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*ITU MIS 2013 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_infographics_3.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_infographics_3.pdf
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Data from Trend Micro Infographics released in June 2014 
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 لماذا األطفال؟



August 2012 

 االتحاد الدولً لالتصاالت واألمن السٌبرانً

2003 - 2005  

 من خطة العمل للقمة 5اعتبار االتحاد الدولً لالتصاالت المٌسر للبند 

 "بناء الثقة واألمن فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت"  

2007 

 )  العالمً  السٌبرانًأطلق األمٌن العام لالتحاد برنامج األمن 

 السٌبرانًإطار للتعاون الدولً فً مجال األمن 

2008 - 2010  

 

العالمً باعتباره  السٌبرانًقر أعضاء االتحاد برنامج األمن أ

االستراتٌجٌة على مستوى االتحاد الدولً لالتصاالت بشأن التعاون 

 الدولً

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact_index.html
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العالمً  السٌبرانًفً إطار برنامج األمن  2008عام فً   COPأطلق االتحاد مبادرة حماٌة األطفال على اإلنترنت 

والتً تهدف إلى الجمع بٌن الشركاء من جمٌع قطاعات المجتمع العالمً لضمان تأمٌن تجربة آمنة لألطفال على 

 االنترنت فً كل مكان

 مبادرة حماٌة األطفال على االنترنت

 



 المبادئ التوجٌهٌة حول حماٌة األطفال على االنترنت 

عمل االتحاد الدولً لالتصاالت مع بعض 

الشركاء لتطوٌر دلٌل حماٌة الطفل على 

االنترنت ومجموعة أدوات 

لتطوٌراستراتٌجٌة وطنٌة لحماٌة االطفال 

على االنترنت 

http://www.itu.int/osg/csd/cyber

security/gca/cop/guidelines/)   )

من أجل استخدامها من قبل البلدان التً ال 

ٌوجد لدٌها إطار عمل للسالمة على 

اإلنترنت او من قبل البلدان التً تقوم حالٌاً 

 .بصٌاؼة  استراتٌجٌتها الوطنٌة

مجموعة المبادئ التوجٌهٌة الموجهة 

لمختلؾ أصحاب المصلحة متوفرة فً لؽات 

 .األمم المتحدة الست

المبادئ التوجٌهٌة الموجهة مجموعة 

لمختلؾ أصحاب المصلحة متوفرة فً لؽات 

 .األمم المتحدة الست
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 اإلطار اإلحصائً والمؤشرات حماٌة األطفال على االنترنت  

االحصائً اإلطار :حماٌة األطفال على اإلنترنت "، أصدراالتحاد تقرٌرحول 2010فً نوفمبر •

 ”Child Online Protection Statistical Framework and Indicators“" والمؤشرات

ٌخص قٌاس حماٌة األطفال على فٌما محاولة فً العالم لتوفٌر إطار إحصائً شامل كأول ٌعتبر والذي 

الدولٌة  االنترنت مع التركٌز بوجه خاص على التدابٌر المناسبة للمقارنة 

/fr2010-11-01COP.-IND-www.itu.int/pub/Dhttp://. 

من المسوحات والدراسات التً أجرٌت حول موضوع حماٌة الطفل على العدٌد حٌن تم بالفعل تنفٌذ فً •

لحماٌة األطفال على االنترنت، إطار إحصائً قد تم عمله من أجل صٌاؼة نسبٌا ولكن القلٌل اإلنترنت، 

لحماٌة الطفال على وجود مؤشرات قابلة للمقارنة دولٌا لقٌاس الجوانب المختلفة حٌث ٌالحظ عدم 

 .االنترنت

بالتعاون الوثٌق مع قطاع تنمٌة االتصاالت فً االتحاد الدولً لالتصاالت، شعبة اإلحصاءات فً بدأت •

لحماٌة األطفال والعمل على وضع إطار اإلحصائٌة والمؤشرات ذات الصلة  ،COPفً مبادرة الشركاء 

إنتاج إحصاءات دقٌقة وقابلة للمقارنة عن طرٌق وضع معاٌٌر هذا االطار اإلحصائً ٌتٌح . على االنترنت

