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وتكنولوجياتها  الإنرتنت  �شبكة  اأ�شبحت  حني  يف 

والثقافة،  املعرفة  ن�رش  و�سائل  اأهم  من  ومواردها 

ومد  االجتماعي،  التفاعل  وتعزيز  اخلربات،  وتبادل 

اأنحاء  خمتلف  يف  امل�ستخدمني  بني  التوا�سل  ج�سور 

العامل، واإتاحة فر�ص التنمية االقت�سادية واالجتماعية، 

املخاطر  من  العديد  حتمل  ذاته  الوقت  يف  اأنها  اإال 

وكبارًا.   �سغارًا  م�ستخدميها  واأمن  �سالمة  تهدد  التي 

هذه  مواجهة  يف  �سعفًا  االأكرث  ال�رشيحة  االأطفال  وُيعترب 

بحمايتهم  الكفيلة  ال�سبل  اإيجاد  ي�ستوجب  مما  التهديدات، 

با�ستخدامهم  له  يتعر�سوا  اأن  ميكن  الذي  اال�ستغالل  من 

لالإنرتنت.  ففي االأعوام املا�سية، ارتفعت ن�سبة االأطفال 

وذلك  قيا�سية،  م�ستويات  اإىل  االإنرتنت  ي�ستخدمون  الذين 

الأغرا�ص خمتلفة منها اإمتام الواجبات املدر�سية والت�سلية 

ما  وهذا  معهم.   والتوا�سل  االآخرين  على  والتعرف 

مع  التحدث  مثل  حمتملة  ملخاطر  تعر�سهم  ن�سبة  من  يزيد 

اأ�سخا�ص جمهولني اأو منتحلني هويات وهمية قد يحاولون 

ا�ستغاللهم وا�ستدراجهم ومواعدتهم الأهداف غري بريئة، 

باالأخالق  يخل  حمتوى  ذات  اإباحية  ملواقع  التعر�ص  اأو 

واالآداب العامة وغريها من املحتوى الذي قد ي�سيء اإىل 

اأخالقية الطفل وتن�سئته على القيم االإن�سانية كاحل�ص على 

العن�رشية والكراهية واجلرمية وتعاطي املواد املمنوعة.

خماطر  من  وحمايتهم  االأطفال  متكني  م�ساألة  تعترب 

ا�ستدعى  مما  وال�سعبة،  امللحة  امل�سائل  من  االإنرتنت 

اهتمامًا خا�سًا من قبل امل�ساركني يف موؤمتر القمة العاملي 

 2003 عام  يف  جنيف  مرحلتيه  يف  املعلومات  ملجتمع 

جنيف  مبادئ  اإعالن  اأكد  فقد    .2005 عام  يف  وتون�ص 

حمايته  و�سمان  الطفل  حقوق  احرتام  »بكفالة  االلتزام 

خالل تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

ملجتمع  تون�ص  عمل  برنامج  و�سدد  خدماتها«.   وت�سغيل 

العامة  وال�سيا�سات  االأطر  »اإدماج  على:  املعلومات 

التنظيمية والذاتية التنظيم وغريها من االأطر وال�سيا�سات 

من  وال�سباب  االأطفال  حماية  اأجل  من  الفعالة  العامة 

املعلومات  تكنولوجيا  طريق  عن  واال�ستغالل  االإيذاء 

واال�سرتاتيجيات  الوطنية  العمل  خطط  يف  واالت�ساالت، 

االلتزامات  لهذه  وا�ستجابة  الوطنية«.   االإلكرتونية 

الدولية، اأطلق االحتاد الدويل لالت�ساالت يف عام 2008 

 Child Online( االإنرتنت  على  االأطفال  حلماية  مبادرة 

العاملي  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف   )Protection - COP
حول اأهمية �سالمة االأطفال على االإنرتنت، وتطوير اأدوات 

املعلومات  �سناعة  و�رشكات  احلكومات  مل�ساعدة  عملية 

ال�سالمة  توفري  �سمان  على  واالأهل  واملعلمني  واملربني 

االحتاد  اختار  كما  االإنرتنت.   على  لالأطفال  واالأمن 

الدويل لالت�ساالت مو�سوع »حماية االأطفال يف الف�ساء 

لالت�ساالت  العاملي  لليوم  عنوانًا  ليكون  ال�سيرباين« 

وجمتمع املعلومات يف عام 2009.

