادات ملقدمي خدمات التوصيلية وختزين البيانات واالستضافة بشأن اإلجراءات اليت ميكنهم 
اختاذها لتعزيز محاية األطفال على اإلنرتنت ومشاركتهم.
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اجلدول 2: القائمة املرجعية حلماية األطفال على اإلنرتنت من أجل امليزة A: تقدمي خدمات التوصيلية والبيانات 
وأجهزة االستضافة

دمج االعتبارات اخلاصة حبقوق 
الطفل يف مجيع السياسات 

 املؤسسية والعمليات
اإلدارية املناسبة

ميكن ملقدمي خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها حتديد اآلثار الضارة لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على حقوق األطفال والشباب، ومنعها والتخفيف من حدهتا، وحتديد 

الفرص املتاحة لدعم النهوض حبقوق األطفال والشباب.
انظر املبادئ التوجيهية العامة الواردة يف اجلدول 1.

وضع عمليات قياسية للتعامل 
مع مواد االعتداء اجلنسي على 

(CSAM) األطفال

ميكن ملقدمي خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها، أن تؤدي، بالتعاون مع احلكومات 
ووكاالت إنفاذ القانون واملجتمع املدين ومنظمات اخلطوط الساخنة، دورًا رئيسيًا يف مكافحة 

مواد االعتداء اجلنسي على األطفال باختاذ اإلجراءات التالية: 
التعاون مع احلكومات ووكاالت إنفاذ القانون واملجتمع املدين ومنظمات اخلطوط الساخنة، 
للتعامل بفعالية مع مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وإبالغ السلطات املختصة هبا. وإذا مل 

يتم بالفعل إقامة عالقة مع وكاالت إنفاذ القانون واخلطوط الساخنة، فينبغي التعاون معها 
لتطوير العمليات معًا.

وقد يوفر مقدمو خدمات التوصيلية أو ختزين البيانات أو استضافتها أيضًا التدريب على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض إنفاذ القانون.

إذا كانت الشركة تعمل يف أسواق ذات إشراف قانوين وإنفاذ قانوين أقل تطورًا هلذه املسألة، 
فيمكنها إحالة الراغبني يف تقدمي تقارير إىل الرابطة الدولية للخطوط الساخنة على اإلنرتنت 

(INHOPE) حيث ميكن تقدمي التقارير إىل أي خط ساخن دويل.
النظر يف نشر قوائم حظر عناوين URL أو مواقع إلكرتونية معرتف هبا دوليًا تضعها السلطات 

املختصة (مثل هيئة إنفاذ القانون الوطنية أو اخلط الساخن، أو Cyber�p Canada أو اإلنرتبول 
أو مؤسسة مراقبة اإلنرتنت)، جلعل من الصعب على املستعملني النفاذ إىل مواد االعتداء اجلنسي 

على األطفال احملددة. 
تطوير عمليات اإلشعار واإلزالة واإلبالغ، وربط التقارير املتعلقة باالعتداء بتلك العمليات ذات 

اتفاق اخلدمة العامة بشأن إجراءات االستجابة وأوقات اإلزالة.
انظر، على سبيل املثال، دليل اليونيسيف ورابطة GSMA بشأن سياسات وممارسات اإلشعار 

واإلزالة.
إنشاء آلية لإلبالغ تتضمن معلومات واضحة عن استخدامها من خالل مثًال تقدمي إرشادات 
بشأن احملتوى غري القانوين والسلوك الواجب اإلبالغ عنه وتوضيح املواد اليت ال ميكن إرفاقها 

بالتقرير من أجل جتنب املزيد من التوزيع على الويب.
دعم إنفاذ القانون يف حالة إجراء حتقيقات جنائية من خالل أنشطة مثل احلصول على أدلة.

استعمال شروط وأحكام اخلدمة حلظر استعمال اخلدمات حتديدًا لتخزين مواد االعتداء اجلنسي 
على األطفال أو تشاركها أو توزيعها. ضمان أن تنص هذه الشروط بوضوح على أنه لن ُيقبل 

مبواد االعتداء اجلنسي على األطفال.
ضمان أن تنص شروط وأحكام اخلدمة على أن تتعاون الشركة بشكل تام مع حتقيقات إنفاذ 

القانون يف حالة اكتشاف مواد االعتداء اجلنسي على األطفال أو اإلبالغ عنها.

https://www.inhope.org/EN
https://www.gsma.com/mpoweryouth/resources/notice-and-takedown-company-policies-and-practices-to-remove-online-child-sexual-abuse-material/
https://www.gsma.com/mpoweryouth/resources/notice-and-takedown-company-policies-and-practices-to-remove-online-child-sexual-abuse-material/
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وضع عمليات قياسية للتعامل 
مع مواد االعتداء اجلنسي على 

 (CSAM) األطفال
( تابع)

يوجد حاليًا حالن لإلبالغ عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال على اإلنرتنت على الصعيد 
الوطين: اخلطوط الساخنة وبوابات اإلبالغ. وميكن االطالع على قائمة كاملة حمدثة جبميع 

 .INHOPE اخلطوط الساخنة والبوابات القائمة يف رابطة
اخلطوط الساخنة: إذا مل يكن خط ساخن وطين متاحًا، ُتستكشف فرص إعداد خط ساخن 
(انظر دليل اخلطوط الساخنة GSMA INHOPE من أجل جمموعة من اخليارات، مبا يف ذلك 

العمل مع INHOPE ومؤسسة INHOPE). تتاح نسخة تفاعلية من دليل GSMA INHOPE تقدم 
إرشادات بشأن كيفية تطوير العمليات الداخلية ملوظفي رعاية العمالء لتقدمي تقارير عن احملتوى 

.INHOPE املشكوك فيه إىل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسة
بوابات اإلبالغ: تقدم مؤسسة مراقبة اإلنرتنت حل بوابة اإلبالغ الذي يسمح ملستعملي 

اإلنرتنت يف البلدان والدول اليت ليس لديها خطوط ساخنة، باإلبالغ عن الصور ومقاطع الفيديو 
حول االعتداء اجلنسي على األطفال املشتبه هبا إىل مؤسسة مراقبة اإلنرتنت مباشرة من خالل 

صفحة بوابة خمصصة على اإلنرتنت.
بالنسبة لشركات توريد خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها اليت تنطوي خدماهتا 

على استضافة احملتوى نوعًا ما (كثري منها ليست كذلك)، جيب تنفيذ عمليات اإلشعار واإلزالة.
تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا 

ومالءمة لألعمار
ميكن ملوردي خدمات التوصيلية وختزين البيانات واستضافتها املساعدة يف هتيئة بيئة رقمية أكثر 

أمانًا وأكثر متعة لألطفال من مجيع األعمار من خالل اختاذ اإلجراءات التالية:
ينبغي أن ينظر موردو خدمات ختزين�استضافة البيانات يف عرض وظيفة اإلبالغ يف مجيع 

صفحات وخدمات الويب، وتطوير وتوثيق عمليات واضحة إلدارة تقارير االعتداء أو 
االنتهاكات األخرى للشروط واألحكام بسرعة.

جيب على موردي خدمات التوصيلية تقدمي ضوابط تقنية ذات عالمة جتارية خاصة هبا أو 
اإلشارة إىل توافر األدوات اليت يضعها مقدمو اخلدمات املتخصصون واملناسبة للخدمات املقدمة 
ويسهل على املستعملني النهائيني تنفيذها وتوفري إمكانية حظر أو ترشيح النفاذ إىل اإلنرتنت من 
خالل شبكات الشركة. توفري آليات مناسبة للتحقق من العمر إذا كانت الشركة تقدم حمتوى 

أو خدمات (مبا يف ذلك خدمات العالمة التجارية اخلاصة أو خدمات الطرف الثالث اليت تروج 
هلا الشركة)، تكون قانونية أو مناسبة فقط للمستعملني البالغني (مثل ألعاب معينة، ألعاب 

اليانصيب).
تثقيف األطفال واملربني 

واملعلمني بشأن سالمة األطفال 
واستخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت بشكٍل مسؤول

ينبغي أن يردد مقدمو خدمات التوصيل وختزين البيانات واستضافتها الرسائل الرئيسية من 
األحكام والشروط ضمن املبادئ التوجيهية املجتمعية املكتوبة بلغة سهلة االستعمال لدعم 

األطفال وآبائهم ومقدمي الرعاية. وتضمني تذكريات حول مواضيع مثل نوع احملتوى الذي 
يعترب غري الئق ضمن اخلدمة نفسها، عند نقطة حتميل احملتوى.

تزويد األطفال والشباب مبعلومات عن استخدام اإلنرتنت بشكل أكثر أمانًا. النظر يف طرق 
مبتكرة لتعزيز الرسائل الرئيسية على النحو التايل:

"ال تشارك أبدًا أي بيانات اتصال، مبا يف ذلك موقعك الفعلي ورقم هاتفك، مع أي شخص ال 
تعرفه."

"ال توافق أبدًا على االجتماع مع أي شخص قابلته عرب اإلنرتنت دون استشارة شخص بالغ 
أوًال. أخرب دائمًا صديقًا موثوقًا به عن مكان وجودك."

"ال ترد على رسائل التسلط أو الرسائل البذيئة أو املسيئة. ولكن احفظ األدلة – ال حتذف 
الرسالة."

