


 

إشعـار قانـون
جيوز حتديث هذه الوثيقة من وقت إىل آخر.

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

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

إخـالء مسؤوليـة

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

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

2009 ،(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت ©

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

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

ويشعر االحتاد الدويل لالتصاالت باالمتنان لكل املؤلِّفني التالية أمساؤهم، الذين سامهوا بوقتهم الثمني ومالحظام املتعمقة القيِّمة: (األمساء مذكورة حسب الترتيب األجبدي)
(Insafe هيئة) جانيس ريتشاردسون  •

جون كار (حتالف اهليئات اخلريية لألطفال املعين بالسالمة على اإلنترنت)  •
ديتر كارستنسن وكريستينا دي باويل وماري اليهو (مؤسسة إنقاذ الطفولة)  •

كريستينا بوييت (االحتاد الدويل لالتصاالت)  •
ماريا خوسيه كانتارينو دي فرياس (تليفونيكا)  •

مايكل موران (اإلنتربول)  •

ويوّد املؤلفون توجيه الشكر إىل كريستني كفينيي من (اإلنتربول) ملراجعتها وتعليقاا التفصيلية.

ويرغب االحتاد الدويل لالتصاالت يف أن يعترف مبسامهة سلمى عباسي من eWWG ومشاركتها القيِّمة يف مبادرة محاية األطفال على اخلط.

وميكن االطالع على معلومات ومواد إضافية تتصل مبشروع هذه املبادئ التوجيهية يف املوقع: /http://www.itu.int/cop وسوف يتم حتديثها بصورة منتظمة.

cop@itu.int :وإذا كان لديكم أي تعليقات أو إذا كنتم تريدون تقدمي أي معلومات إضافية فريجى االتصال بالسيدة كريستينا بوييت يف املوقع
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«يرد تعريف الطفل يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل باعتباره كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة. وتعاِلج هذه املبادئ التوجيهية القضايا اليت يواجهها مجيع 
األشخاص حتت سن الثامنة عشرة يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك فإن مستعِمل اإلنترنت الصغري الذي يقل سنه عن سبع سنوات لن تكون له على األرجح نفس 

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

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

بعينها.

ويوجد اآلن جمموعة كبرية من نصوص القانون الدويل والصكوك الدولية اليت تدعم، بل وتفّوض يف كثري من األحيان، اختاذ إجراءات حلماية األطفال من الناحية العامة 
وأيضًا فيما يتصل خاصة مبوضوع اإلنترنت. وهذه القوانني والصكوك تشكل أساس هذه املبادئ التوجيهية. وقد ُلخصت تلخيصًا شامًال يف إعالن ريو دي جانريو 

والدعوة إىل العمل ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني الذي عقد يف 
نوفمرب 2008»

  محايـة األطفـال على اخلط 
قضية عاملية وهلذا تستدعي 

“استجابة عامليـة

“
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دكتور محدون إ. توريه

األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

تقديـم
أرحِّب ذه الفرصة ألشاطركم هذه املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت مبساعدة 

قيِّمة من العديد من أصحاب املصلحة.
إن محاية األطفال على اخلط - يف عصر تتوفر فيه اإلنترنت عريضة النطاق 

قة.  بصورة واسعة جدًا - قضية حرجة تتطلب بصورة عاجلة استجابة عاملية منسَّ
ويف حني أن املبادرات املحلية، بل والوطنية، هلا مكاا بالتأكيد فإن اإلنترنت ال 

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

إن األطفال أنفسهم - باستعماهلم احلواسيب واألجهزة املحمولة للدخول إىل 
اإلنترنت مبقدورهم تقدمي مساعدات جليلة لنا لالنتصار يف املعركة ضد اجلرمية 

السيربانية وضد التهديدات السيربانية، وأنا شخصيًا أشعر باالمتنان لدعمكم.
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ملخص تنفيـذي
إن جمتمع املعلومات الذي ينمو األطفال 
والنشء فيه اليوم يتيح هلم الدخول إىل 

عامل رقمي فوري مبجرد نقرة على 
الفأرة. وميكن النفاذ إىل مستوى غري 
مسبوق من اخلدمات واملعلومات من 
خالل حاسوب أو نبيطة نقالة مزودة 
بنفاذ إىل اإلنترنت. واحلواجز املتصلة 
بتكاليف كل ذلك آخذة يف التقلص 
بسرعة. وتعمل كل هذه التطورات 
التقنية على إتاحة فرص ال مثيل هلا 

لألطفال والنشء الستكشاف حقول 
معرفة جديدة والتعرف على أناس من 

أماكن نائية. لقد أصبح األطفال والنشء 
حقيقة مواطنني رقميني يف عامل على 

اخلط ليس له حدود أو ختوم.

ويف أغلب األحوال، يعترب ذلك خربة 
إجيابية وتعليمية تساعد األجيال األصغر 

سنًا على تفهم أوجه االختالف والتشابه 

بني شعوب العامل بشكل أفضل. بيد أنه 
يتعني على األطفال والنشء أن يكونوا 
أيضًا على وعي ببعض األوجه السلبية 

املحتملة للتكنولوجيات.

فمن املمكن أن تشتمل األنشطة الضارة 
على الترهيب والتحرش، وانتحال 

الشخصية واالمتهان على اخلط (مثل 
مشاهدة األطفال ملحتويات ضارة وغري 
قانونية، أو التعرض للمسايسة ألغراض 

جنسية، أو إنتاج مواد عن امتهان 
األطفال وتوزيعها ومجعها).

وكل ذلك مما يهدد باخلطر رفاه األطفال 
والنشء، وهو ما جيب أن يتصدى 

له مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم 
األطفال أنفسهم.

وفيما ينبغي جلميع مزودي اخلدمات 
على اخلط أن يفعلوا كل ما يف وسعهم 

على الصعيد التقين جلعل اإلنترنت مأمونة 
بالنسبة لألطفال والنشء بقدر املستطاع، 

فإن أول وأفضل وسيلة دفاع حلماية 
نفسك هي أن تعي مبا قد حيدث على 

اخلط وأن تتفهم أن هناك دائما حال ملا 
قد يواجهك من مشاكل على اخلط. 

ولذلك فإن متكني األطفال والنشء عن 
طريق التثقيف والتوعية له أمهية قصوى.

وقد أعدت هذه املبادئ التوجيهية يف 
سياق مبادرة محاية األطفال1 على اخلط 
من أجل إرساء أسس عامل سيرباين آمن 
ومأمون، ليس فقط ألطفال اليوم وإمنا 
ألجيال املستقبل أيضًا. ويقصد ا أن 

تستخدم كمخطط متهيدي ميكن مواءمته 
واستعماله بطريقة تتسق مع العادات 
والقوانني الوطنية أو املحلية. وفضًال 
عن ذلك، وعما هو مبني يف اإلطار 

يف صفحة 4، فإن من دواعي التقدير 

www.itu.int/cop.  1
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أن تعاجل هذه املبادئ التوجيهية قضايا 
قد متس مجيع األطفال والنشء دون 

الثامنة عشرة من العمر، وإن كانت كل 
جمموعة عمرية هلا حاجاا املختلفة. 

ويف احلقيقة، فكل طفل مبثابة كيان فريد 
ويستحق أن حيظى بالعناية كفرد.

ولقد قام االحتاد الدويل لالتصاالت 
وفريق من املؤلفني املسامهني من 
مؤسسات رائدة نشطة يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وعلى سبيل املثال، إنقاذ الطفولة واملنظمة 

الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) 
وتليفونيكا وائتالف املؤسسات اخلريية 

لألطفال بشأن سالمة اإلنترنت 
وINSAFE، بوضع هذه املبادئ التوجيهية 

العاملية لألطفال والنشء.

وتقر اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
الطفل2، ونتائج القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات بوجه خاص، حباجات 
األطفال والنشء وحبمايتهم يف الفضاء 
السيرباين. ويعترف التزام تونس "بدور 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

محاية األطفال ويف تعزيز منوهم"، عالوة 
على احلاجة إىل "تكثيف العمل من أجل 

محاية األطفال من االستغالل والدفاع 
عن حقوقهم يف سياق تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت". 

وتدعو مبادرة محاية األطفال على 
اخلط، من خالل إصدار هذه املبادئ 

التوجيهية، مجيع أصحاب املصلحة، مبن 
فيهم األطفال والنشء، إىل دعم اعتماد 
سياسات واستراتيجيات حتمي األطفال 

يف الفضاء السرياين وتزودهم بنفاذ آمن 
إىل مجيع الفرص واملوارد االستثنائية 

املتاحة على اخلط.

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

متكني البلدان أيضًا من الوفاء بالتزاماا 
من أجل محاية حقوق األطفال وحتقيقها 

على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية 
األمم املتحدة حلقوق الطفل اليت 

اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
بالقرار 44/25 املؤرخ 20 نوفمرب 
1989، ووثيقة نتائج القمة العاملية 

ملجتمع املعلومات.

http://www.unicef.org/crc/.  
2
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الخلفيـة1.
إن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 
اليت أقرا األمم املتحدة يف عام 1989 
أهم وأرفع األدوات القانونية شأنًا يف 
الدفاع عن حقوق األطفال والنشء 

والنهوض ا. وتويل االتفاقية تأكيدها 
على احلاجات احلقيقية، ليس فقط من 

حيث إمكانية التعرض للتضرر والتدابري 
احلمائية، وإمنا أيضًا من حيث النهوض 
بقدرات كل طفل وناشئ والنظر إليها 

بعني التقدير.

وقد اختتمت القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات اليت عقدت على مرحلتني: 

يف جنيف يف الفترة من 10 إىل 12 
ديسمرب 2003 ويف تونس يف الفترة من 
16 إىل 18 نوفمرب 2005، بإقرار وثائق 

نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات 
اليت قطعت التزامًا جريئًا "ببناء جمتمع 

معلومات جامع وذي توجه تنموي 
ويضع البشر يف صميم اهتمامه، يقوم 

على أساس أغراض ومبادئ ميثاق 
األمم املتحدة والقانون الدويل والتعددية 

واالحترام الكامل وااللتزام باإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، حىت يتسىن 

للناس يف كل مكان إنشاء املعلومات 
واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا 

واملشاركة ا".

وقد عهد إىل االحتاد الدويل لالتصاالت 
يف القمة العاملية ملجتمع املعلومات بتصدر 

املجتمع الدويل يف تنفيذ خط العمل 
جيم 5: "بناء الثقة واألمن يف استعمال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت". 
كما اعترفت نتائج القمة بوجه خاص 

حباجات األطفال والنشء وحبمايتهم يف 
الفضاء السيرباين. واعترفت التزامات 

تونس "بدور تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف محاية األطفال ويف 

تعزيز منوهم" عالوة على احلاجة إىل 
"تكثيف العمل من أجل محاية األطفال 
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من االستغالل والدفاع عن حقوقهم 
يف سياق تكنولوجيـا املعلومات 

واالتصاالت".

وفضًال عن ذلك، فقد ذكر جمتمع 
األطفال العاملي يف وثيقة نتائج املؤمتر 

العاملي الثالث ملكافحة االستغالل 
اجلنسي لألطفال واملراهقني الذي عقد 
يف الربازيل يف عام 32008 ما يلي: إننا 
نطالب بقواعد سالمة سيربانية قوية يتم 
نشرها بشكل جيد على مواقع الويب 
وداخل املجتمعات. وندعو من أجل 

ذلك إىل زيادة وضع أدلة لألطفال 
واملدرسني والوالدين واألسرة تعاجل 
خماطر اإلنترنت باإلضافة إىل توفري 
معلومات تكميلية بشأن االستغالل 

اجلنسي لألطفال."

وتقدم تكنولوجيات على اخلط الكثري 
من إمكانيات التواصل وتعلم مهارات 

جديدة، وألن يكون املرء خالقًا ويساهم 
يف إنشاء جمتمع أفضل للجميع، ولكنها 

كثريًا ما جتلب أيضًا خماطر جديدة، 
مثًال، ميكن هلا أن تعرض األطفال النشء 

ألخطار حمتملة مثل املحتوى غري القانوين، 
والفريوسات، والتحرش (مثًال، يف 

غرف املحادثة)، وسوء استخدام البيانات 
الشخصية أو املسايسة ألغراض جنسية.

وليس هناك حل سحري حلماية األطفال 
على اخلط. فهذه قضية عاملية تتطلب 

استجابة عاملية من مجيع شرائح املجتمع، 
مبن فيهم األطفال والنشء أنفسهم.

http://www.ecpat.net/WorldCongressIII/PDF/Outcome/WCIII_Outcome_Document_Final.  
3

pdf
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 دراسة حالـة: أصوات األطفال والنشء

"حنن أطفال العامل نثين على حكومة 
الربازيل واحلكومات األخرى والوكاالت 
املسؤولة من أجل إعطاء األطفال، حاضر 

العامل ومستقبله، صوتًا يف املؤمتر العاملي 
الثالث.

...

7. إننا نطالب يف هذه اللحظة بإجراءات 
حكومية إلنفاذ القوانني والسياسات اليت 
تضيف إىل مزايا األطفال وتعزز محايتهم 

ورفاههم على الصعيدين املحلي والدويل. 
بيد أنه ال يكفي فحسب أن يسمح 

للحكومات بأن تعطي وعودًا زائفة بكبح 
هذا اهلجوم على األطفال. وبناًء عليه، 

فنحن األطفال نطالب بإنشاء جلان عمل 
ملراجعة خطط العمل يف كل بلد.

يف املواد اإلباحية، وهو شكل آخر من 
االمتهان ببساطة.

11.كما أننا نطالب باملثل بقواعد سالمة 
سيربانية قوية يتم نشرها بشكل جيد على 

مواقع شبكة الويب وداخل املجتمعات 
على حد سواء. وندعو من أجل ذلك 

إىل زيادة وضع أدلة لألطفال واملدرسني 
والوالدين واألسر تعاجل خماطر اإلنترنت، 
باإلضافة إىل توفري معلومات تكميلية عن 

االستغالل اجلنسي لألطفال

12. وفضًال عن ذلك، فإننا نقدم والية 
لوسائط اإلعالم جلمع الوثائق والتقارير 
وامللفات واإلسطوانات املدجمة وشرائط 

الفيديو وغري ذلك من املواد لزيادة 
املعارف بشأن هذه القضية. ونتعهد 

8. كما أننا نطالب باعتماد يوم دويل 
يتوىل فيه األطفال قيادة اجلهود املبذولة 

يف محالت وجتمعات ومسريات التوعية. 
ونطالب، لزيادة توسيع نطاق هذا اليوم، 
بتنظيم مسابقات دولية للفنون واملقاالت 
واخلطابة تصل إىل ذروا يف ذلك اليوم.

9. ونتحول اآلن باهتمامنا إىل وسائط 
اإلعالم، وال سيما اإلنترنت، اليت متثل 

أحد أكرب التهديدات للماليني من 
األطفال يف مجيع أحناء العامل.

10. وجيب علينا حنن األطفال أن 
نعلن للكافة عن العهد الذي قطعناه 

للحكومات بأن نواصل السعي من أجل 
إجياد تشريعات صارمة وجزائية بشأن 
اإلنترنت، وخباصة استخدام األطفال 

حنن أطفال العامل مبواصلة السعي، 
حبماس متقد وانفعال بالغ، لتنفيذ 

هذه السياسات، وسنضع حكوماتنا 
موضع املساءلة إذا مل نشهد اختاذ 

خطوات إجيابية إلاء هذه الظاهرة 
اليت ال يزال العامل مبتلى ا يف الوقت 

احلاضر."

...

ُعقد املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني يف ريو دي جانريو بالربازيل يف الفترة من 25 إىل 28 نوفمرب 2008. وقد حضر املؤمتر
500 3 مشترك من بينهم 300 مراهق، كان من بينهم 150 من بلدان أجنبية.