�سعبة  خ�س�ست  املو�سوع،  هذا  الأهمية  ونظرًا 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف اللجنة االقت�سادية 

ن�رشة  من  العدد  هذا  )االإ�سكوا(  اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت للتنمية يف غربي اآ�سيا 

يتناول  حيث  االإنرتنت«،  على  االأطفال  »حماية  لق�سية 

ملف العدد جوانب خمتلفة من هذه الق�سية على امل�ستويات 

ال�سبكات  تاأثري  ومنها  والدولية،  واالإقليمية  الوطنية 

االجتماعية على اأمن االأطفال وخماطر التعر�ص لالإ�ساءة 

ال�سيربانية على ال�سبكات االجتماعية، خا�سة للمراهقني، 

االأطفال  حلماية  العربية  البلدان  يف  املبذولة  واجلهود 

هذا  يف  م�رش  جتربة  على  الرتكيز  مع  االإنرتنت،  على 

املجال، وعلى ما قامت به اللجان الوطنية التي اأن�سئت يف 

الفنية  املجاالت  االإنرتنت يف  على  االأطفال  لبنان حلماية 

الت�رشيعات  امللف  يعر�ص  كما  والرتبوية.   والقانونية 

االأمريكية يف جمال حماية االأطفال على االإنرتنت واجلهود 

الدولية التي تبذل من اأجل توفري اإطار اإح�سائي مفاهيمي 

�سامل لقيا�ص حماية االأطفال على االإنرتنت.

املعلومات  تكنولوجيا  ن�رشة  من  العدد  هذا  ويت�سمن 

»الظالل االفرتا�سية:  لكتاب  واالت�ساالت عر�سًا وحتلياًل 

ق�سايا  يتناول  الذي  املعلومات«  جمتمع  يف  اخل�سو�سية 

االفتتاحية
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ذلك  وتبعات  االإلكرتوين  العامل  يف  وحتديدًا  اخل�سو�سية 

الدور  اإىل  وبالنظر  القادمة.   واالأجيال  االأطفال  على 

االجتماعية  ال�سبكات  مواقع  تلعبه  الذي  والهام  االأ�سا�سي 

يف التطورات احلا�سلة يف البلدان العربية، تناولت زاوية 

حياتنا اليومية من هذا العدد مو�سوع »تاأثري مواقع التوا�سل 

االجتماعية على االإنرتنت على احلركات ال�سعبية العربية«.

�سيا�سات  ومنها  للن�رشة،  الثابتة  االأبواب  ويف 

مقال  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  وتطبيقات 

يوجد  وما  املحلية  التنمية  يف  العلمي  البحث  اأهمية  عن 

بالبحث  خا�سة  وحتديات  فر�ص  من  العربية  املنطقة  يف 

العلمي، مع تقدمي اإر�سادات لال�ستفادة من الطاقات العلمية 

للتطبيقات  التمّيز  املحلية؛ ومقال عن امل�سابقات وجوائز 

لتحفيز  املتبعة  الو�سائل  كاإحدى  االإلكرتونية  واخلدمات 

تطوير التطبيقات واخلدمات االإلكرتونية.
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فاي�سبوك  مثل  االجتماعية  ال�سبكات  مواقع  ت�ساهم 

يف  وغريهما   )MySpace( �سباي�ص  وماي   ،)Facebook(

تفعيل االت�سال مع العائلة واالأ�سدقاء من خالل ا�ستخدام 

الدرد�سة  بني  ما  االت�سال  �سبل  وتتنوع  االإنرتنت.  �سبكة 

ازداد  وقد  وغريها.   ال�سور  وتبادل  واالألعاب   )chat(
فعلى  كبري،  ب�سكل  ال�سبكات  هذه  م�ستخدمي  عدد  موؤخرًا 

�سبيل املثال منت �سعبية موقع فاي�سبوك على مدى ال�سنوات 

االأخرية بحيث بلغ عدد امل�سرتكني فيه يف عام 2010 اأكرث 

من 500 مليون �سخ�ص يف العامل يق�سون اأكرث من 700 

.
)1(

مليار دقيقة �سهريًا يف ا�ستخدامه مبعدل و�سطي

ال�سبكات  م�ستخدمي  بجميع  حتيط  عدة  خماطر  هناك 

عر�سة  االأكرث  هم  واالأطفال  ال�سباب  اأن  اإال  االجتماعية، 

برتكيبة  املتعلقة  فاي�سبوك  اإح�ساءات  وتبني  للخطر. 