"أخرب شخصًا بالغًا أو صديقًا إذا كنت غري مرتاح أو مستاًء من شيء ما أو شخص ما."
"ال تعطي كلمة السر اخلاصة حبسابك أو اسم املستعمل! كن على علم بأن األشخاص اآلخرين 

عرب اإلنرتنت قد يقدمون معلومات خاطئة إلقناعك بتشارك معلوماتك اخلاصة."
ميكن ملقدمي اخلدمات الدخول يف شراكة مع املنظمات اليت تتمتع مبكانة جيدة لتعليم األطفال 

ودعمهم بشأن استخدام اإلنرتنت بشكل أكثر أمانًا والقضايا ذات الصلة.
انظر الدليل العملي للرابطة الدولية خلطوط مساعدة األطفال ورابطة GSMA من أجل خطوط 

مساعدة األطفال ومشغلي الشبكات املتنقلة: العمل معًا حلماية حقوق الطفل لالطالع على 
أمثلة.

https://www.inhope.org/EN
https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/hotlines-responding-reports-illegal-online-content
https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/hotlines-responding-reports-illegal-online-content
https://www.iwf.org.uk/what-we-do/how-we-assess-and-remove-content/our-international-reporting-portals
https://www.gsma.com/mpoweryouth/resources/child-helplines-and-mobile-operators-working-together-to-protect-childrens-rights-a-practical-guide/
https://www.gsma.com/mpoweryouth/resources/child-helplines-and-mobile-operators-working-together-to-protect-childrens-rights-a-practical-guide/
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تعزيز التكنولوجيا الرقمية 
كواسطة لزيادة املشاركة املدنية

انظر املبادئ التوجيهية العامة الواردة يف اجلدول 1.

امليزة B: عرض حمتوى رقمي حمفوظ  2.5

توفر اإلنرتنت مجيع أنواع احملتوى واألنشطة، يستهدف الكثري منها األطفال والشباب. وللخدمات اليت تقدم حمتوى 
حمفوظًا من الناحية التحريرية فرص هائلة لبناء األمان واخلصوصية يف عروضها املوجهة لألطفال والشباب.

وتتعلق ميزة اخلدمة هذه بالشركات اليت تنشئ احملتوى اخلاص هبا وتلك اليت تتيح النفاذ إىل احملتوى الرقمي على 
السواء. وتشري إىل مجلة أمور منها خدمات األنباء والبث اإلذاعي متعدد الوسائط، والبث اإلذاعي الوطين والعام 

وصناعة األلعاب.

ويقدم اجلدول 3 إرشادات ملوردي اخلدمات الذين يقدمون حمتوى حمفوظًا من الناحية التحريرية بشأن السياسات 
واإلجراءات اليت ميكنهم اختاذها لتعزيز محاية األطفال ومشاركتهم عرب اإلنرتنت.

اجلدول 3: القائمة املرجعية حلماية األطفال على اإلنرتنت من أجل امليزة B: عرض حمتوى رقمي حمفوظ
دمج االعتبارات اخلاصة حبقوق الطفل 

يف مجيع السياسات املؤسسية 
والعمليات اإلدارية املناسبة

ميكن للخدمات اليت توفر حمتوى رقميًا حمفوظًا أن تساعد يف حتديد اآلثار الضارة 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حقوق األطفال والشباب، ومنعها والتخفيف من 

حدهتا، وحتديد الفرص املتاحة لدعم النهوض حبقوق األطفال والشباب من خالل اختاذ 
اإلجراءات التالية.

وضع سياسات تصون رفاهية األطفال والشباب الذين يسامهون يف احملتوى عرب اإلنرتنت 
ملراعاة الرفاهية اجلسدية والعاطفية وكرامة األشخاص دون سن 18 الذين يشاركون 
يف الربامج واألفالم واأللعاب واألخبار وما إىل ذلك، بغض النظر عن املوافقة اليت قد 

يكون قدمها أحد الوالدين أو شخص بالغ آخر.
وضع عمليات قياسية للتعامل مع 

مواد االعتداء اجلنسي على 
(CSAM) األطفال

بالتعاون مع احلكومات ووكاالت إنفاذ القانون واملجتمع املدين ومنظمات اخلطوط 
الساخنة، ميكن للشركات اليت تقدم حمتوى رقميًا حمفوظًا أن تقوم بدور رئيسي يف 

مكافحة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال من خالل اإلجراءات التالية:
يف حاالت مواد االعتداء اجلنسي على األطفال، من خالل مزايا "التعليق" أو "املراجعة" 

مثًال حيث يتمتع املستعملون بالقدرة على حتميل احملتوى، ينبغي للموظفني االتصال بفريق 
اإلدارة التنفيذية املسؤول عن إبالغ السلطات املختصة هبذه املواد. وباإلضافة إىل ذلك، 

ينبغي أن يقوموا مبا يلي:
تنبيه وكاالت إنفاذ القانون الوطنية على الفور؛  •

تنبيه مديرهم وإبالغ مدير سياسة محاية األطفال باملواد؛  •
االتصال خبدمة التحقيق الداخلي عن طريق اهلاتف أو بالربيد اإللكرتوين مع تقدمي   •

تفاصيل احلادث وطلب املشورة؛
انتظار املشورة من الوكالة املعنية قبل حذف املواد أو حفظها يف مساحة مشرتكة أو   •

إعادة توجيهها.
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وضع عمليات قياسية للتعامل مع 
مواد االعتداء اجلنسي على 

(CSAM) األطفال
(تابع)

إذا مت حتديد املواد، ينبغي إبالغها مباشرة إىل منظمة متخصصة يف جمال سالمة اإلنرتنت 
تقوم بتشغيل نظام خط ساخن لإلبالغ من أجل أفراد اجلمهور ومهنيي تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لإلبالغ عن أشكال حمددة من احملتوى الذي ُحيتمل أن يكون غري 
قانوين على اإلنرتنت.

فعلى سبيل املثال، أصدرت هيئة اإلذاعة الربيطانية، استنادًا إىل سياساهتا حلماية الطفل 
وصونه، توجيهات حتريرية بشأن التفاعل مع األطفال والشباب على اإلنرتنت. ووضعت 

املزيد من القوائم املرجعية ومدونات قواعد السلوك للعمل مع األطفال والشباب على 
اإلنرتنت، واليت تشمل أيضًا املتعاقدين من الباطن ومقدمي اخلدمات اخلارجيني. وتتناول 

سياسة مكتب Ofcom بشأن محاية األطفال يف اململكة املتحدة احملتوى عرب اإلنرتنت، 
واألجهزة املتنقلة ووحدات األلعاب بشكل منفصل.

تنفيذ اسرتاتيجية تصعيد سريعة وقوية إذا مت نشر مواد االعتداء اجلنسي على األطفال أو 
االشتباه يف سلوك غري قانوين. ولتحقيق هذه الغاية:

تزويد املستعملني بطريقة بسيطة وسهلة املنال لتنبيه ُمنتج احملتوى بانتهاك أي قواعد   •
للمجتمع عرب اإلنرتنت؛

إزالة احملتوى الذي خيالف القواعد؛  •
تزويد املستعملني بطريقة بسيطة وسهلة املنال لتنبيه ُمنتج احملتوى بانتهاك أي قواعد   •

للمجتمع عرب اإلنرتنت؛
إزالة احملتوى الذي خيالف القواعد؛  •

قبل حتميل حمتوى حمفوظًا من الناحية التحريرية يراعي السن على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي، كن على علم بشروط وأحكام املوقع. كن حساسًا ملتطلبات احلد األدىن 

للسن على مواقع التواصل االجتماعي املختلفة.
وينبغي أن تتضمن أحكام وشروط كل مساحة على اإلنرتنت آليات واضحة لإلبالغ عن 

انتهاكات هذه القواعد.
تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا 

ومالءمة لألعمار 
ميكن للشركات اليت تقدم حمتوى رقميًا حمفوظًا أن تساعد يف هتيئة بيئة رقمية أكثر أمانًا 

وأكثر متعة لألطفال والشباب من مجيع األعمار باختاذ اإلجراءات التالية:
العمل مع اجلهات األخرى يف الصناعة لتطوير أنظمة تصنيف احملتوى�األعمار اليت تستند 

إىل معايري وطنية أو دولية مقبولة ومتوافقة مع النهج املتبعة يف وسائل اإلعالم املماثلة.
ينبغي أن تكون تصنيفات احملتوى متسقة، حيثما أمكن، عرب املنصات اإلعالمية املختلفة، 
وعلى سبيل املثال، فمقطع دعائي ألحد األفالم يف دار سينما وعلى هاتف ذكي سيعرض 

للعمالء نفس التصنيفات.
تطوير منتجات مالئمة لألطفال ومناسبة ألعمار األطفال والشباب تكون آمنة حسب 

التصميم ويكملها نظام متني للتحقق من العمر.
ملساعدة اآلباء وغريهم على حتديد ما إذا كان احملتوى مناسبًا ألعمار األطفال والشباب، 

ينبغي بناء تطبيقات وخدمات يف مجيع الوسائط مبا يتوافق مع أنظمة تصنيف احملتوى.
اعتماد أساليب مناسبة للتحقق من العمر من أجل منع األطفال والشباب من النفاذ إىل 

احملتوى أو املواقع أو املنتجات أو اخلدمات التفاعلية اليت تراعي عامل السن.
تقدمي نصائح وتذكريات خبصوص طبيعة احملتوى الذي يستخدمونه وتصنيفه حبسب العمر.

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2019.pdf
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/children-young-people-online
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2019.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_guide_to_work_with_children.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/commissioning/site/child-protection-safeguarding-framework.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_guide_to_work_with_children.pdf
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/advice-for-consumers/television/protecting-children/advice-guides-for-parents/protecting-your-children-in-a-digital-world
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/advice-for-consumers/television/protecting-children/advice-guides-for-parents/parental-controls-for-games-consoles
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/advice-for-consumers/television/protecting-children/advice-guides-for-parents/parental-controls-for-games-consoles
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/advice-for-consumers/television/protecting-children/advice-guides-for-parents/parental-controls-for-mobile-phones
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/advice-for-consumers/television/protecting-children/advice-guides-for-parents/parental-controls-for-mobile-phones
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تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا 
ومالءمة لألعمار

(تابع)

قد ترغب شركة تقدم خدمات مسعية بصرية وخدمات متعددة الوسائط يف توفري رقم 
تعّرف شخصي للمستعملني الذين يسعون إىل النفاذ إىل احملتوى الذي ميكن أن يكون 

ضارًا باألطفال والشباب.
ضمان شفافية التسعري للمنتجات واخلدمات واملعلومات اليت يتم مجعها بشأن املستعملني. 

ضمان توافق سياسات مجع البيانات مع القوانني ذات الصلة املتعلقة خبصوصية األطفال 
والشباب، مبا يف ذلك ما إذا كانت موافقة اآلباء مطلوبة قبل أن تتمكن الشركات 

التجارية من مجع معلومات شخصية من أو عن الطفل.
ضمان إمكانية التعّرف بوضوح على اإلعالنات أو االتصاالت التجارية هبذه الصفة.