 .ثابتة ومعقولة

http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
http://www.itu.int/pub/D-IND-COP.01-11-2010/fr
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 اإلطار اإلحصائً والمؤشرات حماٌة األطفال على االنترنت

كأساس لجمع البٌانات فً المستقبل استخدامه ٌمكن هذا التقرٌر •

مع إمكانٌة المراجعات الدولً؛ / على الصعٌدٌن الوطنً 

 المستقبلٌة حسب االقتضاء

 

االستقصائٌة الدراسات : انطالق ممكنة لجمع البٌاناتٌمثل نقطة •

 .البٌاناتالوطنٌة القائمة ومنهجٌات جمع والمسوحات 

 

 www.itu.int/ictعلى الرباط التالً التقرٌر متوفر •

http://www.itu.int/ict
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أنشطة المكتب االقلٌمً العربً لالتحاد الدولً لالتصاالت    

 مجال فً القدرات وبناء للسٌاسات الدعوة " حول إقلٌمٌة عمل ورشة تنظٌم تم ،2011 أكتوبر فً•

 على ركزت والتً عمان، سلطنة مسقط، فً  "العربٌة المنطقة فً االنترنت على الطفل حماٌة

 القانونٌة التدابٌر :(العالمٌة للمبادرة الخمس االستراتٌجٌة الركائز) التالٌة الرئٌسٌة الموضوعات

 .الدولً والتعاون القدرات وبناء التنظٌمً والهٌكل  واإلجرائٌة التقنٌة والتدابٌر

 

 األمن مجال فً دراسً منهج إنشاء إلى الحاجة على العربً العالم توصٌل قمة أكدت ،2012 مارس فً•

 الخاص والقطاع األكادٌمٌة واألوساط الحكومات لدى الوعً وزٌادة القدرات بناء إلى ٌهدؾ السٌبرانً

 .االنترنت عالم فً األطفال حماٌة على التركٌز مع األخرى، والدوائر والمدارس

 

 لحماٌة القانونٌة الجوانب" حول عمل ورشة ،2012 حزٌران/ٌونٌو  فً العربً االقلٌمً المكتب نظم•

 التً التوصٌات ألحد تلبٌة .الجزائر العاصمة، الجزائر فً ،"العربٌة المنطقة فً اإلنترنت على األطفال

 .اإلنترنت على األطفال لحماٌة القانونٌة اإلجراءات تعزٌز إلى دعت التً ُعمان عمل ورشة من خرجت

 

 والتنفٌذ التحقٌق الجنائً، القانون الحالً، الوضع :التالٌة الرئٌسٌة المواضٌع حول العمل ورشة ركزت•

 بحماٌة المتعلقة الجوانب اإلنترنت، على األطفال ضد الجرائم ومنع عنها واإلبالغ المتابعة وتقنٌات

 وخصوصٌة التعبٌر بحرٌة المتعلقة والجوانب االنترنت، خدمات ومزودي اإللكترونٌة، والتجارة البٌانات،

 .قدما المضً كٌفٌة :االنترنت على األطفال حماٌة بشأن إقلٌمً قانونً إطار ووضع البٌانات،
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فرٌق عمل عربً لوضع المبادئ التوجٌهٌة لإلطار القانونً لحماٌة األطفال فً الفضاء   

 السٌبرانً فً المنطقة العربٌة

 لوضع عربً عمل فرٌق بتشكٌل لالتصاالت الدولً لالتحاد العربً االقلٌمً المكتب قام ،2013 ٌناٌر فً•

 للقرارات كمتابعة العربٌة المنطقة فً االنترنت على األطفال لحماٌة القانونً لإلطار التوجٌهٌة المبادئ

 على األطفال وحماٌة السٌبرانً باألمن المتعلقة األنشطة من العدٌد خالل اتخذت التً والتوصٌات

 .العربً العالم توصٌل قمة ومؤتمر الجزائر عمل ورشة ومنها العربٌة المنطقة فً عقدت والتً االنترنت

 