يف   10 حوايل  اأن   2010 ل�سنة  ال�سكانية  امل�ستخدمني 

املائة من م�ستخدمي هذا املوقع هم من املراهقني.  ومن 

املعروف اأن املراهقني ال ميلكون اخلربة الالزمة ملواجهة 

نعي�ص  الذي  اخلِطر  العامل  بهم يف  ترتب�ص  التي  املخاطر 

رون كيف ميكن اأن يتم اإخ�ساعهم ب�سهولة ولو  فيه، وال يقدِّ

حتى من خالل �سغوط اأقرانهم.  بالن�سبة للمراهق، ت�سكل 

دون  ولكن  املدر�سية  للحياة  امتدادًا  االجتماعية  ال�سبكة 

اأن حتكمها القواعد التي توجد يف املدر�سة. فهو يعتربها 

مثل وقت الف�سحة �سمن اليوم املدر�سي ولكن دون مراقبة 

العامل  العامَلني،  اختالف  ومع  واملعلمني.  املدراء 

كليهما  يف  االإ�ساءة  تتواجد  احلقيقي،  والعامل  ال�سيرباين 

تختلف  املتخذة  واخلطوات  احللول  لكن  م�سرتكة،  كق�سية 

ال�سيرباين،  العامل  ففي  العامَلني.   بني  ما  كبريًا  اختالفًا 

هناك نوعان من االإ�ساءة ال�سيربانية )cyberbullying( وهما 

االإ�ساءة املبا�رشة )الر�سائل املر�سلة اإىل ال�سحية مبا�رشة(، 

االآخرين  م�ساعدة  على  )االعتماد  بالوكالة  واالإ�ساءة 

.
)2(

ال�رشيك( علم  بدون  اأو  مع  �سواء  بال�سحية،  لالإيقاع 

عمل  باأنها  ال�سيربانية  االإ�ساءة  عمليات  و�سف  وميكن 

التقليدية،  االإ�ساءة  غرار  على  ما،  �سخ�ص  جتاه  عدواين 

ولكن من خالل ا�ستخدام االإنرتنت.  وتتخذ هذه االإ�ساءة 

اأ�سكااًل خمتلفة بدءًا من ن�رش �سائعات عن �سخ�ص ما و�سواًل 

ون�رش  ال�سلبية،  والتعليقات  وامل�سايقات  التهديدات  اإىل 

�سبل  وتتنوع  الرقمية.   ال�سور  على  امل�ستفزة  التعليقات 

اإي�سال الر�سائل امل�سيئة ما بني ر�سائل الربيد االإلكرتوين، 

واملدّونات،  الِوب،  و�سفحات  الفورية،  والر�سائل 

وغرف الدرد�سة على مواقع ال�سبكات االجتماعية.

وفيما يلي، عر�ص للمخاطر التي تنطوي عليها عمليات 

االإ�ساءة ال�سيربانية على ال�سبكات االجتماعية وخا�سة بالن�سبة 

للمراهقني، مع تقدمي ن�سائح وتدابري احتياطية ت�ساعد اأولياء 

االأبناء. على  تلك املخاطر وتاأثريها  االأمر على احلد من 

عالمات واآثار الإ�ساءة ال�سيربانية)3(

خالل  من  االأطفال  اإىل  االإ�ساءة  اإىل  البع�ص  يعمد 

يكرهك«،  »اجلميع  مثاًل  فحواها  يكون  فورية  ر�سائل 

ملف العدد: حماية األطفال على اإلنترنت

تأثير الشبكات االجتماعية على أمن األطفال
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ذات  ر�سائل  من  ذلك  ي�سبه  فا�سل/فا�سلة«، وما  »اأنت  اأو 