اإلشراف على احملتوى املتاح على اإلنرتنت وتكييفه مع جمموعات املستعملني الذين من 
املرجح أن يدخلوا إليه، عن طريق مثًال وضع سياسات مناسبة لإلعالنات اإللكرتونية 

املوجهة لألطفال والشباب. وإذا كان عرض احملتوى يدعم عنصرًا تفاعليًا، مثل التعليق، أو 
املنتديات عرب اإلنرتنت، أو الشبكات االجتماعية، أو منصات األلعاب، أو غرف الدردشة، 

أو لوحات الرسائل، ينبغي إرسال جمموعة واضحة من "قواعد املنزل" بلغة يسهل على 
املستهلك فهمها ضمن شروط اخلدمة وإرشادات املستعمل.

حتديد مستوى املشاركة املطلوب قبل بدء خدمة عرب اإلنرتنت. ينبغي أال تقدم اخلدمات 
اليت هتدف إىل جذب األطفال إال احملتوى املناسب جلمهور الشباب. ويف حالة الشك، 

ميكن استشارة السلطات الوطنية املسؤولة عن محاية الطفل.
توفري تسميات واضحة وواقعية للمحتوى. مراعاة إمكانية وصول املستعملني إىل حمتوى 

غري الئق عن طريق اتباع الروابط على مواقع اجلهات اخلارجية اليت تتجاوز صفحات 
احملتوى.

تثقيف األطفال واملربني واملعلمني 
بشأن سالمة األطفال واستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بشكٍل مسؤول

ميكن للشركات اليت تقدم حمتوى رقميًا حمفوظًا أن تكمل التدابري التقنية بأنشطة تعليمية 
متكينية لألطفال عن طريق اختاذ اإلجراءات التالية:

تزويد العمالء مبعلومات حمددة واضحة بشأن احملتوى، مثل نوع احملتوى، والتصنيفات 
العمرية�القيود، واللغة القوية أو العنف وأدوات الرقابة األبوية املقابلة املتاحة؛ وبشأن كيفية 

اإلبالغ عن إساءة االستخدام واحملتوى غري الالئق أو غري القانوين، وكيفية التعامل مع 
التقارير.

يف العامل التفاعلي، جيب توفري هذه املعلومات يف شكل تسميات حمتوى لكل برنامج.
تشجيع البالغني، وخاصة اآلباء ومقدمي الرعاية واملربني على املشاركة يف استهالك احملتوى 

املتاح لألطفال والشباب على اإلنرتنت، حىت يتمكنوا من مساعدة وتوجيه األطفال 
والشباب يف اختيار احملتوى عند الشراء واملساعدة يف وضع قواعد السلوك.

مساعدة األطفال (واآلباء ومقدمي الرعاية) على تعلم كيفية إدارة وقت الشاشة وفهم 
كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة تشعرهم بالرضا، مبا يف ذلك وقت التوقف والقيام 

بشيء آخر.
توفري قواعد االستعمال بلغة واضحة وسهلة املنال تشجع األطفال والشباب على توخي 

اليقظة واملسؤولية عند تصفح اإلنرتنت.
إنشاء أدوات مناسبة للعمر مثل الدروس التعليمية ومراكز املساعدة. العمل مع برامج 

الوقاية اإللكرتونية أو الشخصية والعيادات االستشارية عند االقتضاء. فعلى سبيل املثال، 
إذا كان هناك خطر من اخنراط األطفال والشباب يف التكنولوجيا بشكل كبري، مما جيعل 
من الصعب عليهم تطوير عالقات شخصية أو املشاركة يف أنشطة بدنية صحية، ميكن 

للموقع أن يوفر رابط اتصال خبط املساعدة أو خدمة االستشارة.
جعل معلومات السالمة مثل روابط املشورة بارزة وسهلة املنال وواضحة عندما ُحيتمل أن 

جيتذب احملتوى عرب اإلنرتنت نسبة عالية من األطفال والشباب.
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تثقيف األطفال واملربني واملعلمني 
بشأن سالمة األطفال واستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بشكٍل مسؤول

(تابع)

إتاحة أداة توجيه لآلباء مثل أداة "اإلرتاج" للتحكم يف احملتوى الذي ميكن النفاذ إليه من 
خالل متصفح معني.

التعاون مع اآلباء للتأكد من أن املعلومات اليت يتم الكشف عنها على اإلنرتنت حول 
األطفال ال تعّرضهم للخطر. وتتطلب كيفية حتديد األطفال يف احملتوى احملفوظ حتريريًا 

إجراء دراسة متأنية وستختلف تبعًا للسياق. احلصول على املوافقة املسبقة لألطفال عند 
إظهارهم يف برامج وأفالم ومقاطع فيديو وما إىل ذلك، حيثما أمكن ذلك، واحرتام أي 

رفض للمشاركة.
تعزيز التكنولوجيا الرقمية كوسيلة 

لزيادة املشاركة املدنية
ميكن للشركات اليت تقدم حمتوى رقميًا حمفوظًا أن تشجع ومتّكن األطفال والشباب من 

خالل دعم حقهم يف املشاركة باختاذ اإلجراءات التالية:
تطوير و�أو تقدمي جمموعة من احملتويات عالية اجلودة واحلافلة بالتحديات والتعليمية واملمتعة 

واملثرية لالهتمام اليت تتناسب مع العمر وتساعد األطفال والشباب على فهم العامل الذي 
يعيشون فيه. وباإلضافة إىل كونه جذابًا وقابًال لالستعمال وموثوقًا به وآمنًا، ميكن أن 
يساهم هذا احملتوى يف النمو البدين والعقلي واالجتماعي لألطفال والشباب من خالل 

إتاحة فرص جديدة للرتفيه والتعليم.
وينبغي أن ُيشجع بقوة احملتوى الذي ميّكن األطفال من تبين التنوع ومن أن يكونوا قدوة 

إجيابية ُحيتذى هبا.

امليزة C: استضافة احملتوى الذي ينشئه املستعمل وتوصيل املستعملني  3.5

لقد مر وقت كان يسيطر فيه البالغون على عامل اإلنرتنت بيد أنه من الواضح اآلن أن األطفال والشباب مشاركون 
رئيسيون على منصات متعددة يف إنشاء وتقاسم احملتوى املتزايد بشكل هائل والذي ينشئه املستعملون. وتتعلق ميزة 
الصلة  أمور منها خدمات وسائل اإلعالم االجتماعية، والتطبيقات واملواقع اإللكرتونية ذات  اخلدمة هذه جبملة 

باإلدراك اإلبداعي.

وميكن تقسيم اخلدمات اليت تتيح توصيل املستعملني ببعضهم البعض إىل ثالث فئات:

تطبيقات املراسلة أساسًا   • 
(WhatsApp ،Viber ،Telegram ،Tinder ،Line ،Groupme ،Facebook Messenger)

املستعمل وتستضيفه وتسمح  ينشئه  الذي  احملتوى  تبحث عن  اليت  أساسًا  االجتماعية  الشبكات  خدمات   •
 للمستعملني بتقاسم احملتوى والتواصل داخل شبكاهتم وخارجها 

.(TikTok ،SnapChat ،Facebook ،Instagram)
تطبيقات البث املباشر أساسًا   • 

.(GoLive ،Twitch ،YouTube Live ،Houseparty ،Facebook Live ،BiGo Live ،Periscope)
يطلب مقدمو اخلدمات حدًا أدىن للسن للتسجيل يف املنصات ولكن من الصعب تطبيق ذلك نظرًا العتماد التحقق 
من العمر على العمر املبلغ عنه. كما أن معظم اخلدمات اليت تتيح توصيل املستعملني اجلدد ببعضهم البعض تسمح 
مبيزات تقاسم املوقع مما جيعل األطفال والشباب الذين يستعملون هذه اخلدمات أكثر عرضة للخطر خارج اإلنرتنت.

ويقدم اجلدول 4 املقتبس من القواعد اليت تطبقها إحدى أكرب الشبكات االجتماعية، إرشادات ملقدمي اخلدمات 
الذين يقومون باستضافة احملتوى الذي ينشئه املستعمل وتوصيل املستعملني اجلدد، بشأن السياسات واإلجراءات 

اليت ميكنهم اختاذها لتعزيز محاية األطفال على اإلنرتنت ومشاركة األطفال.
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اجلدول 4: القائمة املرجعية حلماية األطفال على اإلنرتنت من أجل امليزة C: استضافة احملتوى الذي ينشئه 
املستعمل وتوصيل املستعملني

دمج االعتبارات اخلاصة حبقوق 
الطفل يف مجيع السياسات املؤسسية 

والعمليات اإلدارية املناسبة

ميكن للخدمات اليت تستضيف احملتوى الذي ينشئه املستعمل وتوّصل املستعملني حتديد اآلثار 
الضارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حقوق األطفال والشباب ومنعها والتخفيف 

من حدهتا، وحتديد الفرص املتاحة لدعم النهوض حبقوق األطفال والشباب.
انظر املبادئ التوجيهية الواردة يف اجلدول 1.

وضع عمليات قياسية للتعامل مع 
مواد االعتداء اجلنسي على 

(CSAM) األطفال

ميكن للخدمات اليت تستضيف احملتوى الذي ينشئه املستعمل وتوّصل املستعملني، أن تؤدي، 
بالتعاون مع احلكومات ووكاالت إنفاذ القانون واملجتمع املدين ومنظمات اخلطوط الساخنة، 

دورًا رئيسيًا يف مكافحة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال باختاذ اإلجراءات التالية:
وضع إجراءات من أجل مجيع املواقع لتقدمي املساعدة الفورية إىل وكاالت إنفاذ القانون أثناء 

حاالت الطوارئ واالستفسارات الروتينية.
حتديد أن الشركات ستتعاون بشكل كامل مع حتقيقات إنفاذ القانون يف حالة اإلبالغ عن 

احملتوى غري القانوين أو اكتشافه ومالحظة التفاصيل املتعلقة بالعقوبات مثل الغرامات أو إلغاء 
امتيازات الفوترة.