وقد خلص املؤمتر إىل وثيقة نتائج تسمى "إعالن ريو دى جانريو ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني" حتتوي على "إعالن املراهقني إلاء االستغالل 
اجلنسي". وإليكم بعض الرسائل الرئيسية اليت بعث ا األطفال والنشء إىل العامل:

ميكن االطالع على "إعالن إلاء االستغالل اجلنسي" على املوقع: 
http://www.iiicongressomundial.net/congresso/arquivos/Rio%20Declaration%20and%20Call%20for%20Action%20-%20FINAL%20Version.pdf



8www.itu.int/cop

مبادئ توجيهية لألطفال وصغار السن

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..........iiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttuuuuuuuuuuuuu.......iiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnttttttttttttttt//////////////////ccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooopppppppppppppppppppppp

ننسسننسنن ااغاغاغاغاغاغاغاا ررررررررر رررررررررر ررررر ر الاللالاللالالال طألطألألألطألألألألألألألألألطألطألطألطففافافافالللل ل ل ل ل ووصصوصوصوصوص ةةةةةيةيةيةةةيةيةيةيةية ل للللللل للللللللللللللللللللللللل هههههيهيهيهيهيه ججوجووووجوجوجج تتتتت تت ت ئئئدددئدئدئدئئئدئ مممممباابابابابابابابا

”ينبغي لألطفال والنشء على اخلط
أن يكونوا على وعي بالفرص 

وباملخاطر اخلفية أيضًا

”
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األطفال والنشء على الخط2.

تعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
على تغيري الطريقة اليت يتفاعل ا 

األطفال مع نظرائهم، والطريقة اليت 
ينفذون ا إىل املعلومات، ويعربون 

ا عن أرائهم، ونشر وتبادل املحتويات 
اخلالقة. وحيظى الطابع التفاعلي املرتفع 
للكثري من اخلدمات املتصلة باإلنترنت 
بولع األطفال والنشء. وعمومًا، تعترب 

اإلنترنت بالنسبة لألطفال شيئًا يشعرون 
باألمان جتاهه، شيئًا حيبونه، شيئًا مثريًا 

لالهتمام وممتعًا ويساعد على االسترخاء 
ومفيدًا وسهل االستخدام4.

النفـاذ
تبني لدراسة دامناركية5 أنه "مع تقدم 
األطفال يف العمر، فإن استخدامهم 

لإلنترنت يزيد. ويستخدم 19% من 
املجيبني الذين تتراوح أعمارهم بني 9 

و10 سنوات اإلنترنت يوميًا. وباملقارنة 
مع ذلك، فإن 80% من البالغني من 

العمر 14-16 سنة يستخدمون اإلنترنت 
على أساس يومي". ويشاهد اجتاه مماثل 

يف سنغافورة6، حيث أُبلغ بأن 56% من 
األطفال البالغني من العمر 5-14 يدخلون 

على اخلط يوميًا. ويبدو أن النشاط 

http://www.childresearch.  
4

http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/news/articles/0409/digital_life.htm.  
5

،http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Youth_2008.pdf، (ص: 62 )  
6
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املفضل على اإلنترنت هو البحث عن 
املعلومات املتصلة باهلوايات واالهتمامات 
الشخصية، وأداء األلعاب والقيام بأحباث 

بشأن الواجبات املدرسية.

وال يزال النفاذ إىل اإلنترنت بواسطة 
النطاق العريض الثابت املتاح على 
نطاق واسع يف البلدان املتقدمة هو 

الطريقة املفضلة للدخول على اخلط، 
باملقارنة مع البلدان النامية حيث تعترب 

مثل هذه البنية التحتية أقل تطورًا. 
وهنا، يعترب النفاذ النقال إىل اإلنترنت، 
وسيظل كذلك بشكل متزايد، طريقة 

النفاذ إىل اإلنترنت. ويف الكثري من 
البلدان، تعترب مقاهي اإلنترنت، وغريها 
من املوارد اجلمعية، مزودًا هامًا للنفاذ 

بالنسبة لألطفال والنشء. ومن املحتمل 
أن تظل كذلك لبعض الوقت. ويف 
االحتاد األورويب، ميلك 50% من 

األطفال البالغني 10 سنوات من العمر، 
و87% من البالغني 13 سنة، و%95 

من البالغني 16 سنة هواتف نقالة.7 ويف 
منطقة آسيا واملحيط اهلادئ، وهي أسرع 

املناطق منوًا بالنسبة للمشتركني يف 
اهلواتف النقالة، أصبح كل من الصني 
واهلند من قادة التكنولوجيا مبعدل منو 

يبلغ ستة ماليني هاتف نقال شهريًا يف 
اهلند وحدها.8 ويبلغ عدد الوصالت 

النقالة يف العامل يف الوقت احلاضر 
أربعة مليارات - يتضمن زهاء 100 
مليون منها نطاقات عريضة نقالة.9 

ومن الواضح أن القدرة على النفاذ إىل 
اخلدمات على اخلط ستحدث من خالل 

النبائط املحمولة يف اليد بشكل متزايد.

والفوائد املترتبة على ذلك جلية، 
فيمكن توفري نطاق من اخلدمات 

التعليمية لألطفال يف القرى واملجتمعات 

       
7

 
8

   
9

   
10

املحلية النائية من خالل اهلواتف النقالة. 
وميكن استخدام اهلواتف النقالة 

كوسيلة أساسية لكي يصبح األطفال 
متصلني ببعضهم البعض من أجل القيام 
باألنشطة التعليمية والتعلم من النظراء. 

ويعد ذلك هامًا على وجه اخلصوص 
بالنسبة للجماعات اليت إما أن تكون 

مجاعات رحل أو نزحت بسبب 
الكوارث الطبيعية أو حروب املنازعات 

املدنية أو غري ذلك من األحداث 
التصديعية.

الفئة العمرية 10-18 سنةالفئة العمرية 6-9 سنةاألجهزة املوجودة باملن زل

 65 61حاسوب يف املن زل

 46 40وصلة إنترنت

 83 42هاتف خلوي شخصي

النبائط الرقمية
بينت دراسة حديثة العهد يف منازل يف 
أمريكا الالتينية أن اجليل األصغر جمهز 

بشكل جيد.10 

فباإلضافة إىل احلواسيب واهلواتف 
اخللوية، ميكن للكثري من النبائط 

اإللكترونية، أو سيصبح بإمكاا قريبًا، 
أن تنفذ إىل اإلنترنت. وإليكم طائفة 

خمتارة من النبائط اليت ميلكها املشتركون 
يف الدراسة االستقصائية يف منازهلم.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/596

http://www.tigweb.org/express/panorama/article.html?ContentID=11441

      http://gsmworld.com/newsroom/press-release/2009/2521/htm#nav-6

http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660
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املعلومات
يعترب النفاذ إىل املعلومات بالغ األمهية 

لألطفال واملراهقني عند أدائهم لواجبام 
املدرسية. وتبني دراسة أجريت على 

استخدام األطفال اليابانيني لإلنترنت11 
أن 70% منهم يستخدمون اإلنترنت 
ملساعدم يف أداء واجبام املدرسية. 
لقد انتقلت املكتبة إىل اخلط، وتعترب 
املقدرة على التماس معلومات وثيقة 

الصلة ويعول عليها بأي لغة، والعثور 
على مثل هذه املعلومات، ميزة كبرية 

اغتنمتها األجيال الصغرية يف كافة 
أحناء العامل. ومن بني أكثر املوارد 

استخدامًا على اخلط موقع ويكيبيديا 
Wikipedia.12 وويكيبيديا عبارة عن 

مشروع دائرة معارف متعددة اللغات، 
وتستند إىل شبكة الويب، وجمانية 

املحتوى، حيث ميكن لك أن تقرأ املقاالت 
وحتررها وتكتبها بشأن أي موضوع أو 

قضية مما قد يكون وثيق الصلة بك. ومن 

املمكن أن تقودك عمليات البحث عن 
احلقائق من صفحة إىل أخرى وهلم جرًا 
بسهولة. والبحث عن معلومات جديدة 

ال يبعث على امللل أبدًا، ومع زيادة 
إضفاء الطابع املحلي على املحتوى، فإن 

احلواجز اللغوية تتضاءل ببطء.

الشبكات االجتماعية
لقد حقق مولد الشبكات االجتماعية 

على اخلط جناحًا ملحوظًا. ويعمل ضرب 
من الشبكات االجتماعية على التخدمي 
على حاجات مجيع األعمار والثقافات 

واللغات. وقد أصبح وضع ملف بيانات 
شخصية على شبكة اجتماعية جزءًا 

هامًا يف حياة الكثري من األطفال والنشء 
على اخلط. وبعد العودة إىل املنـزل 

من املدرسة، متثل القدرة على مواصلة 
املناقشات مع األصدقاء على اخلط أثناء 

أداء الواجبات املدرسية، وإرسال رسائل 
قصرية على اهلاتف، واالستماع إىل 

املوسيقي (يف نفس الوقت يف كثري من 
األحيان) صورة مألوفة لدى الكثريين. 

وكثريًا ما متثل الشبكات االجتماعية بوابة 
مباشرة إىل األلعاب واألصدقاء واألخبار 
واملوسيقى وطرق التعبري الذايت. ومبعىن 
آخر، ميكنك أن تكون خالقًا وفكاهيًا 
ومتأمًال ومتسليًا باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

ومن أمثلة ذلك فرقة موسيقى شبابية 
ألفت أغنية جديدة ووضعتها على موقع 

13MySpace، وأخربت أصدقاءها 

ومعجبيها بتلك األغنية. ويستطيع 
املعجبون حينئذ أن يستمعوا إىل هذه 
األغنية متدفقة على اخلط أو يقوموا 

بتنـزيلها على أجهزة إذاعة املوسيقى 
اخلاصة م أو هواتفهم النقالة 

واالستماع إليها وهم يف الطريق. وإذا 
ما أعجتهم األغنية، فإم سريوجون هلا 
بإخبار أصدقائهم عنها، الذين سيقومون 

بعدئذ بإخبار أصدقائهم، وهلم جرًا. 
وميكن هلذه الفرقة يف الوقت احلاضر، 
باستخدام تقنيات بسيطة والقليل من 

االستثمارات املالية، أن تكتسب قاعدة 

معجبني أكرب واحتمال أن تسمع ا 
شركة تسجيالت ترغب يف توقيع عقود 
معها لتحمل امسها. وتشيع اآلن قصص 

عن فرق موسيقية تروج ألغانيها عرب 
خدمات من قبيل MySpace وينتهي ا 
األمر إىل عقود تسجيالت. وال خيتلف 
ذلك كثريًا عن عامل خارج اخلط، إال 
يف أن القدرة على الوصول إىل مجهور 
أكرب يف وقت أقصر تعترب ميزة كبرية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

ويف األساس، قد تزدهر خدمة ما ببطء 
ولكنها تصل إىل حجم عاملي بالغ 

األمهية يف فترة قصرية جدًا من الزمن 
بالنظر إىل قدرة األطفال والنشء على 

تقاسم خربام فوراً مع أصدقائهم.

عوامل األطفال والنشء االفتراضية

ميكن لألطفال يف هذه العوامل أن خيلقوا 
ألنفسهم ُمشخصًا متخيًال وأن يستكشفوا 
بواسطته كونًا ختيليًا. ويستطيعوا أن يؤدوا 
ألعابًا وأن يتحادثوا ويزينوا غرفًا افتراضية، 

أو غري ذلك من الفراغات. وبنهاية عام 
2009، سيكون هناك 70 مليون حساب 

http://www.childresearch.net/RESOURCE/RESEARCH/2008/KANOH2_1.HTM  
11

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
12

http://www.myspace.com/  
13
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فريد من نوعه - أكرب مرتني مما كان 
موجودًا يف اية العام املاضي - يف 

العوامل االفتراضية املوجهة إىل األطفال 
دون 16 سنة من العمر، وذلك وفقًا ملا 
تقوله K.Zero، وهي شركة استشارية. 

 Virtual Worlds وتقدر شركة
Management، وهي شركة لوسائط 

اإلعالم واألحداث التجارية، أنه يوجد 
اآلن أكثر من 200 عامل افتراضي متوائم 
مع حاجات الشباب "شغالة، أو معتزمة، 

أو يف طور اإلعداد النشط".14

وتسمح العوامل االفتراضيـة، مثل 
15Habbo hotel، اليت تستهدف 

املراهقني، للمستخدمني باستحداث 
ملفات شخصية موجزة وأن ميثلوا يف 

العامل االفتراضي بواسطة مشخص ما16. 
ويتعني على مجيع املستخدمني أن يصمموا 

مشخصهم بأدوات سهلة االستخدام. 
وتسمح قدرة كل شخص على الظهور 

كمشخص، بغض النظر عن مظهره 
املادي يف العامل احلقيقي، بأن يدخل 

جمتمعًا يتساوى فيه اجلميع وال توجد فيه 
حتيزات.

ومن املمكن أن يسمح اختاذ هذه 
الشخصية اجلديدة للمستخدم أن يعرب 

عن نفسه بطريقة خمتلفة، وأن جيرب ملفًا 
شخصيًا موجزًا أو اجتاهًا جديدين، وأن 
يكون جريئًا وغري متحرج بشأن القضايا 
اليت مه، أو حىت أن حييا حياة "شخص 

ما" آخر لبعض الوقت.

ومن نافلة القول أن هناك قواعد تتبع، 
ولكن القدرة على جتريب شخصية خمتلفة 

ميكن أن تكون جتربة مسلية.

http://www.nytimes.com/2009/04/19/business/19proto.html?_r=1&emc=eta1  
14

http://www.habbo.com  
15

املشخص يف ألعاب الفيديو عبارة باألساس عن ممثل مادي لالعب يف عامل األلعاب  16

 http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing)    

http://www.sulake.com/press/release/2008-04-03.Global_Habbo_Youth_Survey.html.  
17

ما هو ملف بياناتك الشخصية املوجزة على اخلط؟
تكشف دراسة مثرية لالهتمام17 على مستخدمي Habbo Hotel عن امللفات الرقمية 

الشخصية املوجزة للمراهقني على اخلط.