 سلطنة المؽرب، لٌبٌا، لبنان، مصر، البحرٌن، الجزائر، عن ممثلٌن من العمل فرٌق أعضاء وٌتشكل•

 ومنظمات اقلٌمٌة منظمات عن ممثلٌن ألى إضافة .وتونس مورتانٌا ، العراق الكوٌت، الٌمن، عمان،

 .مدنً مجتمع

 

 :ٌلً بما العمل لفرٌق المحددة األهداؾ وتتمثل•

؛ السٌبرانً الفضاء فً األطفال على خطرا تشكل التً األفعال تحدٌد 

إطار فً السٌبرانً الفضاء فً األطفال لحماٌة اإلقلٌمً القانونً لإلطار التوجٌهٌة المبادئ وضع 

 العربٌة؛ المنطقة فً اإلقلٌمً  التنسٌق و التعاون

المستوى على (النموذجً لتشرٌعا) التوجٌهٌة بالمبادئ االسترشاد حول عامة توصٌات تقدٌم 

 .الخاصة قوانٌنها صٌاؼة عند دولة لكل الوطنً
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 أهداؾ اإلطار القانونً والتشرٌعً لحماٌة األطفال فً الفضاء السٌبرانً 

 :ٌأتً ما فً السٌبرانً الفضاء فً األطفال لحماٌة والتشرٌعً القانونً اإلطار هذا أهداؾ تتمثل

 

 فً السٌبرانً الفضاء فً األطفال لحماٌة القانونٌة لألطر التوجٌهٌة األساسٌة المبادئ تحدٌد . أ

 . العربٌة المنطقة

 .السٌبرانً الفضاء فً األطفال لحماٌة تنظٌمً إطار وضع . ب

 بحماٌة ٌتعلق ما فً الفاعلة والجهات المصلحة ألصحاب القانونٌة المسؤولٌات تحدٌد . ت

 السٌبرانً الفضاء فً األطفال

 .المجال هذا فً المعنٌة والهٌئات االتصاالت بتنظٌم المكلفة الهٌئات مسؤولٌات تحدٌد . ث

 .العربً للطفل لإلنترنت آمن نفاذ لتحقٌق المواتٌة القانونٌة البٌئة خلق . ج

 .والخصوصٌة الشخصٌة للبٌانات الحماٌة من مستوى أعلى وتوفٌر االتصال سرٌة ضمان . ح

 .الدولٌة واالتفاقات المعاهدات احترام ضمان . خ
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 بلد، كل فً االنترنت على األطفال بحماٌة الخاصة الوطنٌة والتشرٌعات القوانٌن عن تقرٌر وإعداد رصد 

 .العربٌة الدول علٌها صادقت أو وقعت التً والدولٌة اإلقلٌمٌة باالتفاقٌات  قائمة ووضع

األطفال لها ٌتعرض التً المخاطر تحدٌد أٌضا ٌتضمن واحد تقرٌر فً القوانٌن هذه وتلخٌص  تجمٌع 

 .االنترنت على

 مثل االتفاقٌات هذه عن مفصل تقرٌر وإعداد الصلة، ذات والدولٌة اإلقلٌمٌة االتفاقٌات ورصد دراسة 

 المٌثاق المعلومات، تقنٌة جرائم لمكافحة العربٌة واالتفاقٌة السٌبرانٌة، الجرٌمة حول بودابست اتفاقٌة

 حول االمرٌكً القانون اإلنسان، حقوق واتفاقٌة الطفل، حقوق اتفاقٌة الطفل، ورفاه لحقوق األفرٌقً

 1998 لعام اإلنترنت على األطفال خصوصٌة حماٌة

  واحد تقرٌر فً أعاله المذكورة االتفاقٌات وتلخٌص تجمٌع. 