العمل مع الوظائف الداخلية مثل خدمة العمالء، ومنع االحتيال واألمن لضمان أن تتمكن 
الشركة من تقدمي تقارير عن حمتوى غري قانوين مشتبه به إىل وكالة إنفاذ القانون واخلطوط 
الساخنة مباشرة. ومن الناحية املثالية، ينبغي القيام بذلك بطريقة ال تعّرض املوظفني املعنيني 

مباشرة للمحتوى الضار وال تعيد إيذاء األطفال�األطفال والشباب املتضررين. وملعاجلة 
احلاالت اليت قد يتعرض فيها املوظفون ملواد مسيئة، ينبغي تنفيذ سياسة أو برنامج لدعم 

مرونة املوظفني وسالمتهم ورفاهيتهم.
استعمال شروط وأحكام اخلدمة ملنع احملتوى والسلوك غري القانونيني مع إبراز ما يلي:
لن يتم التسامح مع احملتوى الضار، مبا يف ذلك االستمالة املشتبه هبا لألطفال بقصد   •

االعتداء باالتصال الفعلي أو دون اتصال.
لن يتم التسامح مع احملتوى غري القانوين، مبا يف ذلك حتميل مواد االعتداء اجلنسي على   •

األطفال أو نشرها بشكل أكرب؛
ستحيل الشركة إىل حتقيقات إنفاذ القانون وتتعاون معها على حنو تام يف حالة اإلبالغ   •

عن حمتوى غري قانوين أو أي انتهاك لسياسة محاية الطفل أو اكتشافهما.
توثيق ممارسات الشركة للتعامل مع مواد االعتداء اجلنسي على األطفال بدءًا من املراقبة إىل 

نقل احملتوى والتخلص منه هنائيًا. وإدراج قائمة جبميع املوظفني املسؤولني عن التعامل مع 
املواد يف الوثائق.

اعتماد سياسات تتعلق مبلكية احملتوى الذي ينشئه املستعمل، مبا يف ذلك خيار إزالة هذا 
احملتوى بناًء على طلب املستعمل. إزالة احملتوى الذي ينتهك سياسات مقدم اخلدمة وتنبيه 

املستعمل الذي قام بنشره بشأن االنتهاك.
توضيح أن عدم امتثال املستعمل لسياسات االستعمال املقبول سيكون له عواقب تشمل ما 

يلي:
إزالة احملتوى، تعليق أو إغالق حساب املستعمل؛  •

إلغاء قدرته على تقاسم أنواع معينة من احملتوى أو استخدام ميزات معينة؛  •
منعه من االتصال باألطفال؛  •

إحالة القضايا إىل جهاز إنفاذ القانون.  •
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وضع عمليات قياسية للتعامل مع 
مواد االعتداء اجلنسي على 

(CSAM) األطفال
( تابع)

تعزيز آليات اإلبالغ عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال أو أي حمتوى غري قانوين آخر 
والتأكد من أن العمالء يعرفون كيفية تقدمي تقرير إذا اكتشفوا مثل هذا احملتوى.

إنشاء نظام وتوفري موظفني مدربني لتقييم املسائل على أساس كل حالة على حدة واختاذ 
اإلجراءات املناسبة. إنشاء أفرقة عمليات دعم املستعملني تكون شاملة وذات موارد جيدة. 

ومن الناحية املثالية، سيجري تدريب هذه األفرقة على التعامل مع خمتلف أنواع احلوادث من 
أجل ضمان توفري استجابة كافية واختاذ اإلجراءات املناسبة. وعندما يقوم املستعمل بتقدمي 

شكوى، ينبغي توجيهها إىل املوظفني املناسبني بناًء على نوع احلادث.
وقد تقوم الشركة أيضًا بتشكيل أفرقة خاصة للتعامل مع طعون املستعملني يف احلاالت اليت 

قد ُتقدم فيها التقارير عن طريق اخلطأ.
امتالك عمليات إلزالة أو حظر النفاذ إىل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال على الفور، مبا 
يف ذلك عمليات اإلشعار واإلزالة إلزالة احملتوى غري القانوين مبجرد حتديده. التأكد من أن 
األطراف الثالثة اليت تربطها عالقة تعاقدية بالشركة لديها عمليات إشعار وإزالة قوية مماثلة. 

وإذا مسح التشريع، ميكن االحتفاظ باملواد كدليل على اجلرمية يف حالة التحقيقات.
تطوير أنظمة تقنية ميكنها الكشف عن احملتوى غري القانوين املعروف ومنع حتميله، مبا يف ذلك 
املجموعات اخلاصة، أو تأشريه كي يستعرضه على الفور فريق السالمة التابع للشركة. اختاذ 

مجيع التدابري ذات الصلة حلماية اخلدمات من إساءة استعماهلا الستضافة مواد االعتداء 
اجلنسي على األطفال أو نشرها أو إنشائها.

وضع تدابري تقنية استباقية، عند اإلمكان، لتحليل األشياء والبيانات الشرحية املرتبطة مبلف 
شخصي للكشف عن السلوك أو األمناط اإلجرامية، واختاذ اإلجراءات املناسبة.

وإذا كان ميسح التطبيق أو اخلدمة للعمالء بتحميل الصور وختزينها يف خمدمات متلكها أو 
تديرها الشركة، ينبغي إتاحة عمليات وأدوات لتحديد الصور اليت من املرجح أن حتتوي على 

مواد االعتداء اجلنسي على األطفال. النظر يف تقنيات حتديد استباقية مثل تكنولوجيا املسح 
أو املراجعة البشرية.

تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا 
ومالءمة لألعمار

ميكن ملوردي اخلدمات الذي يقومون بتقدمي احملتوى الذي ينشئه املستعملون وتوصيل 
املستعملني، املساعدة يف هتيئة بيئة رقمية أكثر أمانًا وأكثر متعة لألطفال من مجيع األعمار من 

خالل اختاذ اإلجراءات التالية:
نقل، بلغة يسهل على العمالء فهمها ضمن شروط اخلدمة وإرشادات املستعمل، جمموعة 

واضحة من "قواعد املنزل" اليت حتدد:
طبيعة اخلدمة وما هو متوقع من مستعمليها؛  •

ما هو مقبول وما هو غري مقبول من حيث احملتوى والسلوك واللغة، باإلضافة إىل حظر   •
االستخدام غري القانوين؛

العواقب اليت يسفر عنها أن انتهاك، مثل اإلبالغ إىل جهاز إنفاذ القانون أو تعليق حساب   •
املستعمل.

ينبغي تقدمي رسائل السالمة والرسائل القانونية الرئيسية يف شكل مناسب للعمر (أي 
استخدام رموز وأيقونات بديهية) عند االشرتاك ويف الوقت املناسب أثناء اختاذ إجراءات 

خمتلفة يف املوقع.
تسهيل عملية إبالغ العمالء عن املخاوف املتعلقة بإساءة االستخدام إىل خدمة العمالء، مع 
وجود عمليات قياسية وسهلة املنال للتعامل مع خمتلف املخاوف، مثل تلقي اتصاالت غري 

مرغوب فيها (مثل الرسائل االقتحامية، التسلط).
توفري إعدادات تقاسم احملتوى والرؤية املناسبة للعمر. مثل جعل إعدادات اخلصوصية والرؤية 

اخلاصة باألطفال والشباب أكثر تقييدًا من اإلعدادات اخلاصة بالبالغني بشكل افرتاضي.
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تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا 
ومالءمة لألعمار

( تابع)

إنفاذ االشرتاطات اخلاصة باحلد األدىن للسن ودعم حبث وتطوير أنظمة جديدة للتحقق من 
العمر مثل القياسات البيومرتية باستخدام املعايري الدولية املعروفة لتطوير هذه األدوات. اختاذ 
خطوات لتحديد وإزالة املستخدمني دون السن القانونية ممن حددوا أعمارهم بشكل خاطئ 

من أجل احلصول على النفاذ. وينبغي النظر يف مجع البيانات الشخصية اإلضافية اليت قد 
يستتبعها ذلك، واحلاجة إىل احلد من مجع هذه املعلومات وختزينها ومعاجلتها.

وضع عمليات تسجيل الدخول املناسبة، إذا مل تكن موجودة بالفعل، لتحديد ما إذا كان 
املستعملون كبارًا مبا يكفي للنفاذ إىل احملتوى أو اخلدمة دون املساس هبويتهم وموقعهم 

وتفاصيلهم الشخصية. استخدام أنظمة التحقق من العمر الوظيفية املنشأة على الصعيد الوطين 
حسب االقتضاء، حيث توجد تدابري مناسبة خلصوصية البيانات اخلاصة باألطفال. إتاحة 

وظيفة إبالغ أو مكتب�مركز مساعدة ميكن أن يشجع املستعملني على اإلبالغ عن 
األشخاص الذين زيفوا أعمارهم.

محاية املستخدمني األصغر سنًا من االتصاالت غري املرغوبة وضمان وجود مبادئ توجيهية 
بشأن اخلصوصية ومجع البيانات.

إجياد وسائل الستعراض الصور ومقاطع الفيديو املستضافة، وحذف ما هو غري الئق عند 
العثور عليه. ومثة أدوات من قبيل برجميات املسح القائم على جتزئة الصور املعروفة والتعرف 
على الصور للمساعدة يف القيام بذلك. ويف اخلدمات اليت تستهدف األطفال، ميكن فحص 

الصور ومقاطع الفيديو مسبقًا للتأكد من عدم نشر األطفال ملعلومات شخصية حساسة عن 
أنفسهم أو عن اآلخرين.