اإن�ساء  اإىل  االآخر  البع�ص  ويعمد  �سلبية.  نف�سية  عواقب 

واإحراجهم،  االأطفال  اإذالل  اإىل  تهدف  اإلكرتونية  مواقع 

مثل  موا�سيع  حول  االإنرتنت  على  اقرتاع  �سناديق  مثل 

للم�سيء  املدر�سة«. وميكن  فتيات يف  الأقبح ع�رش  ت  »�سوِّ

االإلكرتونية ويقوم  اأو املراهق  الطفل  �سخ�سية  ينتحل  اأن 

ح�ساب  اخرتاق  اأو  االإنرتنت  عرب  وهمية  اإعالنات  بن�رش 

اإىل  م�سيئة  اإلكرتونية  بريد  ر�سائل  واإر�سال  ال�سحية 

االإ�ساءة  اأن  اإىل  االأبحاث  اأ�سارت  اأ�سدقاء �سحيته.  وقد 

ا�سطرابات  اإىل  احلاالت  معظم  يف  توؤدي  االإلكرتونية 

والقلق  واالكتئاب  الذات  احرتام  تدين  منها  نف�سية، 

وانخفا�ص الدرجات املدر�سية، واأحيانًا االنتحار، كما 

حدث مع ميغان ماير الفتاة ذات االأربعة ع�رش ربيعًا التي 

حتقري  من  له  تعر�ست  ما  ب�سبب   2006 عام  يف  انتحرت 

من  عدد  اإىل  الدرا�سات  واأ�سارت   .MySpace موقع  عرب 

العوار�ص اأو الدالئل التي ت�ساعد االأهل على اكت�ساف اأن 

الدالئل  هذه  ومن  االإلكرتونية.   لالإ�ساءة  يتعر�ص  طفلهم 

ما يلي:

ا�ستخدام  بعد  اأو  اأثناء  النف�سي  اال�سطراب  عالمات  	•
االإنرتنت؛

االبتعاد عن االأ�سدقاء واالن�سحاب من االأن�سطة؛ 	•

اإطار  اأو خارج  االأ�سدقاء �سمن  مع  التجمعات  جتنب  	•
املدر�سة؛

تدين الدرجات املدر�سية؛ 	•
الت�رشف بعدوانية يف املنزل؛ 	•

تغريات يف املزاج وال�سلوك والنوم وال�سهية. 	•

�سبل احلد من الإ�ساءة ال�سيربانية)4(

الذين  واملراهقني  االأطفال  من  العديد  يرتدد 

اأحد  اأو  للمعلم  باالإف�ساح  ال�سيربانية  لالإ�ساءة  يتعر�سون 

اأو  باخلجل  �سعورهم  ب�سبب  لهم  يح�سل  عما  الوالدين 

ومنها  االمتيازات،  بع�ص  من  ُيحرموا  اأن  يخ�سون  الأنهم 

ا�ستخدام احلوا�سيب اخلا�سة والدخول اإىل عامل االإنرتنت 

اأبناءهم  يراقبوا  اأن  االآباء  على  ولذلك،  وغريها. 

اأن  يدركوا  اأن  وعليهم  حلمايتهم.   مبا�رشة  غري  بطريقة 

الذل  من  باأنف�سهم  االأطفال  ثقة  �سحق  يف  اأ�رشع  �سيء  ال 

ي�سل  الذي  االإنرتنت(  �سبكة  )عرب  العلني  الذل  وباالأخ�ص 

اأن  املوؤ�سف  ومن  يعرفونه.   �سخ�ص  كل  اإىل  الفور  على 

الذين  االأهل  غياب  يف  تقع  ال�سيربانية  االإ�ساءات   معظم 

متاأخر،  وقت  يف  اإال  اأطفالهم  مع  يحدث  ما  يالحظون  ال 

ذكرها  �سبق  التي  اال�سطراب  عالمات  بع�ص  تبداأ  حيث 

بالظهور.  وجتدر االإ�سارة اإىل اأن االأ�رشار النف�سية التي 

تت�سبب بها االإ�ساءة ال�سيربانية ميكن اأن ت�ستمر مدى احلياة.

 

من  احلد  حماولة  اأو  الناجمة  االأ�رشار  مع  وللتعامل 

واأهايل  املربني  على  ينبغي  ال�سيربانية،  االإ�ساءة  فر�ص 

الفئة  بح�سب  وذلك  معينة،  خطوات  يتخذوا  اأن  االأطفال 

العمرية التي ينتمي اإليها هوؤالء االأطفال.