 مخرجات فرٌق العمل
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 اإلطار العام من أجل تطوٌر المبادئ التوجٌهٌة

 الدولً االتحاد قبل من وضعه تم الذي السٌاسات لصانعً التوجٌهٌة المبادئ دلٌل اتخاذ من البد •

 المركز تقرٌر وكذلك االقتصادٌة والتنمٌة التعاون منظمة مجلس توصٌات وكذلك كمرجعٌة لالتصاالت

 ما استنباط أجل من وذلك االسكوا منظمة ودراسة 2012 لعام والمستؽلٌن المفقودٌن لألطفال الدولً

 .العمل استكمال فً ٌفٌد

االستفادة من اإلرشادات واألبحاث ودراسات الحالة التً قامت بها المنظمات اإلقلٌمٌة فً مجال •

 (نموذج اإلسكوا)التشرٌعات السٌبرانٌة 

 

 :التوجٌهٌة والمبادئ القانونٌة االطر تطوٌر عند اإلعتبارات•

 

 .(السٌبرانً الفضاء فً األطفال حماٌة ٌخص فٌما القانونٌة المصطلحات توحٌد) تعارٌؾ1.

 وذلك جرٌمة اعتباره وٌمكن الطفل على خطر تصنٌفها ٌمكن التً المخاطر أو األفعال تحدٌد2.

 .الجنائٌة الجرائم مع بالمقارنة

 .والتشرٌعً القانونً اإلطار أهداؾ3.

 .القانون نطاق4.

 التوعٌة5.

 الوطنٌة والسٌاسات لتوصٌاتا6.
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1-المبادئ الجٍزٌّّة   

زودة الشّاصّة للدولة
أ
ولٍِات ال

أ
ـفاؿ غلَ ا

أ
لة وؽع البّئة الكاهٍهّة الالزمة لمناـصة الررائم المشّئة لال

أ
ن ثنٍن مشا

أ
 .ِرب ا

ا الثصاد الدولُ لالثػالت دلة لٍؽع الكٍاهّن المواصبة للررِمة اإللنػجروهّة الجُ اغدًر
أ
خذ بػّن الغجبار الكٍاغد اإلرظادِة وال

أ
دلة ال ال

أ
ػدِد وال

ـفاؿ
أ
خرى لٍؽع ثطرِع همٍذزُ لمناـصة الهجٌاؾ الروشُ لال

أ
 .والرظادات الجُ اغدرثٌا مراهز ا

ة الررمّة اـصلبد من ثصدِد ووؽع اللؾة الجطرِػّة المواصبة والمرازع الكاهٍهّة الجُ ثشاغد الدوؿ غلَ وؽع لٍاهّن مجناملة مٍؽٍغًّا وإزرائًّا لمن

ن ِطمو الكاهٍن الكٍاغد الالزمة للجػاون الدولُ
أ
ن ِرب ا

أ
ـفاؿ، هما ا

أ
 .اإللنػجروهّة بما ـٌّا بما ـٌّا زرائم اإلصاء الروشّة لال

ِجػّن دراصة الجطرِػات الكائمة شالًّا للٍلٍؼ غلَ هكاط الؾػؿ والوكع ـٌّا وما ِلزمٌا من ثصدِح. 

 و خؾرات
أ
ن وزٍد ـراغ ثطرِػُ ا

أ
ـػاؿ المفلٍب ثررِمٌا، ل

أ
ُ ـ لبد من ثصلّو ومرازػة الكٍاهّن الٍـوّة بدلة بؾّة الٍغٍؿ إلَ ثررِم دلّق لال

مام المررمّن 
أ
 مظلة الجررِم صّفجس الباب ا

ـػاؿ ل ِػوُ بالؾرورة ان ثلم الوػٍص صجنٍن هاـّة لجررِم زمّع غٍر الهجٌاؾ
أ
ن وزٍد هػٍص ـُ لاهٍن الػكٍبات ُثػالب غلَ بػؼ ال

أ
 ذلم ا

ـفاؿ
أ
 .الروشُ لال
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ُن ِنٍن مررمًا ـُ الفؾاء اإللنػجروه
أ
 .هو ـػو مٍزي إلَ الففو وِػجبر زرِمة ـُ الػالم الصكّكُ ِرب ا

ن ثنٍن لٍاغد شماِة البّاهات والخػٍغّة ـُ الفؾاء اإللنػجروهُ مواصبة وهاـّة
أ
 .ِرب ا

وؽع اإلمناهات والٍصائو الالزمة لجفػّو وثوفّذ الكٍاهّن المٍزٍدة والجُ صجػدر. 