ميكن استخدام عدد من التدابري للتحكم يف النفاذ إىل احملتوى الذي ينشئه املستعمل ومحاية 
األطفال والشباب على اإلنرتنت من احملتوى غري الالئق أو غري القانوين. التأكد من استخدام 

كلمات سر آمنة كخطوة حنو محاية األطفال والشباب يف إعدادات األلعاب ووسائل 
التواصل االجتماعي األخرى. وتشمل التقنيات األخرى ما يلي:

استعراض جمموعات املناقشة لتحديد املواضيع الضارة، واخلطاب الذي حيض على   •
الكراهية والسلوك غري القانوين، وحذف مثل هذا احملتوى عندما يتبني أنه ينتهك شروط 

االستخدام؛
تطوير أدوات للبحث عن احملتوى غري القانوين أو الذي ينتهك شروط الشركة وخدماهتا   •

وإزالته بشكل فعال، وكذلك أدوات ملنع حتميل حمتوى غري قانوين معروف إىل املوقع؛
رقابة مسبقة على لوحات الرسائل يقوم هبا فريق من رقباء األطفال والشباب املتخصصني   •

الذين يفرزون احملتوى املتعارض مع "قواعد املنزل" املنشورة. وميكن التحقق من كل 
رسالة قبل نشرها، وميكن أن يقوم فريق الرقباء أيضًا باكتشاف املستخدمني املشتبه فيهم 

وحتديدهم، عالوة على املستخدمني املعرضني للخطر؛
تشكيل فريق من املضيفني املجتمعيني يعمل كنقطة اتصال أوىل بالنسبة للرقباء عندما   •

يساورهم االنشغال بشأن مستخدم ما.
تويل مسؤولية استعراض احملتوى التجاري، مبا يف ذلك املنتديات والشبكات االجتماعية 

ومواقع األلعاب. تنفيذ املعايري والقواعد مناسبة حلماية األطفال من اإلعالنات غري املالئمة 
للسن ووضع حدود واضحة لإلعالنات اإللكرتونية املوجهة لألطفال والشباب.
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تثقيف األطفال واملربني واملعلمني 
بشأن سالمة األطفال واستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بشكٍل مسؤول

ميكن ملوردي اخلدمات الذين يقدمون احملتوى الذي ينشئه املستعمل تكملة التدابري التقنية 
بأنشطة تعليمية ومتكينية من خالل اختاذ اإلجراءات التالية:

إنشاء قسم خمصص لنصائح السالمة واملقاالت وامليزات واحلوار حول املواطنة الرقمية، عالوًة 
على روابط حتيل إىل حمتوى مفيد من خرباء خارجيني. وينبغي رصد نصائح السالمة بسهولة 

وتقدميها بلغة سهلة الفهم. وُيشجع مقدمو املنصات على امتالك واجهة تنقل موحدة يف 
األجهزة املختلفة مثل احلواسيب واحلواسيب اللوحية واهلواتف احملمولة.

تقدمي معلومات واضحة لآلباء بشأن أنوع احملتوى واخلدمات املتاحة، منها على سبيل املثال 
شرح مواقع الشبكات االجتماعية واخلدمات القائمة على املوقع، وكيفية النفاذ إىل اإلنرتنت 

بواسطة األجهزة احملمولة، واخليارات املتاحة لآلباء لتطبيق الضوابط.
إطالع اآلباء على كيفية اإلبالغ عن إساءة االستخدام وسوء االستغالل واحملتوى غري الالئق 

أو غري القانوين، وكيفية التعامل مع التقرير. وإخبارهم باخلدمات املقيدة بالعمر والطرق 
األخرى للتصرف بأمان ومسؤولية عند استعمال اخلدمات التفاعلية.

إنشاء نظام قائم على "الثقة والسمعة" لتشجيع السلوك اجليد ومتكني األقران من تعليم أفضل 
املمارسات لبعضهم البعض عن طريق القدوة. تعزيز أمهية التقارير االجتماعية اليت تسمح 
لألشخاص بالوصول إىل مستعملني آخرين أو أصدقاء موثوق هبم للمساعدة يف حل أي 

نزاع أو فتح حمادثة حول احملتوى املزعج.
تقدمي املشورة والتذكريات حول طبيعة خدمة معينة أو حمتوى معني وكيفية االستمتاع به 

بأمان. وضع مبادئ توجيهية جمتمعية يف اخلدمات التفاعلية، مثل النوافذ املنبثقة املتعلقة 
بالسالمة واليت تذّكر املستعملني بالسلوك املناسب واآلمن، من قبيل عدم اإلفصاح عن 

تفاصيل االتصال اخلاصة هبم.
التعاون مع اآلباء وتوجيههم للتأكد من أن املعلومات اليت يتم الكشف عنها على اإلنرتنت 

حول األطفال ال تعّرضهم للخطر. احلصول على موافقة عن علم من األطفال عند إظهارهم 
يف برامج وأفالم ومقاطع فيديو وما إىل ذلك، حيثما أمكن ذلك، واحرتام أي رفض 

للمشاركة.
تعزيز التكنولوجيا الرقمية كوسيلة 

لزيادة املشاركة املدنية
ميكن للخدمات اليت تستضيف حمتوى ينشئه املستعمل أن تشجع األطفال والشباب ومتّكنهم 

من خالل دعم حقهم يف املشاركة.
انظر املبادئ التوجيهية العامة الواردة يف اجلدول 1.

امليزة D: األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي  4.5

مع زيادة االهتمام بتكنولوجيات التعلم العميق، يستخدم عامة اجلمهور مصطلحات "الذكاء االصطناعي" و"التعلم 
اآليل" و"التعلم العميق" بشكل متبادل إىل حد ما لتجسيد مفهوم تكرار السلوك "الذكي" يف اآلالت. ويف هذا 
القسم، نركز على الطرق اليت تؤثر هبا عمليات التعلم اآليل والتعلم العميق على حياة األطفال ويف هناية املطاف 

على حقوقهم اإلنسانية.

"بسبب التقدم اهلائل اليت شهدته التكنولوجيات القائمة على الذكاء االصطناعي خالل السنوات القليلة املاضية، 
فإن اإلطار الدويل احلايل الذي حيمي األطفال ال يعاجل صراحة العديد من القضايا اليت يثريها تطوير الذكاء االصطناعي 
واستخدامه. ومع ذلك، فإنه حيدد العديد من احلقوق اليت قد تنطوي عليها هذه التكنولوجيات، وبالتايل يوفر نقطة 
انطالق مهمة ألي حتليل لكيفية تأثر حقوق الطفل بشكل إجيايب أو سليب بالتكنولوجيات اجلديدة، مثل احلق يف 

اخلصوصية والتعليم واللعب وعدم التمييز."18

وميكن أن يؤثر تطبيق الذكاء االصطناعي على التأثري الذي حتدثه خمتلف اخلدمات املستعملة يف الشبكات االجتماعية 
الذي  التوصيات  اآليل، وهي حمرك  التعلم  الفيديوي. ومت حتسني خوارزميات  البث  مثل منصات  األطفال  على 

اليونيسيف وUC Berkely، "ملخص تنفيذي: الذكاء االصطناعي وحقوق الطفل"، 2018.  18

https://www.unicef.org/innovation/media/10726/file/Executive%20Summary:%20Memorandum%20on%20Artificial%20Intelligence%20and%20Child%20Rights.pdf
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تستخدمها أساسًا منصات تقاسم الفيديو الشائعة لضمان أقصى قدر من املشاهدات ملقاطع فيديو حمددة يف وقت 
معني.19 وتسمح تكنولوجيات شاشات اللمس وتصميم هذه املنصات لألطفال الصغار جدًا بتصفح هذا احملتوى 
واإلحبار فيه. ومثة قلق خاص من أن تؤدي اخلوارزميات اليت تستخدم مقاطع الفيديو املوصى هبا إىل زّج األطفال 
يف "فقاعات ترشيح" احملتوى الرديء أو غري الالئق. ومبا أن األطفال عرضة بشكل خاص لتوصيات احملتوى، فإن 

"مقاطع الفيديو ذات الصلة" الصادمة ميكن أن جتتذب انتباههم وحتوله بعيدًا عن برامج أكثر مالءمة لألطفال.20

وللذكاء االصطناعي أيضًا تأثري على محاية األطفال على اإلنرتنت فيما يتعلق باأللعاب الذكية. وتأيت العمليات 
املتميزة اليت ينطوي عليها تشغيل األلعاب الذكية مع حتدياهتا اخلاصة، أي اللعبة (اليت تتفاعل مع الطفل)، والتطبيق 
املتنقل، الذي يعمل كنقطة نفاذ إىل التوصيل Wi-FI، واحلساب الشخصي عرب اإلنرتنت للعبة�املستهلك، حيث 
ُختزن البيانات. وتتواصل هذه األلعاب مع املخدمات القائمة على السحابة اليت ُختّزن وتعاجل البيانات املقدمة من 
األطفال الذين يتفاعلون مع اللعبة. وينطوي هذا النموذج على خماوف تتعلق باخلصوصية إذا مل ُيطبق األمن يف كل 
طبقة، وهو ما مت إثباته يف العديد من حاالت القرصنة اليت مت فيها تسريب البيانات الشخصية. وعالوًة على ذلك، 
ميكن استخدام بعض األجهزة املقرصنة (مبا يف ذلك األجهزة الذكية املوصولة باإلنرتنت مثل أجهزة مراقبة األطفال، 

واملساعدات الصوتية، وغريها) ملراقبة املستعملني دون علمهم أو موافقتهم.

وعند دمج آليات االستجابة للكشف عن التهديدات ضد األطفال باستخدام هذه األجهزة من خالل مثًال تقدمي 
النصائح والتوصيات بناًء على السلوك املكتشف (كما ذكر سابقًا مع تطبيق BBC Own It)، من الضروري أن 
تقوم الشركات اليت تصمم األجهزة الذكية بإسناد هذه التوصيات إىل األدلة وتطويرها بالتشاور مع خرباء محاية 

األطفال وصوهنم.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات تعمل على تطوير مبادئ االستخدام األخالقي للذكاء االصطناعي،21 ليس من 
الواضح ما إذا كانت هناك أي سياسات عامة تستهدف الذكاء االصطناعي واألطفال.22 وقد قامت عدة رابطات 
تكنولوجية وجتارية وجمموعات علوم احلاسوب، بوضع مبادئ أخالقية تتعلق بالذكاء االصطناعي.23 غري أن هذه 
املبادئ ال تشري صراحة إىل حقوق الطفل، أو الطرق اليت قد تؤدي هبا تكنولوجيات الذكاء االصطناعي هذه إىل 

خماطر بالنسبة لألطفال، أو إىل خطط استباقية للتخفيف منها.