1- اخلطوات املتخذة مع الأطفال يف املرحلة البتدائية

اإبقاء توا�سلهم االجتماعي عرب االإنرتنت يف حدوده  	•
الدنيا قدر امل�ستطاع وحثهم على ا�ستخدام برامج 

مثل موقع  املتبادل  تراقب احلديث  التي  الدرد�سة 

؛
)5(

)webkinz( وبكنز

ال�سحيح  ال�سيرباين  ال�سلوك  اأ�سا�سيات  �رشح  	•
لالأغراب  باالأ�رشار  والبوح  الكذب  باأن  وتوعيتهم 

خطاأ يف الف�ساء ال�سيرباين كما يف احلياة اليومية؛
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وعدم  ال�رش  كلمة  �رشية  اأهمية  على  الرتكيز  	•
من  �سائع  �سكل  وهو  االأ�سدقاء،  مع  م�ساركتها 

كلمة  اآخرون  ي�ستخدم  قد  اإذ  ال�سيربانية،  االإ�ساءة 

والتوا�سل  �سديقهم  ح�ساب  اإىل  للدخول  ال�رش 

اأو  ر�سائل وهمية  واإر�سال  االإلكرتوين  بريده  عرب 

تعليقات حمرجة.  ميكن لالأطفال حماية اأنف�سهم من 

ال�رش  اأن كلمة  التعلم يف وقت مبكر  هذا عن طريق 

هي خا�سة وتنح�رش م�ساركتها بالوالدين فقط.

اخلطوات املتخذة مع الأطفال يف املرحلة املتو�سطة  -2

الطفل  يقوم  ما  ومراقبة  االإنرتنت  ا�ستخدام  ر�سد  	•
اجلوال  ر�سائل  من  والتحقق  وتدوينه  باإر�ساله 

�ساهرة  تبقون عيونكم  باأنكم  واإعالمه  به  اخلا�سة 

على اأن�سطته؛

حال  يف  ال�سحيح  الت�رشف  على  الطفل  اإطالع  	•
لالإ�ساءة  التعر�ص  حال  ويف  للم�سايقة.   تعر�سه 

اأال  يجب  اأنه  يعرف  اأن  الطفل  على  ال�سيربانية، 

اأن  بل  منه  االنتقام  يحاول  اأو  للم�سيء  ي�ستجيب 

ي�سده واأن يخرب �سخ�سًا بالغًا يثق به على الفور.  

يف  الأنه  امل�سيئة  الر�سائل  حذف  يتم  اأال  وينبغي 

اإىل  املحتوى  عن  االإبالغ  ميكن  احلاالت  معظم 

وو�سيلة  كدليل  وا�ستخدامه  االإنرتنت  خدمة  موفر 

ملالحقة امل�سيء؛

اإذا كان الطفل هو من يقوم باالإ�ساءة االإلكرتونية  	•
لغريه، على االأهل و�سع عواقب �سارمة وااللتزام 

اأو  القا�سية  التعليقات  على  ينطبق  وهذا  بها. 

االإيحائية عن املعلمني واالأ�سدقاء واالأقارب.

باالأطفال  اخلا�سة  التو�سيات  هذه  اإىل  باالإ�سافة 

ح�سب اأعمارهم، ينبغي على املعنيني من اأهل ومربني 

اتخاذ بع�ص اخلطوات جتاه االأطفال بغ�ّص النظر عن 

عمرهم، واأهمها:

والرتكيز  ال�سلوك  لقواعد  مبدّونة  االأطفال  تزويد  	•

قوله عرب  مُينع  لوجه  قوله وجهًا  مُينع  ما  اأن  على 

و�سائل االت�سال االأخرى؛

باأحد  معرفة  على  كان  اذا  عما  الطفل  �سوؤال  	•
االإلكرتونية،  لالإ�ساءة  تعر�سوا  الذين  االأ�سخا�ص 

م�ساكل  عن  االأطفال  يتحدث  االأحيان  بع�ص  ففي 

غريهم قبل االعرتاف مب�ساكلهم اخلا�سة؛

�سبيل  فعلى  العدواين،  لل�سلوك  عقوبات  حتديد  	•
اأحد  اإهانة  اأو  اإذالل  اإىل  الطفل  عمد  اإذا  املثال، 

لديه  ما  بع�ص  ينبغي معاقبته بحرمانه من  اأقرانه 

من امتيازات مثل الهاتف اأو احلا�سوب وغري ذلك.