ة والوّابة الػامة والدغاء والكؾاء زٌزة الطـر
أ
 .وؽع برامذ دلّكة ومػدة خػّػًا لجومّة لدرات ا

ـفاؿ همروُ غلٌّم
أ
 .وؽع برامذ ثٍغّة بصكٍؽ ال

 ولّائي من البالغ
أ
و ا
أ
لّة مجناملة ومجاشة للرمّع ومػلن غوٌا بطنو زّد وثٍـر بطنو مبشؿ ما ِمنن الففو ا

 
الػمو غلَ وؽع موظٍمة ا

و شظر الدخٍؿ إلٌّا باإلؽاـة إلَ 
أ
ن ِجػرؼ ـٍرًا إما بصذؼ المادة المشّئة ا

أ
من مصجٍى ؽّر لاهٍهُ  مدو رلم وـوُ صاخن ِشجفّع ا

 .  اثخاذ اإلزراءات الكاهٍهّة الالزمة

2-المبادئ الجٍزٌّّة   
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1 -الجطرِع الومٍذزُ  

و ثٍـّر البو
أ
ـفاؿ، ثػرِؿ ثلم المٍاد المشّئة، ثررِم الصّازة شجَ بدون ؽرض، وثررِم ثشٌّو ا

أ
ّة ثطرِػات مخػػة لمناـصة المٍاد الشّئة لال

 .الجنوٍلٍزّة لرثناب الررِمة، وثصدِد دور مكدمُ الخدمة ـُ الرلابة واإلخفار

مم المجصدة لصكق الففو
أ
صٌا اثفالّة ال

أ
ن وغلَ را

أ
 .ثػرِؿ الففو بطنو دلّق وواؽس وبما ِجفق مع الثفالّات الدولّة الشارِة ـُ ًذا الطا

 ظناؿ
أ
ـفاؿ بطنو واصع ومرن لجؾمن الػبارات والمػفلصات الجنوٍلٍزّة المواصبة، ولّؾم زمّع الجػٍرات وال

أ
ثػرِؿ المٍاد المشّئة لال

َ ولٍ هاهت مػفوػة)الممنوة لجلم المٍاد وبؾّر الجكّد بجنوٍلٍزّا مػّوة بما ـُ ذلم زمّع اهٍاع الػٍر  و مطاًدثٌا غلَ ( شج
أ
وثوزِلٌا وثخزِوٌا ا

 .اإلهجرهت

 و المجٍلّن
أ
ي غٍرة من الػٍر ـُ مطارهة ابوائٌم ا

أ
و ِجشاًلٍن او ِطارهٍن با

أ
ولّاء الذِن ِشمصٍن ا

أ
و ال

أ
باء ا

 
ِجٌم ـُ رغاوؽع غكٍبات زوائّة غلَ ال

و اغدار ًذى الموجرات
أ
 .ثكدِم ا
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ي وصّلة من الٍصائو بما ـُ ذلم اخبار الواس او الرد غلَ ثشاؤلثٌم للٍغٍؿ لجلم المٍاد
أ
 .  ثررِم الجروِذ لجلم المٍاد با

الجررِم غلَ الطروع بذات غكٍبة الررِمة الناملة. 

الجرهّز غلَ البالؼ المررم ولّس الففو الؾصّة. 

ـفاؿ الذِن ِرثنبٍن الررائم المجػلكة بجلم المٍاد
أ
 .وؽع الرزاء الروائُ المواصب لال

ل ثجفالم ُ ُ دائرة الررِمة لن ا من الفائت الجُ ِجػّن ردغٌا غن الدخٍؿ ـ غؾائٌا و ؽًّر
أ
 ثؾلّق الػكٍبات للػائدِن والررِمة الموظمة وا

وؽاع
أ
 .ال

 الدلّو بطنو ظرغُ وثكدِمي َ دلة اإللنػجروهّة، بصّح ِشمس لاهٍن اإلزراءات الروائّة بالصػٍؿ غل
أ
مام المصاهم لال