طموحون، وذوو عقول يقظة، وماديون. وهم يثمنون النجاحات املنجزون
املادية، ويف حني أن لديهم أصدقاًء عديدين فإم ال يراعون 

مشاعر اآلخرين بنفس القدر مثل الشرائح األخرى

يثمنون مجع أكرب قدر من اخلربات يف احلياة ويستمتعون بنمط حياة املتمردون
سريع الوقع. وهم يريدون، مثلهم يف ذلك مثل خزنة املحفوظات، 

أن يصبحوا "أغنياء ومشهورين"، غري أم غري مستعدين ألن 
يتنازلوا عن االستمتاع من أجل إجناز هذا اهلدف

يثمنون ممارسة حياة عادية ويرون أنفسهم كأشخاص أمناء التقليديون
ومهذبني ومطيعني. وهم حريصون على مساعدة اآلخرين ولكنهم 

أقل طموحًا والتماسًا للمتعة باملقارنة مع الشرائح األخرى

يتقامسون الكثري من اخلصائص اإلجيابية مع التقليديني، ولكن مع املبدعون
تركيز على اإلبداع. وهم يثمنون احلصول على تعليم جيد وأن 
يكون هلم تأثريهم يف احلياة، إال أم نشطون أيضًا واجتماعيون 

وهلم اهتمام بالسفر

أكثر انكبابًا على النفس وأقل احتماًال من غريهم من الشرائح الوحيدون
األخرى بأن يتوحدوا مع أي خصائص شخصية معينة. ونادرًًا ما 

يرون أنفسهم كنشطني أو واثقني يف النفس، ولكنهم أكثر انفتاحًًا 
ذهنيًًا يف اجتاهام باملقارنة مع التقليديني أو خزنة املحفوظات
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واألطفال واملراهقون لديهم ملفات 
شخصية موجزة على اخلط ويتواصلون 

مع بعضهم البعض بوضع التعليقات 
أو التحيات على صفحات ملفات 

أصدقائهم. ويبدو أن وجود الكثري من 
األصدقاء املتصلني مبلف املرء يعطيه 

وضعًا مرتفعًا فيما بني نظرائه، رغم أن 
من املشكوك فيه أن امتالك عدد كبري 

من األصدقاء على اخلط يعترب يف حد ذاته 
هدفًا يسعى املرء جاهدًا لتحقيقه. ومع 

ذلك، ذكر 74% من النشء الدامناركيني 
البالغني من العمر 14-16 سنة أم 
علقوا على ملفات أشخاص آخرين 

على اخلط18، وميكن مشاهدة اجتاه مماثل 
عرب مواقع التشبيك االجتماعي العاملية، 

 20Hi519 وFacebook مثل فيسبوك
و21Bebo، حيث يتعلق قدر كبري من 

التفاعل على هذه املواقع بنشر تعليقات 
على ملفات أشخاص آخرين.

http://www.safeinternet.org/ww/en/pub/insafe/news/articles/0409/digital_life.htm.  
18

http://www.facebook.com/.  
19

http://hi5network.com/.  
20

http://www.bebo.com.  
21

وتيسر شبكات اجتماعية كثرية إنشاء 
جمموعات فرعية تقوم على مواضيع مثل 
الدميقراطية واحليوانات األليفة واأللعاب 

واملدارس والعمل واملوسيقى، وهلم جرًا. 
وقد ال تكون هذه التجمعات متاحة 

لك يف مدينتك أو إقليمك أو بلدك، إال 
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تفتح العامل أمامك مرة ثانية وجتلبه إىل 

شاشتك وتتيح لك إمكانية التجريب مع 
أشكال من املشاركة وحرية التعبري اليت 

نادرًا ما تكون مضمونة يف احلياة اليومية 
الواقعية يف عامل البالغني. ومن شأن 

الثقافة اإلجيابية اليت تسود يف التجمعات 
على اخلط أن تساعد كل فرد على 

أن يكتسب خربة جيدة وأن يزيد من 
استعداده لالخنراط مع الناس اآلخرين 

على اخلط وأن يتعلم أشياء جديدة.
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دراسة حالة: اجلانب املضيء من الشبكات االجتماعية 
بالنسبة لألطفال الذين جيدون صعوبة يف التعلم

ميكن إجياز الفوائد اإلجيابية للشبكات 
االجتماعية اليت تعود على األطفال 
الذين جيدون صعوبة يف التعلم فيما 

يلي22:

ممارسة مهارات اجتماعية: تتاح لك 
الفرصة ملقابلة مجيع أنواع الناس على 
اخلط. وحيث إن املؤانسة من خالل 
التكنولوجيا ال تتصف بطابع مباشر 

مثلها مثل التفاعل وجهًا لوجه أو من 
خالل املحادثات اهلاتفية، فإنه يتاح لك 

قليل من الوقت اإلضايف للتفكري يف 
احلالة قبل أن جتيب. ويف ذلك فرصة 

لك للتجريب بشأن التحيات والردود، 
إىل آخره.

جتريب اهلويات: ميكن للطفل أن خيلق 
هوية على اخلط خمتلفة عما يقدمه يف 
العادة لآلخرين. فمثًال، ميكن للطفل 
الذي حيب يف احلقيقة جمالت الرسوم 

الفكاهية أن يصبح "ملكًا جلميع 
 King of all معارف األبطال الفائقني
superhero knowledge" بدون أن 

يغيظه أحد ذا الشأن يف املدرسة. 
وميكن ملثل هذا الطفل أيضًا أن جيد 
جمموعة نظراء على اخلط تقدر هذا 

اجلانب منه.

االستخدام املتكرر للتكنولوجيات 
القائمة والناشئة/املتغرية: التكنولوجيا 
تتطور بأسرع مما حدث من قبل البتة. 
ومع تعلمك التواؤم مع التكنولوجيات 

التفاعل االجتماعي املحدد/املوجه: يف 
حني أن تكنولوجيات االتصال على 
اخلط تسمح بدرجة متزايدة بشكل 

متحرر من أشكال التفاعل، فإنه ميكن 
تضييق حدود التفاعل االجتماعي 

(ألغراض النطاق والسالمة). ومن بني 
مناذج التفاعل االجتماعي املركز على 

اخلط قوائم الرفقاء/األصدقاء، أو غرف 
املحادثة املواضيعية املوجهة، أو لوحات 

الرسائل، وهناك، بالنسبة لألطفال 
األصغر سنًا، فرصة قيام اآلباء مبساعدة 

الطفل يف الطباعة أو القراءة يف بعض 
األوقات. ومن شأن ذلك أن يساعد 

األطفال على بناء املهارات والثقة اليت 
تزيد من استقالهلم مع نضجهم.

http://www.greatschools.net/egi-bin/show.article/3120  
22

اجلديدة (أو التطبيقات اجلديدة 
لتكنولوجيات قائمة)، ستكون أكثر 

يؤًا للتواؤم مع تكنولوجيا املستقبل. 
ومن شأن ذلك أن يساعدك على أن 

تقيم بسرعة خماطر التواصل من خالل 
تلك الطرائق اجلديدة ومواءمة سلوكك 

للمحافظة على حتكمك يف سالمتك.
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األلعـاب
كما انتقلت ألعاب اللوحة التقليدية إىل 
اخلط، وجيري لعبها اآلن إىل جانب ما 
يعرف باسم "مباريات حماكاة األلعاب 

املتعددة األداء على اخلط على نطاق 
واسع" (MMORGs). وميكن لأللعاب 

على اخلط أن تصلك، مثلها يف ذلك مثل 
الشبكات االجتماعية بالالعبني اآلخرين 

من كافة أحناء العامل. وتعترب حقيقًة 
نشاطًا اجتماعيًا اجتذب اهتمام الشباب 

على نطاق عاملي. ومن املمكن أن 
يبعث مصطلح "الالعب على اخلط" يف 
الذهن صور املراهق الوحيد الذي يلعب 

"Everquest" يف قبو منـزل والده، 
لكن األمر على خالف ذلك يف كوريا 

اجلنوبية. فالتفاعالت اجلماعية تعترب 
تقليدًا ثقافيًا يف ذلك البلد مبثل الدراسة 

والتسوق. فيذهب النشء إىل نوادي 
احلاسوب الشخصي الشبابية للتنفيس 
عن أنفسهم واالختفاء عن األنظار. 
ويقول لوونغ: "إن تكوين جتمعات 

يف إطار األلعاب مسألة حتظى حقيقة 

http://www.msnbc.msn.com/id/17175353/.  
23

http://www.digizen.org/  
24

بالرواج، وكذلك القدرة على تشكيل 
اجلماعات، أو الطوائف. وهذه األوجه 
االجتماعية هي األسباب الكربى اليت 

جتعل الناس يواصلون أداء األلعاب 
[يف كوريا اجلنوبية]"23.

املواطنة الرقمية
دائمًا ما يسفر إدخال تكنولوجيات 

جديدة عن حاجة إىل فهم كيفية 
استخدامها على النحو املالئم. وميكننا 

مجيعًا، مبن فينا األطفال والنشء، أن 
نطالب بأن يدمج فيها املنتجون ومزودو 

اخلدمات أكرب قدر ممكن من مسات 
السالمة مبا ميكننا من التوصل إىل 

اختيارات عليمة بشأن أمور، من قبيل 
الكشف عن املعلومات اخلاصة على 
سبيل املثال. بيد أن حتمل املسؤولية 

الرئيسية عن التصرف على الوجه 
الالئق وباحترام على اخلط أمر يعود 

إىل األطفال والنشء. وجيري استخدام 
مصطلح املواطنة الرقمية بشكل متزايد. 
وال تتعلق املواطنة الرقمية مبجرد إدراك 

املخاطر على اخلط والتعامل معها، وإمنا 
ببناء حيوز وجمتمعات آمنة، وتفهم كيفية 
إدارة املعلومات الشخصية، وبأن نكون 

فطناء على اإلنترنت - أن تستخدم 
حضورك على اخلط للنمو وتشكيل 

عاملك بطريقة آمنة وخالقة وأن توحي 
لآلخرين أن يفعلوا نفس الشيء.24 

احتفاالت أكثر أمانًا على اإلنترنت
يتم االحتفال كل سنة يف خمتلف أحناء 

العامل باستخدام اإلنترنت بشكل إجيايب 
وأكثر أمانًا. وقد يشمل ذلك األطفال 

واملدارس املحلية، وجهات الصناعة، 
والفعاليات الوثيقة الصلة الذين يتعاونون 

أمجعني خللق درجة أكرب من الوعي 
بفرص احلصول على خربة إجيابية على 

اخلط. ومن املقترح، لالطالع على 
أحدث املعلومات عن هذه األحداث، 
أن تبحث على اخلط عن املصطلحني: 
"احتفاالت أكثر أمانًا على اإلنترنت 

 "internet safer celebration

."country name و"اسم البلد
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  كن ذكيًا ومسؤوًال وآمنًا 
على اخلط- كما تفعل 
بالضبط يف احلياة الواقعية

 

””
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وإليكم قائمة بالقضايا اليت ينبغي النظر فيها عند مناقشة "املواطنة الرقمية"
آداب التعامل الرقمي: معايري أو 

إجراءات السلوك اإللكترونية.

ال يكفي أن توجد قواعد وسياسة،   •
فيجب أن نتعلم أن نصبح مواطنني 
رقميني مسؤولني يف هذا املجتمع 

اجلديد.

التواصل الرقمي: تبادل املعلومات 
إلكترونيًا.

ينبغي أن تتاح لكل شخص فرصة   •
للنفاذ إىل املعلومات يف أي مكان 

ويف أي وقت.

حمو األمية الرقمية: عملية التعليم 
والتعلم بشأن التكنولوجيا واستخدام 

التكنولوجيا.

يتعني علينا، مع ظهور تكنولوجيات   •
جديدة، أن نتعلم بسرعة كيف 

نستخدم هذه التكنولوجيا وعلى 
النحو الصحيح. يتعني علينا أن منحو 

أميتنا الرقمية.

النفاذ الرقمي: املشاركة اإللكترونية 
الكاملة يف املجتمع.

تعاجل القوانني الرقمية أخالقيات   •
التكنولوجيا. وهناك قواعد معينة 

من قواعد املجتمع تدخل يف نطاق 
األفعال غري القانونية. وتسري هذه 
القوانني على أي شخص يعمل أو 

يلعب على اخلط.

احلقوق واملسؤوليات الرقمية: ميتد 
نطاق هذه احلريات إىل كل فرد يف 

العامل الرقمي.

جيب معاجلة احلقوق األساسية   •
ومناقشتها وتفهمها يف العامل 

الرقمي. وتأيت مع هذه احلقوق 
مسؤوليات أيضًا. وجيب أن يساعد 

املستخدمون، مبن فيهم األطفال 
والنشء، على حتديد الكيفية اليت 
تستخدم ا التكنولوجيا بطريقة 
مالئمة. وجيب أن يعمل هذان 

املجاالن معًا يف املجتمع الرقمي 
لكي يكون كل امرئ منتجًا.

 األمن الرقمي (احلماية الذاتية): 
التحوطات اإللكترونية لضمان السالمة.

ال يعزز أي شكل من أشكال   •
االستبعاد الرقمي من منو الكائنات 

البشرية يف املجتمع اإللكتروين. 
وينبغي أال يكون ألحد اجلنسني 

معاملة تفضيلية على اجلنس 
اآلخر. وينبغي عدم حتديد النفاذ 

اإللكتروين حبسب العنصر، 
والتحديات اجلسمانية أو العقلية. 
ويتعني كذلك معاجلة قضية الناس 

املوجودين يف املدن والبلدان 
ولديهم توصيلية حمدودة. ويتعني 

علينا، لكي نصبح مواطنني منتجني، 
أن نكون ملتزمني بالنفاذ الرقمي 

املتساوي.

التجارة الرقمية: شراء وبيع السلع 
إلكترونيًا.

يتعني أن يتعلم األطفال والنشء   •
كيفية أن يصبحوا مستهلكني فعالني 

يف االقتصاد الرقمي اآلمن.

القانون الرقمي: املسؤولية الرقمية عن 
األفعال واألعمال.

يوجد يف أي جمتمع أفراد   •
يسرقون أو يشوهون املمتلكات 

أو يصدعون حياة الناس 
اآلخرين. وينطبق نفس األمر 

على املجتمع الرقمي. وال يكفي 
أن تستأمن نظراءك يف املجتمع 
على سالمتك الشخصية. ففي 
منازلنا، نضع أقفاًال على أبوابنا 
ونركب أجهزة إنذار يف منازلنا 
لتوفري مستوى ما من احلماية. 

وجيب أن ينطبق نفس األمر 
على العامل الرقمي لتوفري احلماية 
واألمن الرقمي. فيتعني أن يكون 

لدينا محاية من الفريوسات، 
ونسخ احتياطية من البيانات، 
والتحكم الشامل يف أجهزتنا. 

وجيب علينا، كمواطنني 
مسؤولني، أن حنمي معلوماتنا 

من القوى اخلارجية اليت قد 
تسبب تصديعًا أو أضرارًا.

 http://www. :املصدر
digitalcitizenship.net/Nine_

Elements.html.
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  مجيع األطفال والنشء يف خمتلف أحناء العامل هلم احلق 
يف اكتساب خربة آمنة على اخلط

””
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ما الذي تحتاج إلى معرفته 3.
لكي تظل آمنًا على الخط

املبادئ التوجيهية للسالمة على 
اإلنترنت

يتعني أن تكون رسائل السالمة على 
اإلنترنت حسنة التوقيت، وخمصوصة 

بكل عمر، وحساسة ثقافيًا، وتضاهي 
قيم وقوانني املجتمع الذي يعيش فيه 

الطفل أو النشء.

لقد حددت مبادرة محاية األطفال 
على اخلط ثالث جمموعات عمرية 

رئيسية ملستخدمي اإلنترنت الصغار. 
وتقابل هذه املجموعات بشكل عريض 
املراحل الرئيسية للنمو يف رحلة الطفل 

إىل البلوغ. ومن مث ميكن النظر إىل 
املبادئ التوجيهية على أا ُسّلم يرتقي 
بك خالل مراحل تدرجيية. بيد أننا ال 

نستطيع أن نؤكد بقوة بالغة على أن كل 

طفل خمتلف عن غريه وحيتاج، ويستحق، 
إىل االهتمام به كفرد. فاملقاس الواحد ال 

يناسب اجلميع. وينبغي أال ُيفترض أي 
شيء البتة أو يؤخذ كقضية مسلمة.

 املجموعة العمرية األوىل: 7-5 
سنوات من العمر

جترب هذه املجموعة أول اتصال هلا 
مع التكنولوجيا. وينبغي أن يكون 

استخدامها للتكنولوجيا خاضعًا 
لإلشراف عن كثب يف مجيع األوقات 

من قبل أو أحد الوالدين أو أحد البالغني 
الراشدين. كما قد تكون لرباجميات 

الترشيح أو غري ذلك من التدابري التقنية 
دور مفيد تقوم به، على وجه اخلصوص، 

يف دعم استخدام الطفل يف هذا العمر 
لإلنترنت. وقد يكون من احلكمة النظر 
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يف احلد من احتمال نفاذ مثل هذا الطفل 
الصغري، مثًال بواسطة تكوين قائمة من 
مواقع الويب املأمونة املالئمة هلذا السن 
كمثل احلديقة املسورة. ويتمثل اهلدف 

من ذلك يف تزويد هذه املجموعة العمرية 
بأساسيات السالمة على اإلنترنت، 

وأداب استعماهلا وتفهمها. ومن املحتمل 
أال تكون هذه املجموعة العمرية قادرة 
على فك شفرة الرسائل األكثر حتذيقًا. 
وينبغي أن يقوم الوالدان أو الراشدون 

املسؤولون عن األطفال باستشارة املبادئ 
التوجيهية للوالدين واألوصياء واملدرسني 
حلماية األطفال على اخلط ملعرفة أفضل 

كيفية يستطيعون أن يساعدوا ا 
املجموعة األصغر عمرًا على أن تظل 

آمنة على اخلط.