"اعتمدت احلكومات يف مجيع أحناء العامل، على غرار الشركات، اسرتاتيجيات لتصبح رائدة يف جمال تطوير واستخدام 
الذكاء االصطناعي، وتعزيز البيئات املالئمة للمبتكرين والشركات."24 غري أنه ليس من الواضح كيف تتناول هذه 

االسرتاتيجيات الوطنية حقوق الطفل بشكل مباشر.

املرجع نفسه.  19

املرجع نفسه.  20

انظر مايكروسوفت، "قضايا حقوق اإلنسان البارزة"، تقرير – السمة املالية 2017؛ وغوغل، "التطوير املسؤول للذكاء االصطناعي" (2018).  21

مدونة مايكروسوفت الرمسية "املستقبل احملوسب: الذكاء االصطناعي ودوره يف املجتمع"، 2018.  22

صحيفة اجلارديان، "شراكة بشأن الذكاء االصطناعي" شكلتها غوغل، وفيسبوك، وأمازون، وIBM ومايكروسوفت"، 2016.  23

املرجع نفسه.  24

https://blogs.microsoft.com/blog/2018/01/17/future-computed-artificial-intelligence-role-society/
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/28/google-facebook-amazon-ibm-microsoft-partnership-on-ai-tech-firms
https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/28/google-facebook-amazon-ibm-microsoft-partnership-on-ai-tech-firms
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حتسني تعامل الفيسبوك مع احملتوى املتعلق باالنتحار وإيذاء الذات
يف عام 2019، بدأت شركة فيسبوك باستضافة مشاورات منتظمة مع خرباء من مجيع أحناء العامل ملناقشة 
بعض املواضيع األكثر صعوبة واملرتبطة باالنتحار وإيذاء الذات. وتشمل هذه املواضيع كيفية التعامل مع 
مذكرات االنتحار، واملخاطر املرتبطة باحملتوى املثري لالكتئاب على اإلنرتنت وتوصيفات االنتحار اجلديرة 
بالتغطية. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن هذه االجتماعات يف صفحة منع االنتحار اجلديدة 
لدى شركة فيسبوك، يف مركز السالمة التابع هلا. وقد أسفرت هذه املشاورات عن عدة حتسينات يف 
الطريقة اليت تتعامل هبا فيسبوك مع هذا النوع من احملتوى. ومت تعزيز السياسة بشأن إيذاء الذات، على 
سبيل املثال، حلظر صور تشويه الذات جتنبًا للرتويج أو التسبب يف إيذاء الذات عن غري قصد. وحىت 
عندما يبحث شخص ما عن الدعم أو يعرب عن نفسه للمساعدة يف تعافيه، تعرض فيسبوك اآلن شاشة 
حساسية على صور اجلروح امللتئمة. ويتم اكتشاف هذا النوع من احملتوى اآلن بواسطة تطبيق الذكاء 
االصطناعي حيث ميكن اختاذ إجراءات بشأن احملتوى الذي ُحيتمل أن يكون ضارًا، مبا يف ذلك إزالته أو 
إضافة شاشات احلساسية تلقائيًا. ويف الفرتة من أبريل إىل يونيو 2019، اختذت فيسبوك إجراءات بشأن 
أكثر من 1,5 مليون مقطع من حمتوى االنتحار وإيذاء الذات على موقعها وحددت أكثر من 95 يف املائة 
منها قبل أن ُيبلغ عنها املستعمل. وخالل تلك الفرتة نفسها، اختذت إنستغرام إجراءات بشأن أكثر من 
800 ألف مقطع من حمتوى مماثل، مت اكتشاف أكثر من 77 يف املائة منها قبل أن يبلغ عنها املستعمل.

حتديد احتمال التسلط أو العنف بني األقران يف الوقت الفعلي ومستعملي املراسالت
إن إنستغرام بصدد وضع الذكاء االصطناعي الستئصال السلوك مثل اإلهانات والعار وعدم االحرتام. 
وباستخدام أدوات اإلبالغ املتطورة، ميكن للرقباء أن يغلقوا بسرعة احلساب الذي ميلكه مرتكب التسلط 

على اإلنرتنت.

https://www.facebook.com/safety/wellbeing/suicideprevention/expertengagement
https://www.facebook.com/safety/wellbeing/suicideprevention/expertengagement
https://www.facebook.com/safety/wellbeing/suicideprevention/expertengagement
https://newsroom.fb.com/news/2019/02/protecting-people-from-self-harm/
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املمارسة اجليدة: استخدام الذكاء االصطناعي يف حتديد مواد االعتداء اجلنسي على األطفال
بناء على مسامهة مايكروسوفت السخية املتمثلة يف تكنولوجيا PhotoDNA ملكافحة استغالل األطفال 
بتطوير  أيضًا  فيسبوك  قامت  األخرية،  اآلونة  يف   Google Content Safety API خدمة  وإطالق 

تكنولوجيات للكشف عن حمتوى االعتداء اجلنسي على األطفال.

اليت  األدوات  من  PDQ وTMK+PDQF هي جزء من جمموعة  باسم  املعروفة  التكنولوجيات  وهذه 
تستخدمها فيسبوك للكشف عن احملتوى الضار. وتشمل اخلوارزميات واألدوات األخرى املتاحة للصناعة 
pHash وaHash وdHash. وعلى الرغم من أن خوارزمية فيسبوك ملطابقة الصور، PDQ، أنشئت من 
القاعدة كخوارزمية متميزة مع تنفيذ برجمية مستقلة، فإهنا تستلهم الكثري من خوارزمية pHash. ومت 
تطوير تكنولوجيا مطابقة الفيديو، TMK+PDQF، باالشرتاك بني الفريق املعين بأحباث الذكاء االصطناعي 

التابع لفيسبوك وأكادمييني من جامعة مودينا ورجييو إميليا يف إيطاليا.

وُتنشئ هذه التكنولوجيات طريقة فعالة لتخزين امللفات يف شكل جتزئات رقمية قصرية ميكن أن حتدد 
ما إذا كان امللفان متماثلني أو متشاهبني، حىت بدون الصورة أو الفيديو األصلي. وميكن أيضًا تقاسم 

التجزئات بسهولة أكرب مع الشركات األخرى واملنظمات غري الرحبية.

ومت تصميم التكنولوجيات PDQ و TMK+PDQFللعمل على نطاق واسع، ودعم تطبيقات جتزئة إطارات 
الفيديو والتطبيقات يف الوقت الفعلي.

وترد يف اجلدول 5 بعض التوصيات اليت تدعو الشركات إىل مواءمة مبادئها عند تصميم وتنفيذ حلول الذكاء 
االصطناعي اليت تستهدف األطفال.

وتستند التوصيات إىل عمل اليونيسيف خبصوص وضع توجيهات سياساتية عاملية بشأن الذكاء االصطناعي واألطفال، 
 ستستهدف احلكومات والصناعة. ويرجى االطالع على املوقع التايل: 

h�ps:�� www .unicef .org� globalinsight� featured -projects� ai -children للحصول على مزيد من املعلومات 

عن املشروع. وتستند التوصيات أيضًا إىل ورقة اليونيسيف وUC Berkeley بشأن الذكاء االصطناعي وحقوق 
الطفل.25

اليونيسيف وUC Berkeley، "ملخص تنفيذي: الذكاء االصطناعي وحقوق الطفل"، 2018.  25

https://research.fb.com/publications/lamv-learning-to-align-and-match-videos-with-kernelized-temporal-layers/
https://research.fb.com/publications/lamv-learning-to-align-and-match-videos-with-kernelized-temporal-layers/
https://www.unicef.org/globalinsight/featured-projects/ai-children
https://www.unicef.org/innovation/media/10726/file/Executive%20Summary:%20Memorandum%20on%20Artificial%20Intelligence%20and%20Child%20Rights.pdf


50

 مبادئ توجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

القائمة على الذكاء  القائمة املرجعية حلماية األطفال على اإلنرتنت من أجل امليزة D: األنظمة  اجلدول 5: 
االصطناعي

دمج االعتبارات اخلاصة حبقوق 
الطفل يف مجيع السياسات 

املؤسسية والعمليات 
اإلدارية املناسبة 

ميكن ملقدمي األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي حتديد اآلثار الضارة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت على حقوق األطفال والشباب، ومنعها والتخفيف من حدهتا، وحتديد الفرص 

املتاحة لدعم النهوض حبقوق األطفال والشباب.
ينبغي تصميم أنظمة الذكاء االصطناعي وتطويرها وتنفيذها وإجراء حبوث بشأهنا من أجل 
احرتام حقوق الطفل وتعزيزها وإعماهلا على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل. 

والطفولة اليت تزداد خربهتا يف البيئة الرقمية، هي وقت خمصص للرعاية واملساعدة اخلاصة. 
وينبغي االستفادة من أنظمة الذكاء االصطناعي لتوفري هذا الدعم بأقصى ما ينطوي عليه من 

إمكانات.
إدراج هنج تصميمي شامل عند تطوير املنتجات املوجهة لألطفال، مما يزيد من التنوع اجلنسي 

واجلغرايف والثقايف إىل أقصى حد، ويشمل جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، كاآلباء 
واملعلمني وعلما النفس املختصني باألطفال، وعند االقتضاء، األطفال أنفسهم.

ينبغي وضع أطر اإلدارة، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية األخالقية والقوانني واملعايري واهليئات 
التنظيمية لإلشراف على العمليات اليت تكفل عدم انتهاك تطبيق أنظمة الذكاء االصطناعي 

حلقوق الطفل.
وضع عمليات قياسية للتعامل 

مع مواد االعتداء اجلنسي على 
(CSAM) األطفال

بالتعاون مع احلكومات ووكاالت إنفاذ القانون واملجتمع املدين ومنظمات اخلطوط الساخنة، 
ميكن ملقدمي األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي القيام بدور رئيسي يف مكافحة مواد 

االعتداء اجلنسي على األطفال من خالل اإلجراءات التالية:
انظر املبادئ التوجيهية العامة يف اجلدول 1.