أ
الطرغّة والكبٍؿ ا

 .للمصنمة

ـفاؿ د
أ
لّات لصماِة ال

 
زٌزة إهفاذ الكٍاهّن زمّع الػالشّات وال

أ
هد من وزٍد زمّع الٍصائو الكاهٍهّة لموس ا

أ
صوة ون من الواشّة اإلزرائّة الجا

و  18اؿ
أ
ي وصّلة ا

أ
 .موظٍمةمن الهجٌاهات الروشّة غبر ا

 

 

2 -الجطرِع الومٍذزُ  
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و غدم زٍاز •
أ
و المٍالع اإللنػجروهّة ا

أ
و ظبنات المػلٍمات ا

أ
هظمة المػلٍمات ا

أ
و ا
أ
ي دلّو هاثذ غن وصّلة من وصائو ثكوّة المػلٍمات ا

أ
اصجبػاد ا

 .البّاهات والمػلٍمات اإللنػجروهّة بشبب ـبّػة ذلم الدلّو

هظمة المػلٍمات ذات الػلة بالررِمةثوظّم صلفة الوّابة الػامة ـُ •
أ
ماهن وا

أ
ظخاص وال

أ
و ، وثفجّض ال

أ
ِة بّاهات ا

أ
الرمع والجشرّو الفٍري ل

و مػلٍمات المصجٍى ثراًا لزمة لمػلصة الجصكّكات
أ
و بّاهات مرور ا

أ
 .  مػلٍمات إلنػجروهّة ا

َ غاثق مكدمُ الخدمة•  .وؽع الجزامات مػّوة غل

َ الرٌات الصنٍمّة والػامة ـُ الدولة•  .وؽع الجزامات مػّوة غل

ـر المواصبة للجػاون الدولُ•
أ
 .وؽع ال

3-الجطرِع الومٍذزُ  
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صحاب المصلحة والتعرٌف أ لحماٌة األطفال على االنترنت إلىالعالمٌة التعرٌف بالمبادرة •

 .بالمبادئ التوجٌهٌة بما فٌها الركائز الخمسة
 
 .القائمةالتً ٌمكن إدراجها ضمن الهٌاكل الوطنٌة التعرٌف باآللٌات العملٌة واالستراتٌجٌات •
   
اإلقلٌمً فٌما ٌخص / مساعدة األولٌاء والمعلمٌن وصانعً السٌاسات على قٌاس الواقع الوطنً•

 .االنترنتحماٌة األطفال على 
 
بحماٌة األطفال على االنترنت من تقٌٌم األدوار والمسؤولٌات والمساهمات من الجهات المعنٌة   •

 .  خالل حضور الشركاء المعنٌٌن
 
 .  بشأن حماٌة األطفال على االنترنتلمناقشة السٌاقات الوطنٌة منصة توفٌر •
 
الفضاء وتحرر نموذج لوضع استراتٌجٌة وطنٌة تخفف مخاطر االنترنت على األطفال تقدٌم •

 .  اإللكترونً لألنشطة التعلٌمٌة والثقافٌة والترفٌهٌة
 
 اإلنترنتحماٌة األطفال على بأهمٌة الوعً الوطنً رفع •

 ورشة عمل االستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة األطفال على االنترنت



الهدؾ: 
الدولة المعنٌة من أجل وضع وتنفٌذ إطار شامل ها كتمتلاكتساب فهم أعمق لألدوات التً 

وعملً لالستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة الطفال على اإلنترنت والتً ستكون خاضعة 

 .للمراجعة بعد فترة من الوقت ٌتم تحدٌدها مسبقا
الهدؾ لٌس فقط الحماٌة ولكن ضمان المشاركة وااللتزام من اجل التصرؾ بطرٌقة 

 .مسؤولة

 

المنهجٌة 
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 االستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة األطفال على االنترنت

المرحلة 

1  

 المرحلة

3 

1المرحلة   

4  

1المرحلة   

5  

 المرحلة 

2  

 التقييم•

 

 تحديد ووضع الخطة الىطنية•

 

 مراجعة وانهاء الخطة الىطنية•

 