املجموعة العمرية الثانية:
8-12 سنة من العمر

يعترب نطاق هذا العمر مبثابة حتول مفعم 
بالتحديات بالنسبة للطفل. إذ يصبح 
يف املعهود ناشئًًا له قدرة أكرب على 
طرح األسئلة. ويبدأ فضوله يف دفعه 

إىل التعرف على احلدود املسموح ا 

وحتديها، والبحث عن إجابات ألسئلته. 
وهي جمموعة عمرية لديها وعي مبا هو 
متاح على اخلط؛ ولديها دوافع كبرية 

إىل التماس ما هو موجود هناك والبحث 
عنه. ومن املتوقع من الطفل طوال فترة 
الطفولة أن جيرب احلواجز وأن يتطور 
من خالل هذا النوع من التعلم. وقد 

يكون لرباجميات الترشيح أو غري ذلك من 
التدابري التقنية دور مفيد تقوم به يف دعم 
استخدام ناشئ يف هذا العمر لإلنترنت. 

ومن األوجه اهلامة هلذه املجموعة 
العمرية تناوهلا غري االنتقادي إىل حد ما 
للمحتوى واالتصال، وهو ما ميكن أن 
يوقع املجموعة العمرية يف أحوال من 

التعرض للتضرر، على وجه اخلصوص، 
من قبل العناصر االفتراسية والكيانات 

التجارية الراغبة يف االخنراط معهم. 

املجموعة العمرية األخرية: 
13 سنة فأكثر 

هذه املجموعة هي اليت تغطي أطول فترة 
عمرية، وهي املجموعة اليت تتألف من 

النشء الذين يعتربون مراهقني على وجه 
التحديد. وتنمو هذه املجموعة بسرعة 

وتتحول من كوا نشأ إىل أن تصبح 
جمموعة راشدين صغار. إن أفرادها 

يعملون على تنمية هويام وأذواقهم 
واستكشافها على حد سواء. وكثريًا ما 
يكون مبقدورهم استخدام التكنولوجيا 
مبستوى عال من احلرفية بدون إشراف 

من الراشدين أو تفاعل معهم. وتبدأ 
براجميات الترشيح يف أن تصبح أقل فائدة 
وأقل وثاقة صلة، غري أن مما ال ريب فيه 

أا ستظل تقوم بدور داعم هام، وال 
سيما بالنسبة للنشأ الذين قد تكون لديهم 

إمكانية تعرض للتضرر مؤقتة أو أطول 
أجال.

ويستطيع املراهقون، مبا له صلة بنموهم 
اهلرموين وإحساسهم املتنامي بالنضج 
اجلسماين، أن خيترقوا املراحل عندما 

يشعرون حباجة قوية إىل شق طريقهم 
بأنفسهم، والفرار من اإلشراف الوثيق 

من قبل والديهم أو الراشدين، والتماس 
نظرائهم. ومن املمكن أن يقود الفضول 
الطبيعي حول املسائل اجلنسية إىل وقوع 
بعض الناس من هذه املجموعة العمرية 

يف أحوال حيتمل أن تكون مزعجة وهو 
ما يزيد من أمهية تفهمهم لكيفية البقاء 

آمنني على اخلط.

وتعترف املبادئ التوجيهية حلماية األطفال 
على اخلط بصعوبة استحداث رسائل 
تغطي حاجات مجيع األعمار يف هذه 

املجموعات املحددة. كما أن القوانني 
واألعراف املحلية تعترب هامة بشكل 

جذري يف مثل هذه األمور.

.
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"قواعد ذكيه"
استخدام اإلنترنت ممتع. فاستمتع بذلك إلى أقصى حد بأن تحافظ على سالمتك.
يمكنك القيام بالكثير من األشياء المثيره لالهتمام على اإلنترنت. يمكنك أداء األلعاب،   .1
وتستطيع التحدث مع أصدقائك، ومقابله أصدقاء جدد والعثور على الكثير من المعلومات 
المفيده. ولك الحق في أن تستمع بكل ما يمكن أن يقدمه لك العالم الرقمي وأن 

تستكشفه!
ولكن يتعين عليك أيضاً أن تكون واعياً بأنك قد تعثر على بعض األشياء غير الساره على   .2

اإلنترنت، مثل صور وقصص قد تشوش أفكارك أو قد تخيفك. فأصدقاؤك والراشدون الموثوق 
فيهم ليسوا الناس الوحيدين الموجودين في هذا العالم الرقمي. ومن أسف أن اإلنترنت 

يستخدمها أيضاً أناس ليسوا مهذبين، أو قد يريدون حتى أن يؤذوك أو يتحرشوا بك أو 
يرهبوك أنت أو غيرك من الناس. فيتعين عليك أثناء استخدامك لإلنترنت أن تدرك قواعد 

أساسيه معينه لكي تستطيع أن تحمي نفسك واآلخرين.
لك الحق في أن تستخدم اإلنترنت بأمان وأن تضع لنفسك حدودها. كن ذكياً ومسؤوالً   .3

وآمناً على الخط، كما تفعل في الحياه الواقعيه.
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ضع لنفسك حدودها
1. احرص على خصوصيتك. وسواء أكنت تستخدم موقعًا على شبكة اجتماعية أم أي خدمة أخرى 

على اخلط، احرص على خصوصيتك وخصوصية عائلتك وأصدقائك. قد يراودك شعور بأنك 
جمهول اهلوية على اخلط، غري أن مجع معلومات من شىت املصادر ميكن أن يكشف الكثري جدًا مما 
هو خصوصي من املعلومات عنك أو عن اآلخرين ممن أنت وثيق الصلة م، مبا يف ذلك عائلتك.

إذا انضممت إىل موقع على شبكة اجتماعية استخدم أطر اخلصوصية حلماية ملفك الشخصي على   .2
اخلط حبيث ال ميكن أن يراه سوى أصدقائك. وينبغي لك أن تستخدم بدًال من امسك احلقيقي، 

كلما كان ذلك ممكنًا، كنية يستطيع أصدقاوك احلقيقيون أن يتعرفوا عليها. وكثريًا ما توفر خدمات 
التفاعل األخرى، مثل التراسل الفوري، أدوات للخصوصية فاستخدمها.

فكر مرتني قبل أن تنشر أو تتقاسم أي شيء على اخلط. فهل أنت على استعداد لتقامسها مع كل   .3
الناس على اخلط، مع أصدقائك املقربني عالوة على الغرباء؟ فما أن تضع معلومات أو صور أو 

أي مادة أخرى على اإلنترنت، فإنك ال تستطيع حموها أو منع الناس اآلخرين من استخدامها. ولن 
تستطيع أن تعرف البتة بشكل مؤكد أين قد ينتهي ا األمر.

كن انتقاديًا، فما قد يبدو حقيقة قد ال يكون صادقًا يف احلقيقة على اإلطالق. ومن أسف أن األمور   .4
إذا بدت جيدة جدًا لدرجة أال تكون حقيقية، فمن املحتمل أن يكون األمر كذلك. تأكد مرتني من 

صحة املعلومة من مصادر أخرى يعول عليها.

لك حقوق وينبغي لك، ولآلخرين أيضًا، احترامها. فال ينبغي أن تقبل التحرش أو الترهيب من   .5
الناس اآلخرين. إن القوانني والتوقعات اخلاصة بالسلوك الالئق واملقبول سارية املفعول على اخلط 

بقدر ما هي سارية يف احلياة الواقعية.
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مقابلة أصدقائك على اخلط خارج اخلط
أحيانًا ما تتطور صالتك على اخلط إىل صداقات.  .1

فكر مرتني قبل مقابلة أصدقائك على اخلط يف احلياة الواقعية. وإذا ما رغبت رغم ذلك يف   .2
مقابلة صديق على اخلط خارج اخلط، فينبغي لك دائما أن تأخذ معك شخصًا موثوقًا به. 

وينبغي لك أن تطلب من والدك أو راشد آخر موثوق به أن يصحبك لتجنب أي متاعب يف 
حالة ما تبني أن املقابلة خميبة لآلمال.

ضع يف ذهنك أنه قد يتبني أن صديقك على اخلط من نوع خمتلف من األشخاص عما كنت   .3
تظنه. 
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قبول الدعوات/الصداقات
من املحتمل أن يكون معظم الناس الذين تتواصل معهم على اخلط من أصدقائك يف احلياة الواقعية   .1

بالفعل. كما أن من املمكن أن تكون متصًال بأصدقاء أصدقائك. ومن املمكن يف كثري من األحوال 
أن يكون ذلك ممتعًا، ولكن إن مل تكن تعرف يف نفس الوقت شخصًا ما فعليًا بنفسك، فهل أنت 

مستعد حقيقة العتباره "صديقًا" وأن تتقاسم معه نفس املعلومات اليت تتقامسها بالضبط مع أقدم 
وأفضل أصدقائك؟

تستطيع أن تتصل من خالل االتصاالت على اخلط بأناس مل يكونوا معروفني لك فيما سبق. وقد   .2
تتلقى طلبات من غرباء يريدون االنضمام إىل قائمة معارفك وأن يروا ملفك الشخصي، غري أنه ليس 
من دواعي احلكمة أن تقبلهم. وال يوجد خطأ يف أن ترفض دعوات لست متأكدًا من حقيقتها. مث 

إن تكوين صالت أكرب وأكرب ليس من قبيل التشبيك االجتماعي حقيقة.
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االستجابه للوقائع
احم نفسك من المحتوى المزعج أو المؤلم. ال تنفذ متعمداً إلى تلك المواقع أو تتقاسم الصالت   .1

معها. وإذا ما رأيت شيئاً يضايقك فتحدث عنه مع والديك أو مع شخص تثق فيه.
تجاهل السلوك السيئ وابتعد عن المحادثات أو المواقع غير الساره ذات المحتوى غير الالئق.   .2
وكما يحدث في الحياه الواقعيه، هناك أناس قد يتصرفون لسبب ما بطريقه عدوانيه أو مهينه أو 

مستفزه إزاء اآلخرين، أو يريدون تقاسم محتوى ضار معهم. وعاده ما يكون من األفضل تجاهلهم 
فحسب ثم منعهم من الدخول.

امنع أي شخص يستخدم رسائل بريد إلكترونيه أو تعليقات وقحه أو تطفليه أو تهديديه من الدخول.   .3
وحتى لو كانت الرساله مزعجه أو تجعلك تشعر بعدم االرتياح، فإنه ينبغي لك أن تحفظها حتى 

تستطيع أن تبينها لراشد للحصول على نصيحته إذا ما احتجت إليها. فلست أنت الذي يتعين عليه 
أن يخجل من محتوى هذه الرساله.

كن يقظاً دائماً إذا ما أراد شخص ما، وبخاصه الغريب، أن يتحدث إليك عن الجنس. تذكر أنك ال   .4
تستطيع أن تكون متأكداً دائماً من هويه هذا الشخص أو نواياه. إن مفاتحه طفل أو ناشئ بطريقه 

جنسيه يعد دائماً سبباً جدياً لالنشغال، وينبغي لك أن تخبر بالغاً راشداً موثوقاً به بحيث تستطيع أنت 
أو الراشد الموثوق به اإلبالغ عن الواقعه.

إذا ما كان شخص ما قد استغواك أو خدعك لكي تنخرط في أنشطه جنسيه أو لكي تنقل صوراً   .5
جنسيه لك، فينبغي لك دائماً أن تخبر راشداً موثوقاً به بذلك لكي تحصل منه على نصيحه 

ومساعده. فليس من حق أي راشد أن يطلب أشياء بهذا الطابع على وجه الخصوص من طفل أو 
ناشئ - وتقع المسؤوليه دائماً على عاتق البالغ الراشد.
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أخبر شخصاً ما عما يشغل بالك
إذا ما عنت لك بعض الشواغل أو واجهت مشاكل أثناء وجودك على الخط، فيتعين عليك   .1
أن تخبر شخصاً ما يمكنك الوثوق به، مثل والديك أو شخص بالغ راشد آخر، ممن يستطيع 
مساعدتك وإعطائك نصيحه جيده عما يمكنك عمله. وليس هناك أي مشكله تستعصي 

على الحل. كما قد تود أن تتصل بخط مساعده الطفل الهاتفي25 المتاح في بلدك.
يمكنك اإلبالغ عن المحتوى أو األنشطه الضاره أو غير الالئقه على مواقع الويب إلى خدمه   .2

إساءه استخدام البريد اإللكتروني التابعه لمضيف الموقع.
يمكنك اإلبالغ عن المحتوى غير القانوني إلى خط ساخن في اإلنترنت أو إلى الشرطه.  .3

يمكنك اإلبالغ عن األنشطه غير القانونيه أو التي يحتمل أن تكون غير قانونيه إلى الشرطه   .4
المحليه.

وينبغي لك أيضاً، باإلضافه إلى اتباع الحرص الالزم على نفسك، أن تحرص على سالمه   .5
حاسوبك أو معدتك المتنقله. إذ يوجد، مثل القواعد الذكيه، بعض النصائح السهله التي 

تتذكرها من أجل المحافظه على سالمه حاسوبك ومعدتك المتنقله.

www.childhelplineinternational.org املتاح على املوقع CHI ،مثًال  25
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هذه املبادئ التوجيهية (التذييل 1). 
وسيكون مبقدورك أن تعثر على 
اخلط على نسخ خمتلفة من "عقد 
السالمة العائلية على اإلنترنت".  

حقوقك على اخلط
لك احلق يف استخدام التكنولوجيات   •

يف تنمية شخصيتك واملساعدة يف 
زيادة قدراتك.

لك احلق يف محاية هويتك.  •

لك احلق يف املشاركة يف املعلومات   •
املالئمة لسنك وشخصيتك والتمتع 

ا والنفاذ إليها.

لك احلق يف التعبري عن نفسك   •
حبرية، وأن ُتعاَمل باحترام فيما حتترم 

اآلخرين دائمًا.

تعلم كيف تستخدم آلتك بشكل 
مأمون:

بت "جدار محاية"  تأكد من أنك ركَّ  .1
وبرجمية ملكافحة الفريوسات وتعرف 
كيفية استخدامهما. تذكر أن تعمل 

على حتديثهما.

تعرف على نظام تشغيل حاسوبك   .2
(مثل ويندوز ولينوكس، إىل آخره)، 

وخباصة عن كيفية تصحيح براجمه 
والعمل على حتديثه.

إذا ما كان قد مت تركيب برامج   .3
املراقبة األبوية، فتحدث إىل والديك 

يف هذا الشأن واتفق معهما على 
املستوى الذي يضاهي سنك 

وحاجاتك. ال حتاول ختريب هذه 
الربامج.

إذا ما تلقيت ملفًا لست متأكدًا منه   .4
أو ال تعرف مرسله، فال تفتحه. 
فهذه هي الطريقة اليت تصيب ا 
تروجان Trojans والفريوسات 

آلتك.

احرص على االهتمام بآلتك وكيفية   .5
عملها حبيث تستطيع أن تتصرف إذا 

ما اكتشفت شيئًا غري عادي. 

تعلم أن تتأكد من هوية من تتصل   .6
م - تعلم استخدام أدوات من 

."Netstat" قبيل

وأخريًا، فإن مثة طريقة عظيمة للتأكد   
من أن والديك يوافقان على حياتك 

على اخلط وهي أن تضع اتفاقًا 
مكتوبًا معهما. ويتمثل الغرض من 
ذلك يف طمأنتهما إىل أنك تدرك 

املخاطر املتصلة بالدخول على اخلط، 
وتعرف كيف تتصرف وما الذي 

تفعله، عالوة على أن إشراك والديك 
جيعلهما يتفهمان ما الذي تعمله فعليًا 

عندما تكون على اخلط. ويتعني 
أن يكون االتفاق قائمًا على اتفاق 
متبادل بينك وبني والديك. ويوجد 
منوذج ملثل هذه االتفاقات يف اية 
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من املواقع اآلمنة على الويب اليت تكون 
مالئمة للعمر. واهلدف من ذلك هو 

تزويد هذه املجموعة العمرية بأساسيات 
السالمة يف استخدام اإلنترنت وآداب 

استخدامها وتفهمها. ومن املحتمل أال 
تستطيع هذه املجموعة العمرية أن تفك 
شفرة الرسائل األكثر حتذيقًا. وينبغي أن 

يرجع الوالدون أو البالغون الراشدون 
املسؤولون عن األطفال إىل املبادئ 

التوجيهية للوالدين واألوصياء واملدرسني 
بشأن محاية الطفل على اخلط ملعرفة 

أفضل كيفية ميكن هلم أن يساعدوا ا 
املجموعة العمرية األصغر عمرًا على 
البقاء ساملني على اخلط. وباإلضافة 

إىل ذلك، مت ذكر روابط عديدة مفيدة 
ومثرية لالهتمام للموارد على اخلط من 
أجل هذه املجموعة العمرية يف القسم 
"مصادر ملزيد من القراءات واإلهلام".