تهيئة بيئة على اخلط أكثر أمانًا 
ومالءمة لألعمار

ميكن ملقدمي األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي املساعدة يف هتيئة بيئة رقمية أكثر أمانًا 
وأكثر متعة لألطفال من مجيع األعمار من خالل اختاذ اإلجراءات التالية:

اعتماد هنج متعدد التخصصات عند تطوير التكنولوجيات اليت تؤثر على األطفال والتشاور مع 
املجتمع املدين، مبا يف ذلك األوساط األكادميية، لتحديد اآلثار احملتملة هلذه التكنولوجيات على 

حقوق جمموعة متنوعة من املستعملني النهائيني احملتملني.
تنفيذ السالمة من خالل التصميم واخلصوصية من خالل التصميم للمنتجات واخلدمات املوجهة 

لألطفال أو اليت يشيع استخدامها يف صفوف األطفال.
مبا أن أنظمة الذكاء االصطناعي متعطشة للبيانات، ينبغي للشركات اليت تستخدم الذكاء 
االصطناعي من أجل خدماهتا أن تتوخى يقظة خاصة فيما يتعلق جبمع البيانات الشخصية 

لألطفال ومعاجلتها وختزينها وبيعها ونشرها.
ينبغي أن تكون أنظمة الذكاء االصطناعي شفافة إذ ينبغي أن يكون من املمكن اكتشاف كيف 

وملاذا اختذ نظام ما قرارًا معّينًا أو يف حالة الروبوت، تصرف بالطريقة اليت قام هبا. وهذه 
الشفافية ضرورية لبناء الثقة وتيسري املراجعة والتحقيقات واالنتصاف عند االشتباه يف إيذاء 

األطفال.
ضمان وجود آليات وظيفية وقانونية لالنتصاف إذا كان األطفال قد تضرروا من خالل أنظمة 

الذكاء االصطناعي أو ادعوا أهنم قد تضرروا منها. وينبغي وضع عمليات من أجل تصحيح أي 
خمرجات متييزية يف الوقت املناسب، وإنشاء هيئات إشرافية لالستئناف واملراقبة املستمرة لسالمة 

األطفال ومحايتهم. وهناك ارتباط وثيق بني املساءلة وآليات االنتصاف.
وضع خطط للتعامل مع البيانات احلساسة بشكل خاص، مبا يف ذلك الكشف عن االعتداء أو 

أي أضرار أخرى ميكن تقامسها مع الشركة من خالل منتجاهتا. وينبغي للمنصات الرقمية 
وأنظمة الذكاء االصطناعي أن تقلل إىل أدىن حد من مجع البيانات املتعلقة باألطفال وتعّظم 

سيطرة األطفال على البيانات اليت ينشئوهنا. وينبغي أن تكون شروط االستعمال مفهومة 
لألطفال لرفع مستوى الوعي لديهم وإحساسهم باملسؤولية.
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تثقيف األطفال واملربني 
واملعلمني بشأن سالمة األطفال 

واستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بشكٍل مسؤول

ميكن ملقدمي األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي تكملة التدابري التقنية بأنشطة تعليمية 
ومتكينية.

ينبغي أن يكون من املمكن شرح الغرض من أنظمة الذكاء االصطناعي للمستعملني من األطفال 
وآبائهم أو ملقدمي الرعاية لتمكينهم من اختاذ قرار باستخدام هذه املنصات أو رفضها.

تعزيز التكنولوجيا الرقمية 
كوسيلة لزيادة املشاركة املدنية

ميكن ملقدمي األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي تشجيع ومتكني األطفال والشباب من 
خالل دعم حقهم يف املشاركة.

انظر املبادئ التوجيهية العامة الواردة يف اجلدول 1.
استخدام التقدم التكنولوجي 

حلماية األطفال وتعليمهم
ينبغي تطوير األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي لدعم منو األطفال ورفاهيتهم كنتيجة يف 

مجيع عمليات تصميم األنظمة وتطويرها وتنفيذها. وينبغي أن تكون أفضل مقاييس التطوير 
والرفاهية املتاحة واملقبولة على نطاق واسع هي نقطتها املرجعية.

وينبغي للشركات أن تستثمر يف البحث والتطوير يف جمال األدوات األخالقية القائمة على 
الذكاء االصطناعي للكشف عن أعمال االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال على اإلنرتنت، 

والتحرش والتسلط عرب اإلنرتنت، بالتعاون مع اخلرباء الرئيسيني يف جمال حقوق الطفل واألطفال 
أنفسهم.

وينبغي تطبيق أوجه التقدم يف جمال تكنولوجيا الذكاء االصطناعي الستهداف الرسائل املناسبة 
للعمر من أجل األطفال دون املساس هبويتهم وموقعهم وتفاصيلهم الشخصية.

املراجع
نص الالئحة العامة حلماية البيانات (الئحة (االحتاد األورويب) 679�2016 للربملان األورويب واملجلس بتاريخ 27 
أبريل 2016 بشأن محاية األشخاص الطبيعيني فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات، 
الرمسية لالحتاد  اجلريدة  املنشورة يف  والنص بصيغته  البيانات)  العامة حلماية  (الالئحة   95�46�EC التوجيه  غاء  وإل

األورويب.

نظام الوسائط السمعية البصرية (AVMS) املراجع الذي يعدل التوجيه EU�12�2010 بشأن تنسيق بعض األحكام 
اللوائح أو اإلجراءات اإلدارية يف الدول األعضاء بشأن توفري خدمات الوسائط  القانون أو  املنصوص عليها يف 
السمعية البصرية (توجيه خدمات الوسائط السمعية البصرية) يف ضوء وقائع السوق املتغرية والنص بصيغته املنشورة 

يف اجلرية الرمسية لالحتاد األورويب.

:(BBC) سياسة هيئة اإلذاعة الربيطانية

سياسة محاية الطفل وصونه، نسخة 2017، املراجعة يف 2018 والنسخة احملدثة لعام 2019؛  •
العمل مع الشباب واألطفال يف هيئة اإلذاعة الربيطانية؛  •

إطار عمل شركات اإلنتاج املستقلة العاملة على إنتاج يب يب سي بشأن قواعد مقدمي اخلدمات اخلارجية   •
حول محاية األطفال؛

التوجيه: التفاعل مع األطفال والشباب على اإلنرتنت بشأن املبادئ التوجيهية التحريرية املتعلقة باألنشطة   •
اإللكرتونية.

التواصل االجتماعي يف اململكة املتحدة: 2016،  حتقيق يثبت عدم احرتام التحقق من العمر فيما يتعلق بوسائل 
2017؛ 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:303:TOC
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2019.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2019.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2017.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_child_protection_policy_2017.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/policiesandguidelines/childprotection/pdf/bbc_guide_to_work_with_children.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/commissioning/site/child-protection-safeguarding-framework.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/commissioning/site/child-protection-safeguarding-framework.pdf
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/children-young-people-online
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidance/children-young-people-online
https://www.bbc.com/news/education-35524429
https://www.bbc.com/news/technology-51358192
https://www.bbc.com/news/technology-42153694
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مسرد 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 
(مبادئ لكسمبورغ التوجيهية)، ويف اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء 

اجلنسي، لعام 2007 باإلضافة إىل تقرير شبكة Global Kids Online، لعام 2019.

مراهق

املراهقون هم األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 10 و19 عامًا. وجيدر بالذكر أن "املراهقني" ليسوا مصطلحًا 
ملزمًا مبوجب القانون الدويل، وأن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ُيعتربون أطفاًال، يف حني ُيعترب 
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و19 عامًا راشدين، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون 

الوطين.26

(AI) الذكاء االصطناعي

باملعىن األوسع، يشري الذكاء االصطناعي (AI) دون متييز إىل أنظمة من نسج اخليال العلمي احملض (ما يسمى بالذكاء 
االصطناعي "القوي" ذي الشكل الواعي ذاتيًا) وأنظمة قيد التشغيل بالفعل وقادرة على أداء مهام معقدة للغاية 
(توصف هذه األنظمة بأهنا ذكاء اصطناعي "ضعيف" أو "معتدل، مثل التعرف على الوجوه أو الصوت، أو قيادة 

املركبات).27

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، وأنظمة الذكاء االصطناعي مصممة 

للعمل مبستويات خمتلفة من االستقاللية.28

(Alexa) أليكسا

أمازون أليكسا املعروف ببساطة باسم أليكسا، هو مساعد افرتاضي يستخدم الذكاء االصطناعي طورته شركة 
وبث  التنبيهات،  وإعداد  املهام،  قوائم  وإعداد  املوسيقى،  وتشغيل  الصويت،  التفاعل  على  قادر  وهو  أمازون. 
البودكاست التدفقي، وتشغيل الكتب السمعية، وتقدمي معلومات عن الطقس، وحركة املرور، والرياضة، وغريها 
من املعلومات يف الوقت الفعلي، مثل األخبار. وميكن ألليكسا أيضًا التحكم يف العديد من األجهزة الذكية اليت 
تستخدم نفسها كنظام أمتتة منزيل. وميكن للمستخدمني توسيع قدرات أليكسا عن طريق تثبيت "مهارات" (وظائف 
إضافية طورها موردو أطراف ثالثة، يف إعدادات أخرى تسمى تطبيقات، يف أكثر األحيان، مثل برامج الطقس 

وامليزات السمعية).29

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، "املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت"، 2014.  26

جملس أوروبا، "ما هو الذكاء االصطناعي؟".  27

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، "توصية املجلس بشأن الذكاء االصطناعي"، 2019.  28

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، "املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت"، 2014.  29

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf
https://rm.coe.int/1680084822
http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/
http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/
https://rm.coe.int/1680084822
https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/what-is-ai
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
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مصلحة الطفل الفضلى
تشري إىل مجيع العناصر الالزمة الختاذ قرار يف موقف حمدد لطفل معني أو جمموعة معينة من األطفال.30

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.31

االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال 

مصطلح يصف مجيع أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسيني 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"،32 فضال عن "االتصال اجلنسي الذي 
القوة ضد شخص دون موافقة".33 ويتزايد االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال  استخدام  ينطوي عادة 

(CSEA) عرب اإلنرتنت، أو عرب عالقة ما بالبيئة املوصولة باإلنرتنت.