 التنفيذ•

 

 المراقبة والمراجعة•

 



* 

 ركائز المبادرة

الفىيت التذابير 
: واإلجرائيت  

وضع مذوواث قىاعذ 
الصىاعت في السلىك 

الفىيت اإلجراءاث و 
 راث الصلت

: الهيامل التىظيميت  

حمايت إوشاء مرامز 
، الىطىيتاألطفال 

بما في رلل 
الخطىط الساخىت 

 الىطىيت

: التعاون الذولي  

تسخير قىة التعاون 
بيه أصحاب 
المصلحت 
 المتعذديه

: بىاء القذراث  

بىاء القذراث 
البشريت 
 في والمؤسسيت

السيبراوياألمه   

: التذابير القاوىويت  

تطىير خرائط طريق 
وطىيت واألدواث 

 التشريعيت
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فضاء لمن أجل الوصول مع سلطات إنفاذ القانون بشأن حماٌة األطفال على االنترنت لتعاون لالتأسٌس •

 .لألطفالأكثر أمانا  لكترونًا

 

واألوساط األكادٌمٌة والمجتمع المدنً  ٌةالصناع المؤسسات معللمشاركة فً التعاون الدولً نصة خلق م•

خالل الندوات والمؤتمرات من وذلك  والحكومات ربحٌة الغٌر  اتمنظموالوالمنظمات الحكومٌة الدولٌة، 

 .االنترنتالطفل على  حماٌةمبادرات التً تركز على 

 

 .االنترنتاألطفال على فٌما ٌتعلق بحماٌة التشرٌعٌة لألدوات واألطر التنسٌق اإلقلٌمً •

 

 :  المساهمة فً تحقٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة على المستوى اإلقلٌمً•

 ًتحقٌق تعمٌم التعلٌم االبتدائ 

 تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة 

شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة 

 

 

 

 إطار االستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة األطفال على االنترنت
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محتوى الناحٌة القانونٌة لٌست فقط قضٌة مكافحة حماٌة األطفال على االنترنت من إجماع عام على أن •

حتى لو كان هو الجزء )على اإلنترنت إساءة استخدام صور األطفال إباحً على االنترنت ومكافحة 

إلى أن تعالج من النواحً القانونٌة العدٌد من الجوانب التً تحتاج هناك ولكن  ،(القضاٌاالرئٌسً من 

 :  والتشرٌعٌة

  االنترنتعلى وخصوصٌة القصر حماٌة البٌانات 

 مختلفة المسؤولٌة  القانونٌة على الجهات الفاعلة مع ضمانات 

 القصر فً عالقات العمالء والمعامالت اإللكترونٌة مسؤولٌة 

 للضحاٌا تقدٌم المساعدة 

 اإللكترونٌة األدلة 

 والطبٌعة العدوانٌة التً تستهدف القصر التً تحرض على الكراهٌة المواد نشر 

 والتمٌٌز على االنترنتالتحرش 

 

 

 التوصٌات القانونٌة والتشرٌعٌة



26 

من األهمٌة بمكان أن تحدد بدقة المصطلحات القانونٌة األساسٌة مثل إنتاج وحٌازة وتوزٌع واستدراج، •

 .محاولة، والتٌسٌر، واالستمالة وكذاك مصطلحات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

 

الوصول الستجابة بحٌث ٌمكن فٌما ٌخص حماٌة األطفال على االنترنت، وتحلٌل الوضع اإلقلٌمً دراسة •

، تقدٌم الدلٌل)مع األدلة الرقمٌة بالتعامل المستوى الوطنً بما فً ذلك القوانٌن المتعلقة على منسقة قانونٌة 

 (.  المحكمةفً القبول ، وتأمٌن المصادقة

فً األحكام التً تسمح بحماٌة األدلة أثناء مراحل اكتشاف الحاالت لحماٌة الضحاٌا من األذى لنظر ا•

 .الصورمن خالل مزٌد من التوزٌع غٌر الضروري للصور أو ازدواجٌة العاطفً 

فً العوامل المشددة فً إصدار األحكام بما فً ذلك توزٌع ألغراض تجارٌة، وعمر الضحٌة، وحجم النظر  •