خامتة

ال�سيربانية  االإ�ساءة  ملكافحة  �سحرية  حلول  توجد  ال 

وغريها من التهديدات.  حتى اأن تطبيق االإر�سادات التي 

ين�سح بها يف هذا املجال لن مينع االإ�ساءة ولكنه يقلل من 

اأن  املهم  ومن  �سحيح.   ب�سكل  ُطبقت  لو  ح�سولها  فر�ص 

نتذكر اأن دور الوالدين ال يقت�رش على الر�سد والتوجيه، 

فيها من عمليات  م�ستبه  اأية حالة  يبلغوا عن  اأن  عليهم  بل 

اجلهات  اإىل  االأمر  يرفعوا  واأن  ال�سيربانية،  االإ�ساءة 

املخت�سة ويعلموا مدر�سة الطفل ال�سحية.  كبالغني، ينبغي 

علينا دعم اأطفالنا واحلفاظ على قنوات االت�سال مفتوحة 

معهم وعدم جتاهل اأي نوع من االإ�ساءة الأن االإ�ساءة ميكن 

اأن ت�سبب �رشرًا يبقى اأثره قائمًا مدى احلياة.

http://www.safesanborn.com/images/stop_cyber_

bullying.gif
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عر�ض موجز للجهود العربية

امل�ستوى  على  ومنظمة  مكثفة  جهود  تبذل  حني  يف 

الدويل يف جمال حماية االأطفال على �سبكة االإنرتنت، ال 

تزال اجلهود املبذولة يف هذا املجال يف البلدان العربية 

متفرقة وال ترقى اإىل م�ستوى العمل اجلماعي الذي ت�ستلزمه 

قام  فقد  االإنرتنت.   على  احلماية  مثل  معقدة  اإ�سكالية 

اإجراءات حلماية  العربية باتخاذ  البلدان  بالفعل عدد من 

الت�رشيعات  اإعداد  بني  ما  تتفاوت  االإنرتنت  على  االأطفال 

واإنفاذها اأو تطوير حمتوى اأو تدريب وتوعية اأو اإيجاد 

العربية يف حاجة  البلدان  زالت  تكنولوجية.  وما  حلول 

وما  التكنولوجية  التطورات  تواكب  قوانني  اإىل  ما�سة 

يتبعها من تطورات يف اأنواع واأمناط واجتاهات اجلرائم 

االإلكرتونية، وباالأخ�ص �سد االأطفال وال�سباب.  ونظرًا 

االهتمام  يغيب  العربية،  للمجتمعات  املحافظة  للطبيعة 

حاجز  لك�رش  التوعية  اأهمية  هنا  ومن  االإنرتنت،  بجرائم 

االإنرتنت،  على  للطفل  امل�سيئة  املمار�سات  حول  ال�سمت 

فالتوعية غري مفعلة ب�سكل قوي يف العامل العربي با�ستثناء 

تنظيم  هيئة  قامت  حيث  البحرين  مثل  البلدان،  بع�ص 

االت�ساالت بالتعاون مع معهد �سالمة االأ�رشة على االإنرتنت 

بتنظيم املوؤمتر االأول   )Family Online Safety Institue(

-26 لل�سالمة على االإنرتنت يف منطقة اخلليج )البحرين، 

28 ني�سان/اأبريل 2010(.  وكان من اأهم نتائج املوؤمتر 

توقيع اتفاقية بني الهيئة ومقدمي خدمات االإنرتنت للدفع 

باال�ستخدام االآمن لالإنرتنت.  واجلدير بالذكر اأن البحرين 

كانت من اأوائل البلدان العربية التي قامت مب�سح ودرا�سة 

من  الوطني  امل�ستوى  على  االإنرتنت  ا�ستخدام  توجهات 

مب�ساعدة   2010 عام  يف  وذلك  علمية،  منهجية  خالل 

وميدل�سيك�ص   )Kingston( كينغ�ستون  جامعتي  من  خرباء 

 2  800 البحث  عينة  �سملت  لندن، حيث  )Middlesex( يف 

.
)6(

طفل و800 من البالغني

وو�سعت االإمارات العربية املتحدة موؤخرًا، بالتعاون 

يف  للطالب  تدريبيًا  برناجمًا  االأوروبية،  املفو�سية  مع 