 

لك احلق يف أن تكون انتقاديًا وأن   •
تناقش أي شيء تقرؤه أو تقابله 

عندما تكون على اخلط.

لك احلق يف أن تقول "ال" إذا ما   •
جعلك شخص ما تشعر بعدم 

االرتياح لطلباته عندما تكون على 
اخلط.

مبادئ توجيهة للمجموعة العمرية 
5-7 سنوات

ال يستطيع الكثري من النشء يف هذه 
املجموعة العمرية أن يقرؤوا مبادئ 
توجيهية من هذا القبيل أو تفهمها. 
وينبغي أن يقوم والدوهم أو بالغون 

راشدون أيضًا باإلشراف على 
استخدامهم لإلنترنت عن كثب طوال 

الوقت.كما قد يكون لرباجميات الترشيح 
أو غريها من التدابري التقنية دور مفيد 
تقوم به على وجه اخلصوص يف دعم 

استخدام طفل يف هذا العمر لإلنترنت. 
وقد يكون من احلكمة النظر يف احلد من 
نطاق نفاذ مثل هذا الطفل املحتمل إىل 
اإلنترنت، مثًال، بواسطة تكوين قائمة 
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مبادئ توجيهية للمجموعة العمرية 
8-12 سنة

هناك الكثري من األشياء املختلفة اليت 
تستطيع أن تعملها على اخلط. ويف حني 

أا تبعث يف معظم الوقت على متعة 
كبرية، فإن األمور ال متضي يف بعض 

األوقات مثلما كنت تأمل وقد ال تعرف 
على الفور ملاذا حدث ذلك أو ماذا 

تصنع بشأنه. وحيتوي هذا القسم على 
بعض النصائح املفيدة حقيقة ملساعدتك 

على أن تكون آمنًا على اخلط.

إن التحدث مع األصدقاء باستخدام 
برجمية "التراسل الفوري" ويف غرف 

املحادثة ومواقع الشبكة االجتماعية ميكن 
أن ميثل طرائق عظيمة لكي تظل متابعًا 

ألحدث التطورات. كما أن مقابلة 
أصدقاء جدد على اخلط أمر ممتع. 

فبوسعك أن تقابل أصدقاء على اخلط 
حيبون مثلك نفس األفالم السينمائية أو 

الرياضات. غري أنه يف حني أن هناك 
الكثري من النقاط اجليدة يف البقاء على 

اتصال مع األصدقاء املكتسبني على 
اخلط، فإن هناك أيضًا بعض املخاطر يف 
االلتقاء بالناس على اخلط - وخباصة إذا 

مل تكن تعرفهم يف احلياة الواقعية.

وملساعدتك على البقاء آمنًا فيما ُتجري 
حمادثات، تذكر بعض النصائح البسيطة:

كن حريصًا بشأن من توليهم ثقتك   .1
على اخلط. فمن املمكن أن يدعي 

شخص ما أنه شيء ما على خالف 
احلقيقة.

اختر أصدقاءك. ويف حني أنه أمر   .2
طيب أن يكون لك الكثري من 

األصدقاء، فإن امتالك الكثري جدًا 
منهم جيعل من الشاق التأكد ممن 

يرى املواد اليت تضعها على اخلط. 
ال تقبل طلبات للصداقة إذا مل تكن 
تعرف حقيقة الشخص الذي يطلبها 

ولست واثقًا منه.
احتفظ خبصوصية تفاصيلك   .3

الشخصية. استخدم كنية عوضًا عن 
امسك احلقيقي إذا كنت يف موقع أو 

لعبة قد يكون فيهما الكثري من الناس 
الذين ال تعرفهم. اسأل والديك قبل 
أن تعطي ألي شخص على اإلنترنت 
امسك أو عنوانك أو رقم هاتفك أو 

أي تفاصيل شخصية أخرى. 

اجعل ملفك الشخصي سريًا. اطلب   .4
من والديك أن يساعداك يف عمل 

ذلك إن مل تكن واثقًا من األمر. إن 
هذا األمر هام حقيقة.

احتفظ دائمًا بكلمة السر اخلاصة بك   .5
يف طي الكتمان. فال تتقامسها حىت 

مع أصدقائك.
إذا ما أردت الترتيب ملقابلة شخص   .6

ما التقيت به على اخلط، فراجع األمر 
مع أحد والديك أوًال وأطلب منه أن 

يذهب معك. واجعل املقابلة دائمًا 
يف مكان عام ناصع اإلضاءة يوجد 

به الكثري من الناس اآلخرين حولك، 
ويفضل أن يكون ذلك خالل النهار.

إذا ما كتب لك شخص ما شيئًا   .7
بذيئًا أو خميفًا أو شيئًا ما ال حتبه، 

أخرب والديك أو بالغ راشد آخر ممن 
تثق م.

آداب السلوك على اإلنترنت
أحياناًً ما يكون من السهل نسيان أن 

الشخص اآلخر الذي تتحدث معه على 

برنامج تراسل فوري، أو تلعب معه لعبة، 
أو تدخل شيئًا يف ملفه الشخصي، هو 

شخص حقيقي. ومن األسهل قول وفعل 
شيء ما على اخلط مما قد ال تفعله يف 
"احلياة الواقعية". وقد جيرح هذا األمر 

أحاسيس ذلك الشخص أو جيعله يشعر 
بعدم األمان أو احلرج. فمن املهم أن 

تكون لطيفًا ومهذبًا مع اآلخرين على 
اخلط - توقف وفكر يف الكيفية اليت قد 

يؤثر ا سلوكك عليهم.  

نصائح
عامل اآلخرين مبا حتب أن يعاملوك به. 
جتنب استخدام لغة سيئة وال تقل أشياء 

ما لشخص ما لتجعله يشعر بالتأمل.

تعلم "آداب السلوك على اإلنترنت" 
اخلاصة بالدخول على اخلط. ما الذي 
يعترب مالئمًا ألن تعمله وتقله وما ال 

يعترب كذلك. فمثًال، إذا ما طبعت رسالة 
لشخص ما باحلروف الكبرية، فقد يظن 

أنك ترفع صوتك عليه.
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وإذا ما قال شخص ما شيئًا بذيئًا أو شيئًا 
جيعلك تشعر بعدم االرتياح، فال ترد عليه. 
غادر غرفة أو منتدى املحادثة على الفور.

وإذا ما قرأت لغة تثري انزعاجك أو 
شاهدت صورًا فاحشة أو شيئًا خييفك، 

أخرب والديك أو بالغًا راشدًا آخر ممن 
تثق م.

أداء ألعاب على اخلط
ومن املمكن أن يكون أداء ألعاب على 

اخلط واستخدام كونسول أو ألعاب 
على احلاسوب أمرا باعثا على املتعة إىل 
حد كبري، ولكن يتعني عليك أن تكون 

حريصا بشأن مقدار ما تلعبه ومن تلعب 
معه. ومن املهم أن حتمي خصوصيتك 

إذا كنت تتحدث مع العبني آخرين وأال 
تتقاسم معهم معلوماتك الشخصية أو 

اخلصوصية. وإذا كنت غري متأكد مما إن 
كانت اللعبة مناسبة، اطلب من والديك 

أو من بالغ راشد موثوق به أن يراجع 
ويستعرض مواصفاا من أجلك.

نصائح
إذا ما تصرف العب آخر بشكل   .1

سيء أو جعلك تشعر بعدم االرتياح، 

امنعه من الدخول إىل قائمة الالعبني 
اخلاصة بك. وتستطيع أيضًا أن تبلغ 

عنه إىل ُمشِغل موقع األلعاب.
حد من الوقت الذي تؤدي فيه   .2
األلعاب حبيث تستطيع أن تفعل 

أشياء أخرى مثل الواجبات 
املدرسية، وأشغال يف املنـزل، 

وقضاء وقت مع أصدقائك.
احتفظ بالتفاصيل الشخصية سرية.  .3

ال تنس أن ختصص وقتًا خارج اخلط   .4
ألصدقائك ورياضاتك املحببة وغري 

ذلك من األنشطة.

الترهيب
تنطبق على اخلط نفس القواعد اليت 

تنطبق يف احلياة "الواقعية" بشأن كيفية 
التعامل مع األشخاص اآلخرين. ومن 

أسف أن الناس ال يعاملون بعضهم 
البعض جيدًا على اخلط، وقد جتد 

نفسك، أو صديق لك، هدفًا للترهيب. 
وقد جيري إغاظتك أو إطالق شائعات 

حولك على اخلط، وتتلقي رسائل 
فاحشة أو حىت رسائل ديد. وقد 

حيدث ذلك يف املدرسة أو خارجها، يف 

أي ساعة من ساعات اليوم، من أناس 
تعرفهم، ويف بعض األحيان من أناس 

ال تعرفهم. ومن املمكن أن يترك ذلك 
عندك شعورا بعدم األمان والوحدة.

ال ميلك أحد احلق يف ترهيب األشخاص 
اآلخرين. ويف أكثر حاالت الترهيب 

جسامة، فإنه يعترب غري قانوين وميكن أن 
تقوم الشرطة بالتحقيق فيه.

نصائح
إذا ما تعرضت للترهيب على اخلط: 

جتاهل ذلك. ال ترد على الترهيب.   .1
ذلك أم إن مل يتلقوا ردًا فقد ميلون 

وينفضون عنك.

امنع الشخص من الدخول. ومن   .2
شأن ذلك أن جيعلك تتوقف عن 

رؤية رسائل أو نصوص من أشخاص 
معينة.

أخرب شخصًا ما. أخرب أمك أو   .3
أبيك، أو بالغًا راشدًا آخر ممن تثق 
م. احتفظ بالدليل. ومن املمكن 

أن يكون ذلك مفيداً يف تتبع القائم 

بالترهيب. احفظ النصوص أو رسائل 
الربيد اإللكتروين أو املحادثات على 

اخلط أو الربيد الصويت كإثبات.

أبلغ ذلك إىل:  .4

مدرستك - ينبغي أن تكون لديهم   •
سياسات معمول ا بشأن الترهيب.

مزود خدمة اإلنترنت الذي تتعامل   •
معه و/أو مزود اخلدمة اهلاتفية 

أو املسؤول عن إدارة الويب - 
فهناك إجراءات ميكنهم القيام ا 

ملساعدتك.

الشرطة - إذا ما كان هناك ديد   •
لسالمتك، فيمكن للشرطة أن 

تساعدك.

إذا ما تعرض صديق لك للترهيب 
على اخلط

قد يكون من الصعب عليك أن تعرف 
أن صديقًا لك يتعرض للترهيب. فقد 

حيتفظ باألمر سرًا لنفسه. فإذا ما تعرض 
صديقك للترهيب فقد تلحظ أنه مل يعد 

يتحدث معك على اخلط بنفس القدر 
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كما سبق، أو أنه أخذ يتلقى فجأة 
رسائل خمتصرة كثرية أو أنه يبدو غري 
سعيد بعد أن ينهض من أمام حاسوبه 
أو بعد أن يراجع رسائله اهلاتفية. وقد 

يتوقف عن قضاء وقت مع أصدقائه 
أو يفقد االهتمام باملدرسة أو األنشطة 

االجتماعية.

 ساعد يف وقف الترهيب
تصدَّ ملا حيدث وأعلن عنه. فإذا ما   .1
شهدت حدوث ترهيب لصديق أو 
عرفت به، سانده وأبلغ عن ذلك. 
فإنك قد ترغب يف أن يفعلوا نفس 

الشيء لك.
ال حتول رسائل أو صورًا قد تؤذي   .2

أحدًا أو تضايقه. وحىت إن مل 
تكن البادئ بإرسال هذه الرسائل، 

فسُينظر إليك على أنك جزء من 
حلقة الترهيب.

تذكر، عندما تتواصل على اخلط،   .3
أن تعامل اآلخرين مبا حتب أن 

يعاملوك به.
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بصمتك اإللكترونية
إنه ألمر عظيم أن تتقسام أشياء على 

اخلط مع أصدقائك. ويتمثل جانب من 
متعة تقاسم شرائط الفيديو والصور 

واملحتويات األخرى يف أن كثريًا من 
الناس ميكنهم رؤيتها واالستجابة هلا. 

تذكر أن ما تتقامسه مع أصدقائك قد يراه 
أيضًا آخرون ال تعرفهم. وقد ميكنهم 

أيضًا أن يعودوا إىل مشاهدا لسنوات 
كثرية مقبلة. وكل شيء تدِخله على 

الشبكة يضيف إىل بصمتك اإللكترونية، 
وما أن يصبح على اخلط فمن املمكن أن 
يظل هناك إىل األبد. ولذا فكر جيداً قبل 

أن تضعه هناك.

نصائح
احتفظ بتفاصيلك الشخصية سرية.   .1

استخدم كنية مناسبًا عوضًا عن 
امسك احلقيقي. اسأل والديك قبل 
أن تعطي امسك أو عنوانك أو رقم 

هاتفك أو أي تفاصيل شخصية 
أخرى ألي شخص على اإلنترنت.

ال تتقاسم اسم املستخدم أو كلمة   .2
السر اخلاصني بك مع أي أحد.

فكر قبل أن تضغط على مفتاح   .3
"ارسل" أو "أدخل". فما أن يتم 
إدخال شيء فمن الصعب إزالة 

املحتوى.

ال ُتدخل أي شيء ال تريد أن يعرفه   .4
اآلخرون أو يعثروا عليه - أو ال تود 

أن تقوله هلم وجهًا لوجه.

تذكر أن الصور وشرائط الفيديو   .5
الشخصية اليت ترسلها ألصدقائك 
أو ُتدِخلها على موقع على الشبكة 

االجتماعية قد ميرر إىل آخرين 
وحيمل على مواقع عمومية. 

تعامل باحترام مع حمتويات اآلخرين   .6
اليت تدخلها أو تتقامسها. فمثًال، فإن 

صورة يكون صديقك قد التقطها 

ختصه هو وليس أنت. وينبغي لك أال 
تدخلها على اخلط إال إذا حصلت 
على إذنه وبعد أن تذكر ملحوظة 

عن املكان الذي أخذا منه.

املحتوى املهني أو غري القانوين
عندما تتصفح الويب قد تقابل مواقع 

على الويب أو صورًا أو نصوصًا أو غري 
ذلك من املواد اليت جتعلك تشعر بعدم 

االرتياح أو اإلنزعاج. وهناك بعض 
الطرق السهلة لتناول تلك احلاالت. 

نصائح
أخرب والديك أو بالغًا راشدًا آخر   .1

ممن تثق م إذا ما قابلتك مواّد تثري 
انزعاجك.

اعرف كيف "رب" من موقع   .2
ويب إذا ما أخذك البحث على 
اإلنترنت إىل موقع غري سار أو 

كريه على الويب. انقر على مفاتيح 

"التحكم - التبديل - احلذف" إذا ما 
مل يسمح لك املوقع باملغادرة.

إذا ما كان موقع ما على الويب يبدو   .3
مريبًا أو به صفحة حتذير ملن هم أقل 

من 18 سنة من العمر، اترك املوقع 
فوراً. فبعض املواقع ليست موجهة 

إىل الصغار.

تأكد مع والديك أن حمرك البحث   .4
لديك جمهز ملنع املواد املخصصة 

للبالغني.

اطلب من والديك تركيب برجمية   .5
ترشيح لإلنترنت ملنع املواقع السيئة.