 .السلوك السادي والصدمة العاطفٌة للضحاٌا/ ، العنف المسبقالصور، والسلوك السٌئ 

 

 التوصٌات القانونٌة والتشرٌعٌة
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 .تحدٌد الراعً والمٌسر لالستراتٌجٌة الوطنٌة•

 .انشاء لجنة تسٌٌر علٌا وطنٌة•

 .انشاء لجنة فنٌة•

خلق استراتٌجٌة وطنٌة لحماٌة األطفال على االنترنت تتوافق مع السٌاق االجتماعً والثقافً والمجتمعً •

 .واألخالق والدٌنً المحلً

عند تنفٌذ االستراتٌجٌة لجمٌع الوزارات والجهات ذات العالقة للتنفٌذ والدعم وروابط نقاط اتصال تحدٌد •

 (.الخدمات الفنٌة والقانونٌة والتشغٌلٌة واالجتماعٌة)

 .المٌزانٌة الالزمة لدعم التنفٌذ واالستدامة لعملٌات حماٌة األطفال على االنترنتتخصٌص  •

 .انشاء خارطة طرٌق لتنفٌذ االستراتٌجٌة•

آلٌات لجمع اإلحصاءات والمؤشرات عن تأثٌر اآللٌات المستخدمة لحماٌة األطفال على االنترنت من إنشاء •

 .أجل مراجعة وتعدٌل السٌاسات بناء علٌها

 .مع جمٌع أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌنالرقمً الشمولً ٌتم تطوٌره إنشاء قانون المواطنة  •

 والجامعاتجمٌع المدارس والكلٌات فً  السٌبرانًسفراء لألمن التشجٌع على خلق •

  

 

 التوصٌات التنظٌمٌة
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 .الخدماتلجمٌع مقدمً المتطلبات التشؽٌلٌة والفنٌة تحدٌد  •

 

 .الالئقؼٌر المحتوى لرصد وإزالة الالزمة توفٌر مجموعة من األدوات  •

 

 .انشاء مركز عملٌات مختص بحماٌة األطفال على االنترنت•

 

 .ٌعمل على مدار الساعةوضع إطار تشؽٌلً مع جمٌع الشركاء التقنٌٌن ومقدمً الخدمة  •

 

على لتوفٌر الدعم والمراقبة ( المحلٌة والدولٌة)مؤسسات انفاذ القانون وضع إطار تشؽٌلً مع جمٌع •

 .  الساعةمدار 

 

 .آلٌات التبلٌػ•

 

 .الفلترة•

 

 .الخطوط الساخنة•

 

 التوصٌات التقنٌة والتشؽٌلٌة
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 .االعالم االجتماعٌة وسائل التوعٌة لتصفح آمن باستخدام جمٌع تشجٌع حمالت    •

 

وخاصة فً سٌاق الستخدام إنترنت آمن، الضوء على الممارسات بتسلٌط والمنافسة القٌا بمسابقات •

 .االجتماعٌةمن مواقع الشبكات  تواجهنهاالتً قد المخاطر ونقاط الضعؾ الفتٌات الصؽٌرات 

 

 .تشجٌع التدرٌب وال سٌما من قبل األقران والزمالء•

 

 .أصحاب المصلحة الرئٌسٌٌن والشركاء التنفٌذٌٌن وضع خطة تدرٌب لجمٌع •

 

 .انشاء بوابة تحوي جمٌع المعلومات الخاصة بحماٌة األطفال على االنترنت•

 

 

 التوصٌات فً بناء القدرات
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حماٌة الطفل على االنترنت هو تحدي عالمً وٌحتاج تنسٌق وتعاون فعال بٌن جمٌع األطراؾ المعنٌة مثل 

الحكومات والمنظمٌن والمشؽلٌن واألوساط األكادٌمٌة والقطاع الخاص والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والمدارس 

 والدوائر األخرى



 شكراً لحسن استماعكم

  
www.itu/cop 

cop@itu.int  

http://www.itu/cop