  .
)7(

لالإنرتنت االآمن  واال�ستخدام  ال�سيرباين  االأمن  جمال 

على  االأطفال  حماية  جمال  يف  جهودًا  قطر  تبذل  كما 

االإنرتنت من خالل املجل�ص االأعلى لالت�ساالت وتكنولوجيا 

لطوارئ  لال�ستجابة  قطر  مركز  وفريق  املعلومات 

بالب�رش. القطرية ملكافحة االجتار  احلا�سبات واملوؤ�س�سة 

كما �سعت بع�ص البلدان العربية موؤخرًا، ومنها م�رش 

االآمن  اال�ستخدام  مو�سوع  معاجلة  اإىل  وُعمان،  وقطر 

 ،
)8(

قطر يف   »Safe Space« موقع  خللالل  من  لالإنرتنت 

 ،
)9(

وموقع »ملتقى االأطفال لل�سالمة املعلوماتية« يف ُعمان

وم�رشوع اال�ستخدام االآمن لالإنرتنت )املف�سل الحقًا( يف 

م�رش.  وت�ساهم هذه املواقع يف توفري املوارد املعرفية 

ال�رشورية حلماية االأطفال على االإنرتنت باللغة العربية، 

االإنرتنت  �سبكة  على  اللغة  هذه  ا�ستخدام  زيادة  يدعم  مما 

 وهي ن�سبة �سئيلة 
)10(

والتي ال تتجاوز حاليًا 1 يف املائة

جدًا مقارنًة مع بع�ص اللغات االأخرى كاالإنكليزية.

مالمح من التجربة امل�رصية حلماية الأطفال 

على الإنرتنت

التكامل  هو  امل�رشية  التجربة  مييز  ما  اأهم  يكون  قد 

بني عنا�رش احلماية واالندماج الواعي يف احلوار الدويل 

واال�ستفادة من جتارب الهيئات الدولية املتخ�س�سة.  فقد 

الدولية  اجلهود  من  العديد  بتبني  م�رش  يف  اخلرباء  قام 

امل�رشية.   والظروف  تتالءم  خالقة  ب�سورة  الناجحة 

االأمان  لتوفري  م�رشوعها   2007 عام  يف  م�رش  وبداأت 

على االإنرتنت لالأطفال اإميانًا باأهمية تلك الق�سية وبقناعة 

مع  لالإنرتنت  االآمن  اال�ستخدام  ربط  ب�رشورة  وا�سحة 

اأعداد  زيادة  بهدف  متوازنة  ب�سورة  التمكني  برامج 

وتاأمني  جانب  من  الرقمية  الفجوة  وراأب  امل�ستخدمني 

حماية االأطفال من جانب اآخر. ياأتي م�رشوع اال�ستخدام 

االآمن لالإنرتنت يف ظل هواج�ص عامة حول هجرة موجات 

اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال من خالل االإنرتنت من البلدان 

ملحاربة  واآليات  مبادرات  تبنت  التي  تلك  اأو  املتقدمة 

منظمة  جهود  لديها  لي�ص  التي  البلدان  اإىل  اجلرمية،  هذه 

يف جمال احلماية واالأمان على االإنرتنت. من هنا برزت 

اأهمية اأن يكون مل�رش برنامج خا�ص بها حلماية االأطفال 

حماية األطفال على اإلنترنت في العالم العربي: مالمح من التجربة املصرية
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على االإنرتنت يكون منوذجًا لل�رشاكة املجتمعية بني وزارة 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارات معنية اأخرى 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.  ول�سمان 

ح�سن التنفيذ، يحظى هذا امل�رشوع بدعم �سيا�سي ملمو�ص، 

القوانني  ت�سمل  رئي�سية  حماور  خم�سة  على  يقوم  وهو 

والتدريب  املحتوى،  وتطوير  والتعليم  والت�رشيعات، 

اإىل  باالإ�سافة  التكنولوجية،  واحللول  الوعي،  ورفع 

التعاون الدويل واالإقليمي.