اطلب من والديك أن يساعداك   .6
يف العثور على مواقع آمنة وممتعة 

الستخدامها والتعليم عليها 
الستخدمها الحقًا.
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املحتوى الضار وغري القانوين
الفضول واالهتمامات والرغبة يف تعلم 

أشياء جديدة واستكشاف أوجه جديدة 
من املعرفة: تعترب اإلنترنت أداة عظيمة 

إلشباع تلك احلاجات. غري أن اإلنترنت 
عامل مفتوح لكل امرئ احلرية فيه 

لتعميم األخبار أو أي شيء آخر تقريبًا. 
وهي حتتوي على كمية ال اية هلا 

من املعلومات، وهي ضخمة يف نطاقها 
لدرجة أن من السهل أن تضل طريقك 

فيها أو تقع يف أكاذيب ومواد غري الئقة 
حلاجاتك أو سنك. إننا نشري إىل مواقع 
تروج، مثًال، للكراهية العرقية أو حتض 
على العنف، مواقع ميكن أن تقودك إىل 
العثور على مواد إباحية أو عن امتهان 
األطفال. ومن املمكن أن حيدث هذا 
بطريق الصدفة البحتة، كما حيدث يف 

حاالت البحث عن مواضيع خمتلفة متامًا، 
من خالل رسائل الربيد اإللكتروين 

وبرامج التحاور املباشر بني األشخاص، 

املجموعة العمرية 13 سنة فأكثر
تستخدم أعداد هائلة من النشء يف 

هذه املجموعة العمرية مواقع الشبكة 
االجتماعية، واأللعاب على اخلط، 

وتطبيقات التراسل الفوري. والدخول 
على اخلط ليس مبجرد شيء ما يفعلونه 

عرضيًا أو من أجل املتعة. إذ يعترب 
بالنسبة للكثريين منهم جزءًا ال يتجزأ 

من حيام اليومية. إا الطريقة اليت 
يظلون ا على اتصال مع أصدقائهم 

والتواصل معهم، والكيفية اليت ينظمون 
ا جزءًا كبريًا من حيام االجتماعية 

وواجبام املدرسية. وستجد هنا 
معلومات عن الكيفية اليت تكون آمنا 

ا عند استخدام تلك املنابر على 
اخلط، عالوة على تبصر عما ميكن 

أن تفعله للمساعدة يف إجياد حيز آمن 
وإجيايب على اخلط لك وألصدقائك.

واملنابر، وغرف املحادثة، وبصورة أعم 
من خالل القنوات الكثرية اليت تشتمل 

عليها الشبكات االجتماعية.

ولذلك:
قبل البدء يف البحث، ينبغي لك   .1

أن تكوِّن فكرة واضحة عما تريد 
البحث عنه؛

وميكنك، لكي تضيق نطاق األمور،   .2
أن تستخدم وظائف أو فهارس حبث 
متقدمة، أي فئات مواضيعية توفرها 
معظم حمركات البحث (أي، بشأن 

الرياضة، أو الصحة، أو السينما، إىل 
آخره)؛

استخدم حسك االنتقادي وحاول   .3
أن حتدد ما إن كان املوقع جديرًا 

بالثقة أم ال: عندما تنفذ إىل املوقع، 
هل تبدأ صفحات األخرى يف التفتح 
تلقائيًا؟ هل تستطيع التعرف على من 
ميلك املوقع؟ هل من السهل االتصال 
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باملالك؟ هل تستطيع أن تذكر من 
كتب الصفحة أو مقال معني تراه؟ 

(تستطيع دائمًا أن تقوم ببحث آخر 
للتعرف على املزيد عن املؤلف و/
أو املالك). تأكد من أنك كتبت 

عنوان موقع الويب بشكل صائب؛ 
هناك بعض املواقع اليت تستخدم 

امسًا مشاًا ملواقع أخرى لالستفادة 
من احتمال الطباعة بشكل خاطئ. 
هل هجاء نص املوقع صائب أم أن 

هناك أخطاء حنوية؟ هل حيتوي على 
تواريخ قد تشري إىل ما إن كان قد مت 
حتديث املوقع؟ هل هناك مالحظات 
قانونية (بشأن اخلصوصية، مثًال)؟

إذا ما قابلتك أثناء تصفحك على   .4
اخلط مواقع حتتوي على عنف أو 

مواد عنصرية أو غري قانونية أو عن 
امتهان األطفال، ال تنس أنه ميكن 

اإلبالغ عن هذه املواقع إىل الشرطة 
أو إىل اخلط الساخن. حاول أن 

تعرف اجلهة اليت ميكن أن ترسل إليها 
هذه التقارير يف بلدك؛ كما ميكن أن 

يساعدك والداك أو بالغ راشد ممن 
تثق م يف التقدم بتقرير. كما ينبغي 

لك أن تتكلم مع شخص ما عما 
حدث وعن أي مشاعر قد تكون ال 
تزال تراودك بشأن الواقعة/التجربة؛

كثريًا ما تكون املحتويات (صور أو   .5
شرائط فيديو، إىل آخره) اليت توجد 
على الويب بشأن اجلنس ذات طابع 

إباحي وتنقل مادة جنسية بطريقة 
خاصة بالبالغني يف املعهود ال تالئم 

جمموعتك العمرية؛

ما هي املسايسة؟
من املحتمل أن يستخدم بالغون مسيؤون 
اإلنترنت واهلاتف النقال إلقامة اتصاالت 

مع الصبيان والفتيات. وحيدث ذلك 
على وجه اخلصوص من خالل التراسل 
بواسطة نظام الرسائل املختصرة ونظام 

التراسل املتعدد الوسائط، وغرف املحادثة، 
وبرامج التراسل الفوري، وجمموعات 

األخبار، واملنابر، واأللعاب على اخلط، 
وبصورة أعم من خالل مجيع حيوز 

الشبكات االجتماعية، حيثما يتيسر 
احلصول على معلومات عن عمر 

املستخدم وجنسه وما هو أكثر من خالل 
امللفات الشخصية اليت يقومون بتجميعها.

ويستخدم املفترسون اجلنسيون اإلنترنت 
لالتصال باألطفال والنشء ألغراض 

جنسية، وكثريًا ما حيدث ذلك باستخدام 
أسلوب معروف باسم "املسايسة". 

وينطوي ذلك على اكتساب ثقة 
الطفل أو الناشئ باستثارة اهتماماته. 
وهؤالء املفترسني أناس على مقدرة 

كبرية من التالعب مبشاعر اآلخرين. 
وكثريًا ما يطرحون مواضيع وصورًا 

جنسية ويستخدمون لغة جنسية 
صرحية الستثارة الوعي اجلنسي وجعل 

ضحاياهم املستهدفني يتخلون عن 
احتراسهم. وأحيانًا ما تستخدم الفتيات 

والنقود، بل وتذاكر النقل، إلقناع الطفل 
واستدراجه إىل مكان يستطيع املفترس أن 

يستغله جنسيًا فيه. بل وقد يتم تصوير 
هذه املقابالت ضوئيًا أو على شرائط 
الفيديو، أو إذا مل تتم املقابلة يف مكان 

من العامل الواقعي فإن املفترس قد يقنع 
الطفل بتصوير نفسه أو أصدقائه يف 

أوضاع جنسية، أو بأن يشارك يف نشاط 
جنسي باستخدام آلة تصوير الويب 

إلذاعتها. وكثري من األطفال أو النشء 
الذين يستدرجون إىل هذه األنواع من 

العالقات االفتراسية يفتقدون إىل مستوى 
معني من النضج العاطفي أو لديهم 

درجة منخفضة من الثقة بالنفس. ومن 
شأن ذلك أن جيعلهم عرضة ملثل هذا 

النوع من التالعب والتخويف. كما قد 
يترددون يف إخبار البالغني عن مقابالم 

خوفًا من احلرج أو فقد النفاذ إىل 
اإلنترنت. ويف بعض احلاالت، يهددهم 
املفترسون ويطلبون منهم إبقاء عالقام 

أو ما حدث معهم يف طي الكتمان.

وهلذه األسباب:
من الضروري أن تكون على وعي   .1

ذه املخاطر، وحبقيقة أن كل 
شخص على اخلط ليس على ما 

حياول أن يدعيه لنفسه. وكثريًا ما 
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يستطيع املُغرِّرون أن يدعوا بأم 
أصغر سنًا لكي خيلقوا جوًا من األلفة 

والثقة ميكن أن يفضي إىل مقابلة 
خارج اخلط واحتمال إساءة التعامل؛

إن محاية بياناتك الشخصية مسألة   .2
هامة؛ ففي احلياة الواقعية ال تعطي 

أبدًا مثل هذه التفاصيل وال خترب 
البتة أشخاصًا ال تعرفهم بأمورك 
اخلصوصية. وحىت لو مت تكوين 

صداقة افتراضية ظريفة مما قد تبدو 
أا ميكن أن تفضي إىل ما هو أكثر 
من ذلك، فمن املهم أن تتذكر أنك 
ال تعرف دومًا من يوجد حقيقة يف 

الطرف اآلخر من احلاسوب؛

كثريًا ما يتعني عليك، لكي تدخل   .3
إىل غرفة حمادثة أو منرب أو، بصفة 
أعم، شبكة اجتماعية، أن تصنف 

ملف معلومات شخصية تدرج فيه 
معلومات ميكن أن تكون تفصيلية 

بدرجات متباينة. ومن الضروري يف 
مثل تلك احلاالت أن تلتزم احلذر 

بشأن إدراج بيانات ميكن حتديدها 
أو تتبعها (االسم واسم العائلة، 

والعنوان، واسم مدرستك، وأرقام 
هواتفك النقالة، وعنوان بريدك 

اإللكتروين، إىل آخره). ومن املمكن 
أن يتاح لكل فرد أن يطلع على 
تلك التفاصيل، ومن مث فإن من 

املستصوب أن ختلق هوية لنفسك 
باستخدام كنية أو اسم مستعار 

وصور خيالية أو رمزية، وعدم تقدمي 
أي معلومات شخصية تفصيلية؛

عندما تشعر بالفضول حول   .4
جنوسيتك أو مشاعرك األكثر 

محيمية، تذكر أن اإلنترنت ميكن 
أن تكون يف بعض األحيان مصدرًا 

ملشورة ومعلومات جيدة حقيقة، 
ولكن كثريًا ما يكون من األفضل 

حماولة العثور على طريقة ملناقشة هذه 
األشياء مع أناس تعرفهم وتثق م 

بالفعل يف احلياة الواقعية؛

إذا ما حدثت حماوالت من أجل   .5
اإلغواء أو خلق حاالت غريبة، فمن 
املهم العثور على شخص ما للتكلم 
معه، بالغ راشد أو صديق؛ ومزود 
خدمة اإلنترنت قد يسمح يف كثري 

من األحيان للمستخدمني باإلبالغ 
عن احلوادث بالنقر على أيقونة 

"أبلغ" أو "أخطر"، من أجل اإلبالغ 
عن االمتهان. وتستطيع، من ناحية 

أخرى، أن تلجأ إىل الشرطة مباشرة.

ومن املستصوب أيضًا أن حتفظ الرسائل 
اإللكترونية ونصوص غرفة املحادثة، 

والرسائل املختصرة والرسائل املتعددة 
الوسائط (باستخدام "صندوق الرسائل" 

مثًال) حيث ميكن تقدميها للشرطة 
كدليل.

الترهيب
من املمكن العمل، من خالل خدمات 

من قبيل الرسائل اإللكترونية واملنابر 
وغرف املحادثة والتدوينات وبرامج 
التراسل الفوري والرسائل املختصرة 
والرسائل املتعددة الوسائط، على أن 

يظل املرء على صلة بأصدقائه القدامى 
أو أن ينشئ صداقات جديدة يف الوقت 

احلقيقي ويف مجيع أحناء العامل، وأن 
يتبادل األفكار، وأن ميارس األلعاب، وأن 
جيري حبوثا، إىل آخره. ورغم أن معظم 

هذه اخلدمات والطريقة اليت تستخدم 
ا تعترب إجيابية، فمن املمكن استخدام 
نفس األدوات يف بعض احلاالت إليذاء 

مستخدمي اإلنترنت واالستهزاء م 
وتشويه مسعتهم ومضايقتهم، وعالوة 

على ذلك، يتم تضخيم السلوك العنيف 
أو العدواين خارج اخلط عندما يتم 
تصويره باهلواتف النقالة وتبادله أو 

إدخاله على النت.

ما هو الترهيب؟ الترهيب فعل يتمثل 
يف التسبب عمدًا يف إيذاء شخص آخر 
من خالل التحرش اللفظي أو االعتداء 
اجلسماين أو غري ذلك من طرائق القهر 

املاكرة مثل التالعب باملشاعر. وكثريًا ما 
يشري الترهيب يف اللغة اليومية إىل شكل 

من التحرش يقترفه منتهك ميلك قوة 
وهيمنة جسمانية و/أو اجتماعية أكرب 

مما ميلكه الضحية. وأحيانًا ما يشار إىل 
ضحية الترهيب على أنه هدف. وميكن 

للتحرش أن يكون شفهيًا و/أو جسمانيًا 
.(www.wikipedia.org) و/أو عاطفيًا
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وكثريًا جدًا ما حيدث الترهيب يف املدارس 
أو املجاورات املحلية. ومن أسف أن هناك 

أعدادًا متزايدة من عمليات الترهيب 
وأشكاًال حقيقية من الترهيب على اخلط، 

تتراوح من مواقع الويب العدوانية إىل 
الرسائل النصية التحرشية، وإرسال صور 

غري مرغوبة من خالل اهلواتف النقالة، 
وما إىل ذلك. وهذا الشكل بالذات من 

الترهيب - والذي حيتمل أن يهني ويؤذي 
شخصًا ما بدون أن ينطوي بالضرورة 
على أي اتصال جسماين - ميكن أن 
يكون له تداعيات مؤملة مبثل أشكال 

الترهيب التقليدية.