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.34 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 القضايا مجعًا على أهنا "مواد اعتداء جنسي على األطفال" (CSAM). ويتوافق هذا املصطلح مع املبادئ 
التوجيهية للجنة النطاق العريض واالستجابة الوطنية النموذجية للتحالف العاملي للحماية (WePROTECT).35 ويصف 
ذلك احملتوى وصفًا أدق. بينما تشري املواد اإلباحية إىل صناعة مشروعة جتارية، وكما تنص مبادئ 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 
 ،CSAM بالتلميح إىل تنفيذ هذه األفعال مبوافقة الطفل، وأهنا متثل مواد جنسية مشروعة". عند استخدام مصطلح
نشري إىل مواد متثل أفعاًال 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.

انظر اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل.  30

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، "املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت"، 2014.  31

املادة 34 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل.  32

املبادئ التوجيهية للمصطلحات املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي (مبادئ لكسمربغ)، 2016.  33

مبادئ لكسمربغ التوجيهية (على النحو الوارد أعاله)، 2016 وتقرير اليونيسيف العاملي بشأن األطفال على اإلنرتنت، 2019.  34

جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة، "سالمة األطفال على اإلنرتنت: التقليل من خطر العنف واالعتداء واالستغالل على اإلنرتنت"،   35

(2019)؛ التحالف العاملي WePROTECT ، "منع ومعاجلة االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال (CSEA): استجابة 
وطنية منوذجية"، 2016.

https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf
http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1479255310190/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1479255310190/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1479255310190/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf
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انظر مبادئ لكسمربغ التوجيهية لالطالع على مصطلحات مثل "مواد االعتداء اجلنسي على األطفال اليت يتم 
إنشاؤها رقميًا أو حاسوبيًا". 

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 هذه املبادئ التوجيهية)، مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، 

ويندرج الشباب يف الفئة العمرية اليت ترتاوح بني 15 و18 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.36

التسلط السيرباين

يصف التسلط السيرباين فعًال عدوانيًا متعمدًا ينفَّذ بشكل متكرر على يد جمموعة أو فرد باستخدام التكنولوجيا 
الرقمية ويستهدف ضحية اليت ال تستطيع الدفاع عن نفسها بسهولة.37 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 أو الرسائل الفورية أو الدردشة أو 

النصوص) وبث الشائعات واملعلومات الكاذبة عن الضحية أو استبعادها عمدًا من االتصاالت عرب اإلنرتنت".38

الكراهية السيربانية والتمييز والتطرف العنيف

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

والسياسة".39

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.40

Jeremy Greenberg، "ألعاب خطرة: ألعاب موصولة، COPPA ، وأمن رديء"، استعراض تكنولوجيات القانون يف جورجتاون، 2017   36

Anna Costanza Baldry وآخرون "التسلط السيرباين واإليذاء السيرباين مقابل إشراف الوالدين، ومراقبة وضبط أنشطة املراهقني على   37

اإلنرتنت"، استعراض خدمات الشباب واألطفال، 2019.
مبادئ لكسمربغ التوجيهية، 2016 وتقرير اليونيسيف العاملي بشأن األطفال على اإلنرتنت، 2019 (على النحو الوارد أعاله).  38

تقرير اليونيسيف العاملي بشأن األطفال على اإلنرتنت، 2019 (على النحو الوارد أعاله).  39

جملس أوروبا، "املواطنة الرقمية وتعليم املواطنة الرقمية".  40

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf
https://georgetownlawtechreview.org/dangerous-games-connected-toys-coppa-and-bad-security/GLTR-12-2017/
https://georgetownlawtechreview.org/dangerous-games-connected-toys-coppa-and-bad-security/GLTR-12-2017/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918307035?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918307035?via=ihub
http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/
http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
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اإلملام باملعارف الرقمية

اإلملام باملعارف الرقمية يعين امتالك املهارات اليت حيتاجها الفرد 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.41 وهو يشمل التواصل الواضح واملهارات التقنية والتفكري النقدي.

املرونة الرقمية

يصف هذا املصطلح قدرة الطفل على التأقلم نفسيًا مع األضرار اليت يصادفها عرب اإلنرتنت. ويشري أيضًا إىل الذكاء 
العاطفي الالزم لفهم مىت يكون الطفل يف خطر عرب اإلنرتنت، ومعرفة كيفية طلب املساعدة، والتعلم من التجربة، 

والتعايف عندما تسوء األمور.42

املوجهون

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

االستمالة�االستمالة عرب اإلنرتنت

االستمالة�االستمالة عرب اإلنرتنت كما هي معرفة يف مبادئ لكسمبورغ التوجيهية، تشري 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".  وهي نشاط إجرامي ينطوي على إقامة عالقة صداقة مع طفل ...، 

من أجل حماولة إقناعه بإقامة عالقة جنسية.

(ICT) تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

يصف هذا املصطلح مجيع تكنولوجيات املعلومات اليت تؤكد على جانب االتصاالت. ويشمل ذلك مجيع اخلدمات 
واألجهزة املوصولة باإلنرتنت مثل احلواسيب واحلواسيب احملمولة واألجهزة اللوحية واهلواتف الذكية ووحدات 
التحكم يف األلعاب والساعات الذكية.43 ويشمل أيضًا خدمات مثل اإلذاعة والتلفزيون باإلضافة إىل خدمات 

النطاق العريض وعتاد الشبكة واألنظمة الساتلية.

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 اإليكولوجي 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.44

جامعة ويسرتن سيدين - كلري أورباخ، ما هو "اإلملام باملعارف الرقمية؟"  41

الدكتور Andrew K. Przybylski وآخرون،" مسؤولية مشرتكة. تقرير بناء املرونة عرب اإلنرتنت لألطفال"،   42 

.2014 ،Virgin Media and Parent Zone

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، "املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت"، 2014.  43

اليونيسيف، "حقوق الطفل واأللعاب على شبكة اإلنرتنت: الفرص والتحديات لألطفال والصناعة"، 2019.  44

https://www.westernsydney.edu.au/studysmart/home/digital_literacy/what_is_digital_literacy
https://parentzone.org.uk/sites/default/files/Building%20Online%20Resilience%20Report.pdf
https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf
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أدوات الرقابة األبوية

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 سر.45

معلومات شخصية

يصف هذا املصطلح معلومات ُجتمع عرب اإلنرتنت وميكن أن تعرِّف هوية شخص بشكل فردي. وهذا يشمل االسم 
الكامل، وتفاصيل االتصال مثل عنوان 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 أو 
حتديد موقعه. ويف هذا السياق، تشري أيضًا إىل أي معلومات عن طفل أو حاشيته جيمعها عرب اإلنرتنت مقدمو خدمة 

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

اخلصوصية

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

اخلصوصية، وإطالع األصدقاء على كلمات السر، والقلق بشأن اخلصوصية.46

وسائط اخلدمات العامة

يشري هذا املصطلح إىل اهليئات اإلذاعية أو وسائل اإلعالم الوطنية اليت حصلت على رخصة البث اخلاصة هبا بناء 
على سلسلة من االلتزامات التعاقدية مع الدولة أو الربملان. وقد متديد هذه االلتزامات يف العديد من البلدان يف 
السنوات األخرية ملعاجلة عواقب التحول الرقمي من خالل برامج اإلعالم واإلملام باملعارف الرقمية وااللتزامات 

مبعاجلة الفجوة الرقمية.

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.47 ويعد إنشاء وتوزيع وحيازة الصور 
اجلنسية لألطفال غري قانوين يف معظم البلدان. ويف حال الكشف عن صور جنسية منتجة ذاتيًا لألطفال، ينبغي 
للبالغني عدم مشاهدهتا. وقيام شخص بالغ بإطالع طفل على صور جنسية هو دائمًا عمل إجرامي وميكن أن يلحق 

األذى وقد تدعو احلاجة إىل اإلبالغ عن هذه الصور وإزالتها.

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، "املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت"، 2014 (على النحو الوارد أعاله).  45

جلنة التجارة الفيدرالية األمريكية، "قانون محاية خصوصيات األطفال على اإلنرتنت"، 1998.  46

مبادئ لكسمربغ التوجيهية، 2016 (على النحو املذكور أعاله).  47

https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section6501&edition=prelim
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االبتزاز اجلنسي أو ابتزاز األطفال جنسيًا

االبتزاز اجلنسي هو "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).48

إنرتنت األشياء

ل األشياء واألشخاص بينيًا من  متثل "إنرتنت األشياء (IoT) اخلطوة التالية حنو رقمنة جمتمعنا واقتصادنا، حيث توصَّ
خالل شبكات االتصاالت وتبلِّغ عن وضعها و�أو البيئة احمليطة هبا.49

URL

يشري االختصار URL إىل "حمدد املوارد املنتظم"، وهو عنوان صفحة على شبكة اإلنرتنت.50

الواقع االفرتاضي

"الواقع االفرتاضي هو استخدام تكنولوجيا احلاسوب خللق تأثري عامل ثالثي األبعاد تفاعلي يكون لألشياء فيه إحساس 
بالوجود املكاين.51

(Wi-Fi) األمانة الالسلكية
ن من إرسال البيانات عرب الشبكات الالسلكية.52 األمانة الالسلكية (Wi-Fi) هي جمموعة املعايري التقنية اليت متكِّ

مبادئ لكسمربغ التوجيهية، 2016 (على النحو املذكور أعاله).  48

سياسة املفوضية األوروبية: السياسة العامة: إنرتنت األشياء".  49

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، "املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت"، 2014 (على النحو الوارد أعاله).  50

وكالة ناسا، "الواقع االفرتاضي: التعريف واملتطلبات".  51

جلنة التجارة الفيدرالية األمريكية، "قانون محاية خصوصيات األطفال على اإلنرتنت"، 1998.  52

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/internet-of-things
https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
https://www.nas.nasa.gov/Software/VWT/vr.html
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title15-section6501&edition=prelim
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