ومن املهم لذلك أن تعرف أن هذه 
الظاهرة موجودة وأن تكون على وعي 

مبختلف األشكال اليت ميكن أن تتخذها، 
وما ميكنك عمله لتجنب الوقوع 

ضحية هلا:

ال تعمم بياناتك الشخصية بدون   .1
تفكري، حيث إن ذلك يسهل من 

التعرف عليك وجيعلك أكثر عرضة 
ألفعال الترهيب والتخويف اليت يقوم 

ا آخرون من نفس عمرك؛

ما إن تدخل املعلومات على اخلط   .2
فإا تصبح خارج سيطرتك ومتاحة 

ألي شخص ومفتوحة ألي شكل 
من االستخدام. ويتعني عليك أن 

تكون واضحًا متامًا بشأن هذا 
املفهوم؛ فما قد يبدو كمزحة بريئة 

ميكن أن يكون له يف اية األمر 
تداعيات مزعجة ومؤملة لآلخرين؛

من املهم أن تتحاشى االستجابة   .3
للمضايقات اليت تتلقاها عرب الرسائل 
املختصرة والرسائل املتعددة الوسائط 

واملراسالت الفورية، ويف الرسائل 
الربيدية اإللكترونية العدوانية أو 

التشهريية، ويف غرف املحادثة أو أثناء 
املقابالت على اخلط مع املستخدمني 
اآلخرين. ويتعني عليك عوضًا عن 

ذلك أن تستخدم استراتيجيات معينة 
ميكن أن تستبعد أو حتد من أفعال 

من حياول استثارتك، مثل:

  تسمح الكثري من األلعاب
باستبعاد املستخدمني غري 

املستصوبني (أو املستخدمني غري 
املرغوب فيهم)؛

  ،عندما يتم رصد غرف املحادثة
يصبح من املمكن حفظ النص 
املهني يف املحادثة وإبالغه إىل 

املسؤول عن الرصد؛

  ميكن اإلبالغ عن اإلهانات
إىل مزود اخلدمة، أو ميكن، يف 
حالة اإلهانة من خالل اهلواتف 

النقالة، إرسال التقرير إىل شركة 
اهلاتف النقال؛

  ،يف احلاالت األكثر خطورة
مثل احلاالت اليت تنطوي 

على ديدات جسمانية، من 
املستصوب أن حتاط الشرطة 

علمًا؛

  من املمكن تتبع حساب الربيد
اإللكتروين الذي ترسل منه 
الرسائل املهينة، غري أن من 
املستحيل عمليًا إثبات من 
استخدمه فعليًا لكي يبعث 

بالرسالة. فيمكن للمرهب على 
اخلط أن يتطفل على حساب 

شخص آخر ويستخدمه من أجل 
سلوكه العدواين ومن مث يترك 

اللوم يقع على عاتق شخص 
سيء احلظ اسُتخدم بريده 
اإللكتروين بشكل خاطئ؛ 

  تتيح معظم برامج الربيد
اإللكتروين مرشحات ملنع الربيد 
اإللكتروين الوارد غري املرغوب 

فيه؛

تتيح الكثري من برامج التراسل   .4
الفوري إمكانية استحداث قائمة 

باألمساء اليت ميكن أن خيتار املستخدم 
منعها. وميكنك ذه الطريقة أن متنع 

الناس غري املرغوب فيهم من إقامة 
اتصاالت معك. وييسر لك نظام 
التراسل الفوري أن تعرف عندما 

يكون واحد من صالتك املعروفني 
واملقبولني على اخلط، وميكنك عند 

ذلك أن تبدأ يف جلسة حمادثة مع 
الشخص الذي تشعر بالرغبة يف 

احلديث معه؛

وهناك عدد كبري من نظم التراسل 
 AOLو ICQ الفوري املختلفة مثل

 .Yahoo Messengerو Messenger



55

مبادئ توجيهية لألطفال وصغار السن

ويعرف املَُرهِّبون أي األنظمة أكثر رواجًا 
بني النشء ويستخدموا ألغراضهم من 

قبيل اخلداع أو استثارة مشاجرة على 
اخلط. ومن املمكن أن يكون للمحادثات 
أو املشاجرات اليت تندلع على اخلط آثار 

الحقة تستمر، يف بعض األحيان، يف 
املدرسة أو يف أماكن أخرى خارج اخلط. 

ويف كل األحوال، تذكر أن من املهم 
أن خترب شخصًا ما عما حدث إذا ما 
شعرت البتة بعدم االرتياح أو أنك 

موضع ديد.

أخرب والديك، أو املدرس أو شخصًا 
ما من موظفي املدرسة تشعر بأن من 

املمكن الثقة به. بل من املمكن أن 
يكون إخبار أصدقائك مفيدًا.

كما ميكنك أن تبلغ مزود اخلدمة أو 
مشغل اهلاتف النقال، بل وحىت الشرطة 

إذا ما كان األمر خطريًا. وتذكر أن 
حتفظ الدليل على الترهيب، حيث 

إن ذلك يعترب هامًا حقيقة عندما خترب 
شخصًا ما بذلك.

والترهيب ليس مقبوًال سواء أكان على 
اخلط أم يف بيئة خارج اخلط.

وتوجد منظمات وطنية أو حملية يف 
الكثري من البلدان ميكن أن تلجأ إليها 

طلبًا للمساعدة.

ويف بعض البلدان، مثل كندا، يعترب 
"الترهيب السيرباين" عمًال إجراميًا فعليًا. 

ويف معظم البلدان، يعترب ديد شخص 
ما أو التحرش به أو التحدث معه، سواء 

أكان يف احلياة الواقعية أم على اخلط، 
فعًال إجراميًا.

ومن احلقائق املثرية لالهتمام: أن 
املصطلح اإلنكليزي ”bully“ (ترهيب) 

كان له معىن خمتلف عما عليه اليوم - 
فقد كان يعين يف احلقيقة قبل 500 عام 

"صديق" أو "فرد من العائلة"- فكم تتغري 
األمور؟

دافع عن خصوصيتك
يعترب إنشاء مدونة أو موقع شخصي 

على الويب أمرًا سهًال نسبيًا يف الوقت 
احلايل. ولكي تنضم إىل غرفة حمادثة، أو 

منرب، أو بصفة أعم إىل شبكة اجتماعية، 
يتوجب عليك أوًال أن تصنف ملف 

بيانات شخصية يشمل أنواعًا تفصيلية 
من املعلومات إىل حد ما. واملواقع 
املختلفة هلا قواعد خمتلفة. وقبل أن 
تدخل أي معلومات عن نفسك يف 
قاعدة بيانات موقع ما أو سجالت 

عضوية، راجع الكيفية اليت قد تستخدم 
ا هذه املعلومات، وما إن كان سيتم 

نشر بعضها أو كلها، وإذا ما كان 
األمر كذلك فأين سيتم نشرها. وإذا 
ما شعرت بعدم االرتياح بشأن كمية 

املعلومات املطلوبة منك، وإذا كنت ال 
تعرف املوقع حقيقة أو تثق به، ال تقدم 
هذه املعلومات. احبث عن خدمة أخرى 

أو مماثلة تطلب معلومات أقل أو تعد 
مبعاملة معلوماتك بقدر أكرب من احلرص. 
ومن املستصوب بقدر اإلمكان أن جتعل 
لنفسك هوية (أو امسًا مستعارًا) بواسطة 

استخدام كنية خمترعة وأال تضيف أي 
شيء آخر. ومن املهم على كل حال أن 
يكون لديك تفهم واضح بشأن ما ميكن 

أن تتقامسه مع اآلخرين وما يفضل أال 
تتقامسه معهم. فما ينشر على اخلط ميكن 

أن يصبح خارج حدود سيطرتك سريعًا 
وحتت تصرف أي شخص من أجل أي 

استخدام ممكن:

تأكدت، كلما احتجت إىل اإلفصاح   .1
عن بياناتك الشخصية من أن من 

يطلب معلومات عنك شخص جدير 
بالتصديق وجاد، وتذكر أيضًا أنه 

يتعني عليك قبل إعطاء بيانات بشأن 
أصدقائك أن ختربهم أوًال وحتصل 

على إذم، ألنه قد ال يسرهم مترير 
عنوان بريدهم اإللكتروين أو أي 

معلومات أخرى عنهم إىل اآلخرين؛

قد ال تكون مضطرًا إىل تقدمي كل   .2
املعلومات املطلوبة عنك، وينبغي أن 
تدرج أنواع البيانات املطلوبة على 
وجه احلصر فقط. وعلى أي حال، 

من األفضل دائمًا التحري بقدر 
اإلمكان عن الشخص أو اخلدمة 
أو الشركة اليت تتعامل معهم قبل 

تقدمي بياناتك. ومتحص، على وجه 
اخلصوص، لتعرف ما إذا كان املوقع 

الذي يطلب البيانات يقترح أن 
يرسل لك أي مواد إعالنية، أو إذا 
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كان يقترح مترير التفاصيل اخلاصة 
بك إىل شركات أخرى. فإذا مل تكن 

تريد منهم أن يفعلوا أيًا من تلك 
األشياء، فعلِّم على املربعات الوثيقة 

الصلة. وإذا مل يقدموا لك خيارًا 
فينبغي لك حقيقة أن تفكر يف عدم 
استخدام تلك اخلدمة على اإلطالق.

أرسل الصور وشرائط الفيديو   .3
الشخصية إىل من تعرفهم فعليًا فقط، 

فصورتك تشكل بيانات شخصية 
ويتعني أن تتأكد من أا لن تعمم 

بال روية. وينطبق نفس الشيء على 
صور اآلخرين. ضع يف ذهنك أن
 من املستحيل عمليًا حتديد أين 

سينتهي األمر بالصور املوضوعـة 
على اخلط؛ وقبل تصوير شخص ما 
ضوئيًا أو فلميًا، ينبغي لك دائمًا أن 

تطلب إذنـه.

عندما يتعني عليك أن تسجل خدمة   .4
معينة، حاول استخدام القليل من 
النبائط البسيطة: فمثًال، استخدم 

كلمة سر يكون من الصعب ختيلها 
حبيث ال يستطيع أحد غريك أن 

خيمنها وأن يدخل إىل حسابك؛ 
استخدم عنوان معقد لربيدك 

اإللكتروين، رمبا باستخدام أعداد 
وحروف على حد سواء (مثًال، 

mrx3wec@...com) حبيث يكون 

من الصعب ختمينه من قبل املتطفلني 
أو األشخاص غري املعروفني الذين 

قد يرغبون يف إرسال بريد غري 
مرغوب فيه؛ تأكد من أن خدمة 
مكافحة التطفل (بالنسبة للربيد 

اإللكتروين الوراد) وضوابط 
مكافحة الفريوسات (بالنسبة 
ملرفقات الربيد اإللكتروين) مت 

تفعيلها وواصل حتديثها؛ استخدم 
عنوانني للربيد اإللكتروين، واحد 

منهما شخصي متامًا ويستخدم 
يف التراسل مع صالتك يف احلياة 
الواقعية (األصدقاء واألقارب وما 
إىل ذلك)، وآخر يدرج يف مجيع 

استمارات التسجيل على اخلط اليت 
تطلب بيانات شخصية (ملفات 
بيانات املستخدم، واإلعالنات 

التنافسية، واأللعاب على اخلط، إىل 

آخره) اليت تعرف بالفعل أنه ميكن 
للغرباء أن ينفذوا إليها.

ال تفتح مرفقات بريد إلكتروين من   .5
مصادر ال تعرفها أو برامج ال تعرف 

آثارها املحتملة، فقد تكون وسيلة 
 (Key Logger) لتسجيل املفاتيح

(قادرة على تسجيل جيمع املفاتيح 
اليت مت تثقيبها على لوحة املفاتيح، 
مما ميكنهم من العثور على كلمات 
السر، والشفرات العددية، وأرقام 

بطاقات االئتمان، إىل آخره)، 
أو من نوع E-Grabber (قادرة 

على احلصول على نفاذ إىل مجيع 
عناوين الربيد اإللكتروين املخزنة 

على احلاسوب الشخصي للضحية) 
أو Grabber Info (قادرة على 

استخراج معلومات من قبيل مفاتيح 
التسجيل يف أهم برامج احلاسوب 

الشخصي). وميكن هلذه الربامج أن 
ترسل على اإلنترنت، بدون علمك، 

مجيع املعلومات اليت ميكن هلا أن 
تقتنصها إىل أشخاص غري معروفني.

اخنرط فقط يف األنشطة اليت تشعر   .6
بأنك متأكد بشأا متامًا. وإذا ما 
"مشمت شيئًا كريها"، شيئًا ليس 
صائبًا متامًا، مما ال يقنعك كلية، 

أو تعتقد أنه مت تسعريه بشكل غري 
عادل، فإن أفضل ما تفعله حينئذ 

أن تتركه حلاله. إن لك احلق يف أن 
تنتقد وأن تتشكك فيما تقابله أثناء 

وجودك على اخلط. تذكر أن األشياء 
ليست دائمًا على ما تبدو عليه.

احترم حقوق التأليف
من األشياء العظيمة اليت تتصف ا الويب 

تلك اإلمكانيات غري املحدودة للعثور على 
مجيع أنواع املواد والنفاذ إليها من خالل 
حمركات البحث، وأنه ميكن حتميلها إما 
باملجان أو بأن تدفع مقابلها من خالل 

حاسوبك أو هاتفك النقال، مث تستخدمها 
بعد ذلك خارج اخلط. 

وليس كل ما جتده على اخلط مما ميكن 
استخدامه كما تريد، حيث إن الكثري من 
املحتويات حممية بقانون حقوق التأليف أو 

حقوق امللكية.
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وبرجمية التبادل بني النظراء متكن املرء 
من تقاسم وتبادل ملفاته مباشرة مع 
املستخدمني اآلخرين لإلنترنت بدون 

أي تكاليف توصيل إضافية. واملوسيقى 
واألفالم وشرائط الفيديو واأللعاب من 

بني املواد األكثر التماسًا وحتميًال من قبل 
النشء، ولكنها تكون مغطاة يف كثري 
من األحيان بأحكام حقوق التأليف 

وحممية بالقانون. وأي حتميل وتوزيع 
ملحتوى حممي حبقوق  التأليف يعترب 
جرمية يف معظم البلدان ويعاقب عليه 

حبكم القانون. كما أن من املمكن تتبع 
اخنراطك يف حتميل غري قانوين ملواد حممية 
حبقوق التأليف. وقد أفضى ذلك، مثًال، 
إىل تلقي والدي األطفال لفواتري ضخمة 

تغطي تكاليف املواد اليت مت حتميلها، 
وإذا ما رفضت األسرة دفع الفاتورة 

فإن هناك إجراءات قانونية أخرى ميكن 
اختاذها حيال ذلك. وتنظر بعض البلدان 
يف منع الناس من استخدام اإلنترنت إذا 

ما ضبطوا وهم يستخدموا بإصرار 
للتمكن من النفاذ غري املأذون إىل مواد 

حممية حبقوق التأليف. وباإلضافة إىل 

ذلك، تذكر عندما تستخدم أعمال أناس 
آخرين، مثل املقاالت واألطروحات، أن 

تستشهد باملصادر على النحو املالئم. 
فإذا ما قصرت يف ذلك فسيصنف هذا 
الفعل على أنه انتحال ومن املمكن أن 

يسبب لك ذلك قدرًا كبريًا من املتاعب.

تذكر:
أن لك احلرية يف استخدام وتعديل   .1
وتوزيع الربامج املجانية غري املحمية 

حبقوق التأليف؛

بعض الرباجميات، من الناحية   .2
األخرى، قابلة للتبادل، ومن مث 

جمانية لفترة جتارب حمددة؛

ميكن إيذاء خصوصيتك وحاسوبك   .3
بواسطة الفريوسات أو "املؤذيات" 
األخرى. ولذلك فإن من األفضل 

دائمًا أن تركب، وتواصل حتديث، 
نظم حممية مثل برجميات مكافحة 
الفريوسات، وبرجميات مكافحة 

املراقمة الدخيلة، وجدار محاية. وتأكد 
دائمًا من قراءة الدليل اخلاص بالربنامج 

الذي تريد استخدامه لتجنب ارتكاب 
األخطاء املذكورة أدناه؛

يتم اإلشارة بصفة عامة إىل املواد   .4
املحمية حبقوق التأليف بواسطة 

صياغات معيارية مثل "مجيع احلقوق 
حمفوظة"، أو أي عبارات أخرى 

مماثلة، ويف حالة ما إذا كان ذلك غري 
واضح، فإن من األفضل رغمًا عن 

ذلك عدم املخاطرة؛

كما أن برامج التبادل بني النظراء   .5
اليت تستخدمها لتقاسم وحتميل 

امللفات قد حتمل أيضًا خماطر معينة. 
وجيب أن يكون لدى املرء تفهم 
عميق لتلك الربامج لكي يستطيع 
استخدامها بدون الوقوع يف أي 

خماطر أمنية؛

قد ال تنجح دائمًا يف تنـزيل  أ 
ما كنت تنوي تنـزيله: فقد 
تكون هناك أنواع خمتلفة من 

املحتوى خمفية وراء عنوان األغنية 
أو شريط الفيديو. ويف أسوأ 

احلاالت، مثًال، قد حتتوي على 

صور المتهان األطفال. افحص 
دليلك اخلاص للربامج ملعرفة 

كيف ميكنك أن تكتشف 
امللفات املزيفة، وال تلجأ إال إىل 
املصادر اليت تعرف أا جديرة 

بالثقة: اسأل أصدقاءك أن 
خيربوك عن املصادر اليت ميكنك 
استخدامها وتلك اليت تتجنبها؛ 

قبل فتح ملف مت تنـزيله،  ب 
تأكد من مسحه ضوئيًا للبحث 
عن الفريوسات؛ ومن املخاطر 
األخرى الكثرية احلدوث أن 

امللف املحمل قد حيتوي يف احلقيقة 
على فريوسات ووسائل جتسس 
قد تعرض احلاسوب والبيانات 
الشخصية وخصوصيتك للخطر؛

ال تتقاسم القرص الصلب اخلاص  ج 
بك بأكمله: راجع الشكل 

التكويين اخلاص بك لضمان 
أنك تقامست حوافظ امللفات اليت 
تريد تقامسها، وتذكر أن تقاسم 
امللفات املحمية حبقوق التأليف 

يعترب جرمية.
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التجارة على اخلط
ميكنك شراء املنتجات على اخلط أو 
باستخدام هاتف نقال. وميكن إمتام 
الشراء بواسطة بطاقة ائتمانية، أو يف 

حالة اهلاتف النقال، خبصم املبلغ الدائن 
من اشتراك اهلاتف النقال. كما أن هناك 
حيوزًا على اخلط خمصصة ملبادلة وشراء 

مجيع أنواع املنتجات بأسعار تنافسية 
جدًا.

ويكمن أحد االختالفات األساسية بني 
التجارة على اخلط والتجارة التقليدية يف 

صعوبة حتديد هوية الشخص املوجود 
على الناحية األخرى من املبادلة وخماطر 

التدليس اليت قد تكون رهن اإلشارة. 
ومن بني املخاطر األكثر شيوعًا 

"االحتيال" وحيدث ذلك عندما يستجيب 
الناس لرسائل بريد إلكتروين مزيفة، 

والرسائل التطفلية، اليت يبدو أا آتية يف 
العادة من مصدر حسن السمعة، مثًال 

مصرف أو شركة للبطاقات االئتمانية. 
وسيطلبون منك أن تدخل الكثري من 

املعلومات الشخصية، مثًال تفاصيل 
حسابك املصريف، وكلمات السر، 
وتاريخ امليالد، وما إىل ذلك، واليت 

سيسيئون استخدامها فيما بعد.

وتتعلق احدى التعقيدات اإلضافية 
للتجارة على اخلط ببيع منتجات أو 
خدمات مقصورة على أعمار حمددة 

بشكل أو بآخر. فمثًال، من غري القانوين 
يف الكثري من البلدان أن يقوم الباعة ببيع 

أو تقدمي مشروبات كحولية أو تبغ 
ملن مل يبلغوا السن القانوين. كما أن 

القمار مقصور بشكل عام على من هم 
أكرب من سن معني. غري أن من الصعب 

جدًا يف بيئة على اخلط أن حيدد البائع 
عمر الشخص الذي يعرض شراء أو 

احتياز اخلدمة. وكل ما تفعله الكثري من 
الشركات أا تطلب من الشخص أن 

يراجع مربعًا يؤكد أنه يفي باشتراطات 
احلد األدىن للعمر.

وقد بدأت بعض الشركات يف عدد 
من البلدان يف نشر نظم للتحقق من 

العمر متصلة بإجراءاا اخلاصة بالشراء، 
ولكن هذه التكنولوجيا ال تزال جديدة 
وحمدودة مع أا ممارسة آخذة يف النمو. 

وشراء املنتجات املتصلة بأعمار حمددة 
على اخلط، وذكر أكاذيب بشأن عمرك 
من أجل القيام بذلك، يعين أنك ترتكب 
فعًال إجراميًا وكذلك البائع. وقد تفقد 

حقك يف السلعة وينتهي بك األمر إىل أن 
يصبح لك سجل إجرامي، ولذا ال تفعل 

ذلك.

وهناك على أي حال سلسلة من 
التكتيكات اليت قد تساعدك يف تقليل 
املخاطر ومتكنك من استخدام الفرص 
املرحية اليت توفرها التجارة على اخلط.

التزم احلذر إىل حد كبري عند اختيار   .1
املواقع اليت تريد القيام باملشتروات 

منها وتأكد من جدارا بالثقة. امجع 
أكرب قدر ممكن من املعلومات عن 
املوقع املقصود، مثل امسه وعنوانه 

ورقم هاتفه ورئيس مكتب الشركة، 
وشرح للشروط العامة للعقد، 

وتعّرف على وجه اخلصوص على 
كيفية االنسحاب من عملية الشراء؛ 

وتعّرف أيضًا على محاية وإدارة 
البيانات الشخصية؛ وأمن الدفع؛ 
وقارن األسعار بالبحث عن نفس 

البند يف مواقع أخرى؛

بطاقات االئتمان السابقة الدفع،   .2
أو بطاقة االئتمان اليت ميكن زيادة 

قيمتها، تكون مصحوبة حبد لإلنفاق 
وميكن أن تساعدك يف جتنب 

املفاجآت غري السارة؛

تأكد قبل شرائك أي شيء على   .3
اخلط من أن املوقع يستخدم نظامًا 

مأمونًا للصفقات من أجل منع 
"التنشق"، وهو وسيلة القتناص 

البيانات أثناء الصفقات. ورغم أن 
كثريًا من املواقع تتضمن نظمًا تكافح 

اعتراض طريق البيانات أثناء نقلها، 
فمن املمكن مع ذلك سرقة تفاصيلك 

إذا ما اقتحم شخص ما خيدم 
الشركة الذي خزنت فيه تفاصيل 
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بطاقتك االئتمانية. ومن الواضح 
أنك تستطيع، باختيار مناذج أخرى 

للدفع، أن تتجنب إمكانية سرقة 
شخص ما لرقم بطاقتك االئتمانية.

إذا ما تلقيت رسالة بريد إلكتروين   .4
متطفلة تعرض عليك صفقة غري 

معقولة، فمن املحتمل جدًا أا عملية 
تدليس؛

إذا ما بدا شيء ما جيدًا جدًا مبا   .5
جيعله بعيدًا عن احلقيقة، فمن املحتمل 

جدًا أن يكون كذلك، وقد يكون 
من األفضل أن تنساه؛

يف حالة الشراء عن طريق اهلاتف   .6
النقال واليت ال حيتاج األمر فيها 

إىل بطاقة ائتمانية، حتقق من حقيقة 
تكاليف اخلدمة ومن شروط اتفاق 

اخلدمة وكيف ميكنك أن تتراجع عن 
االتفاق.
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استنتاجات4.
تستطيع، باالحتفاظ ذه القواعد األساسية يف ذهنك، أن تبتعد بنفسك عن الكثري 
من املزالق اليت ميكن أن تقابلك على اخلط. وإذا ما واجهت جتارب غري سارة أو 

مزعجة، تأكد من التكلم بشأا مع مصدر موثوق به. تذكر أن لك احلق يف احلماية 
عالوة على مسؤوليتك يف التصرف على النحو الالئق خارج اخلط وعلى اخلط 

كذلك.
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اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
http://www.unicef.org/crc/

نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات
http://www.itu.int/wsis

أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن 
األمن السيرباين

http://www.itu.int/cybersecurity

مبادرة محاية األطفال على اخلط
http://www.itu.int/cop

ختيل مستقبلك - تنبؤات بشأن ما سيكون 
عليه املستقبل

http://www.elon.edu/e-web/
predictions/kidzone/yourfuture.
xhtml#kids%27%20predictions

صورة اإلنترنت العظيمة - اإلحصاءات 
العاملية ملستخدمي ومجاهري اإلنترنت

http://www.internetworldststs.com/
stats.htm

مصادر ملزيد من القراءات واإلهلام 
نسخة سهلة االستخدام لألطفال من"عامل 

مناسب لألطفال"
http://www.unicef.org/specialsession/

wffc/child_friendly.html

استطالعات للرأي. ما الذي يفكر فيه 
النشء

http://www.unicef.org/polls/

"اتصل بأمان" (Connect Safely) موضوع 
من أجل الوالدين واملراهقني واملعلمني 

والدعاة - ولكل شخص منخرط يف املسائل 
املتعلقة بتأثري الشبكة االجتماعية أو له 

اهتمام ذا األمر.
http://www.connectsafely.org/

البيان اخلتامي لألطفال واملراهقني يف املؤمتر 
العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي

http://www.ecpat.net/WorldcongressIII/
PDF/Outconme/WCIII_Outcome_

Document_Final.pdf

امليثاق العاملي لألطفال والنشء على اخلط
http://www.iyac.net/children/index.htm

عدد من موارد األطفال من أجل النشء
http://www.children-int.org/

youngpepole/

معلومات عن أمان اإلنترنت (النفاذ إىل 
املواقع يف خمتلف اللغات)

http://www.saferinternet.org/ww/en/

pub/insafe/index.htm

http://www.getnetwise.org/
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عقد الوالدين
أعلُم أن اإلنترنت ميكن أن تكون مكانًا 
رائعًا يستطيع األطفال زيارته. كما أنين 

أعلم أنه جيب علي القيام بواجيب يف 
املساعدة على املحافظة على سالمتهم أثناء 

زيارم هلا. وأتفهم بأن أطفايل ميكن أن 
يساعدونين، وأوافق على القواعد التالية: 

يتعني علي أن أعرف اخلدمات ومواقع   .1
الويب اليت قد يستخدمها طفلي.
سأضع قواعد وإرشادات معقولة   .2

الستخدام أطفايل للحاسوب، 
وسأناقش تلك القواعد وأعلقها 
بالقرب من احلاسوب من باب 

التذكري.
لن أبالغ يف رد فعلي إذا ما أخربين   .3

طفلي عن شيء "سيء" وجده أو فعله 
على احلاسوب.

سأحاول التعرف على ما لطفلي من   .4
"أصدقاء على اخلط"، وقائمة صالته 

التذييـل 1

من رفاقه بقدر ما أحاول التعرف على 
أصدقائه اآلخرين. 

سأحاول توفري دعم وإشراف وثيقني   .5
بشأن استخدام أطفايل الصغار 

لإلنترنت، مثًال بواسطة حماولة إبقاء 
احلاسوب موضوعًا يف غرفة معيشة 

األسرة.
سأبلغ عن أي نشاط ومواقع مشبوهة   .6

وغري قانونية إىل السلطات املختصة.
سأضع، أو أحبث عن، قائمة باملواقع   .7

املوصى ا لألطفال. 
سأحترى مرارًا ملعرفة املواقع اليت زارها   .8

أطفايل على اإلنترنت.
سألتمس خيارات من أجل ترشيح   .9

مواد اإلنترنت غري الالئقة ومنعها من 
الوصول إىل أطفايل.

10.سأحتدث إىل صغاري عن 
استكشافام على اخلط والقيام 

مبغامرات على اخلط معهم بقدر ما 
أستطيع.

أوافق على ما سبق ذكره

توقيع الوالد (الوالدين)

التاريخ

أفهُم أن والديَّ وافقا على التمسك ذه 
القواعد وأوافق على مساعدة والدي يف 

استكشاف اإلنترنت معي.

توقيع الطفل

التاريخ
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 عقد الطفل
أعلُم أن اإلنترنت ميكن أن يكون مكانًا 

رائعًا يستحق أن يزار. وأعلم أيضًا 
أن من املهم يل أن أتبع القواعد اليت 

من شأا أن حتافظ على سالميت أثناء 
زيارايت. وأوافق على القواعد التالية:

سأختار كلما أمكن اسم شاشة آمن   .1
ومعقول لنفسي ال يعمل على إذاعة 

أي معلومات شخصية عين وعن 
أسريت.

سأحتفظ جبميع كلمات السر اخلاصة   .2
يب يف طي الكتمان.

سأناقش مع والدي مجيع الربامج   .3
والتطبيقات املختلفة اليت أستخدمها 

يف حاسويب ويف اإلنترنت، وسأتكلم 
معهما بشأن املواقع اليت أزورها. 

وسأراجع مع والدّي أوًال، قبل القيام 
بتنـزيل أو حتميل برنامج جديد 

أو االنضمام إىل موقع جديد، لكي 
أتأكد من موافقتهما عليه.

سأعمل، عند النظر يف التوقيع على   .4
استمارة للحصول على خدمة 

جديدة على اخلط، على جتنب ما 
يتطلب معلومات شخصية كثرية 

جدًا وأحاول اختيار تلك اليت تطلب 
ما هو أقل.

سأختذ دائمًا خطوات ملعرفة ما هي   .5
املعلومات الشخصية اخلاصة يب اليت 

ستنشرها اخلدمة بشكل مفترض 
يف ملفي الشخصي وسأختار دائمًا 

أقصى درجة من اخلصوصية.

لن أتقاسم معلومايت الشخصية، أو   .6
ما خيص والدي أو أي فرد من أفراد 
أسريت، بأي طريقة من الطرق وبأي 
شكل من األشكال، على اخلط أو 

مع شخص أقابله على اخلط. ويشمل 
ذلك، وإن يكن غري مقتصر على 

األمساء، العناوين أو أرقام اهلاتف أو  
العمر أو اسم املدرسة. 

سأعامل اآلخرين بالطريقة اليت أحب   .7
أن يعاملونين ا.

سأتبع سلوكًا محيدًا عندما أكون   .8
على اخلط، مبا يف ذلك استخدام لغة 

حسنة وإبداء االحترام. ولن أفتعل 
مشاجرة أو أستخدم ألفاظًا ديدية 

أو حقرية.

سأجعل من سالميت الشخصية أولوية   .9
يل، حيث أعلم أن هناك بعض 

الناس الذين قد يكونون على اخلط 
ويتظاهرون بأم أشخاص أخرى 

خالف حقيقتهم.

10.سأكون أمينًا مع والدي بشأن الناس 

الذين أقابلهم على اخلط، وسأحدثهم 
دائمًا وبدون أن يسألونين عن هؤالء 

الناس. ولن أرد على أي بريد 

إلكتروين أو رسائل فورية من أي 
شخص مل يوافق عليه والدي.

11.إذا ما رأيت، أو قرأت، شيئًا سيئًا أو 

مقززًا أو دنيئًا، فسأغادر املوقع وأخرب 
والدي بذلك حبيث ميكن هلما أن 

يتأكدا من أن ذلك لن حيدث ثانية.

12.سأخرب والدي إذا ما تلقيت صورًا 

أو روابط إىل مواقع سيئة، أو بريد 
إلكتروين أو رسائل فورية حتتوي 
على لغة سيئة أو إذا ما كنت يف 
غرفة حمادثة يستخدم فيها الناس 

ألفاظ سباب أو لغة هابطة وكريهة.

13.لن أرسل أي شيء بالربيد إىل أي 

شخص قابلته على اخلط بدون 
موافقة والدي. وإذا ما تلقيت 

شيئًا بالربيد من شخص ما قابلته 
على اخلط، فسأخرب والدي فورا 
(ألن ذلك يعين أن لديه معلومايت 

اخلاصة).



68www.itu.int/cop

مبادئ توجيهية لألطفال وصغار السن

14.لن أفعل أي شيء على اخلط يطلب 

شخص ما مين أن أفعله إذا ما جعلين 
ذلك أشعر بعدم االرتياح، وخباصة 
إذا كنت أعرف أنه شيء لن يسرَّ 

والدّي أو حيظى مبوافقتهما.

15.لن أتصل بأي أحد قابلته على اخلط 

أو أكتب له رسالة بالربيد العادي أو 
أقابله شخصيًا بدون موافقة والدي 
أو ذهاب بالغ راشد أثق به إىل هذه 

املقابلة معي.

16.أفهم بأن والدي سيقومان باإلشراف 

علي الوقت الذي أمضيه على اخلط 
وقد يستخدمان برجميات لرصد ما 
أتفحصه على اخلط أو احلد منه. 

إم سيقومان بذلك ألما حيبانين 
ويريدان محاييت.

وسأعلم والدّي املزيد عن اإلنترنت حبيث 
يستطيعان االستمتاع معًا وتعلم أشياء 

جديدة للغاية.

أوافق على ما سبق ذكره

توقيع الطفل

التاريخ

أعد بأن أمحي سالمة طفلي على اخلط 
بالتأكد من اتباع هذه القواعد. وإذا 
ما قابل أي طفل حاالت غري آمنة، 

وأخربين عن ذلك، فسأعاجل كل حالة 
بنضج وفطنة حسنة، بدون توجيه اللوم 

إىل أحد، وسأعمل عليها دوء مع 
طفلي لكفالة مروره بتجارب أسلم على 

اإلنترنت يف املستقبل.

توقيع الوالد (الوالدين)

التاريخ
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