حمور القوانني والت�رصيعات واإنفاذها

تلتزم م�رش بقرارات موؤمتر القمة العاملي ملجتمع 

على  االأطللفللال  اأملللان  �سمان  جمللال  يف  املعلومات 

االإنرتنت.  كما تلتزم م�رش باتفاقية حقوق الطفل التي 

حتدد يف املادة ال�سابعة ع�رشة حق الطفل يف الو�سول 

قد  التي  املعلومات  من  واحلماية  املعلومات  اإىل 

مادة  م�رش  اأ�سافت  االلتزام،  هذا  ونتيجة  به.   ت�رش 

اإىل قانون الطفل املعدل رقم 126 لعام 2008 هي 

العقوبات يف حاالت  على  وتن�ص  مكرر   116 املادة 

ا�ستغالل االأطفال على االإنرتنت اأو من خالل تكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت.  وتكون م�رش بذلك قد حققت 

3 نقاط من  تقدمًا ت�رشيعيًا كبريًا تكلل بح�سولها على 

معايري املركز الدويل لالأطفال املفقودين واملعر�سني 

 International Centre for Missing( لال�ستغالل 

اخت�سارًا  املعروفة   ،)and Exploited Children"
وهي  للطفل،  النموذجي  الت�رشيع  حول   ،ICMEC بل 

.
)11(

اأعلى ن�سبة بني البلدان العربية

واإنفاذها  والت�رشيعات  القوانني  حمور  ويق�سي 

بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية من اأجل تفعيل 

قانون الطفل، وال �سيما املادة 116 مكرر منه، ون�رش 

الوعي مبا تن�ص عليه هذه املادة وما تعنيه يف املجتمع.  

كما يق�سي بت�سجيع ال�رشكات املقدمة للخدمة على اتخاذ 

تنفيذ  التي ميكن من خاللها  الذاتية  االإجراءات  بع�ص 

تعر�ص  التي  املواقع  حجب  مثل  املللادة،  تلك  اأحكام 

مة قانونًا.  وقد  اأنها جمرَّ اإذ  اإباحية لالأطفال  �سورًا 

قام عدد من هذه ال�رشكات، ومنها موبينيل وفودافون 

اتفاق  بتوقيع   ،TEDataو ونللور  م�رش  وات�ساالت 

هذه  التزام  على  ين�ص   2010 متوز/يوليو  يف  نوايا 

عر�ص  ملنع  الالزمة  االإجلللراءات  باتخاذ  ال�رشكات 

التوعية  يف  وامل�ساهمة  لالأطفال  االإباحية  ال�سور 

والتعليم. ويق�سي هذا املحور اأي�سًا باأن يتم التعاون 

والت�رشيعات  القوانني  مبراجعة  املعنية  اجلهات  مع 

للت�رشيعات  مواكبتها  من  للتاأكد  االأخللرى  امل�رشية 

للطفل  احلماية  من  قدر  اأكرب  حتقيق  و�سمان  العاملية 

مع  والتن�سيق  بالتعاون  وُعللقللدت،  االإنللرتنللت.   على 

وزارة العدل و�رشكة مايكرو�سوفت، دورات تدريبية 

للق�ساة ووكالء النيابة حول اجلرمية املعلوماتية �سد 

تنظيم  جرى  كما  االإنرتنت،  على  وحمايتهم  االأطفال 

ور�سات عمل خا�سة، مثل التي مت تنظيمها بالتعاون 

مع الهيئة املعنية بامل�ساعدة الفنية وتبادل املعلومات 

 )Technical Assistance and Information Exchange(

للمفو�سية  والتابعة   TAIEX بل  اخت�سارًا  املعروفة 

االأوروبية، حول مكافحة اجلرمية ال�سيربانية وا�ستغالل 

االأطفال على االإنرتنت )القاهرة، 30-31 اآذار/مار�ص 

اأي�سًا  وبالتعاون  ذلك،  اإىل  وباال�سافة   .
)12(

)2010

مع مايكرو�سوفت، مت تنفيذ عدة برامج تدريبية لل�سباط 

االأطفال  با�ستغالل  املتعلقة  اجلرائم  يف  واملحققني 

على االإنرتنت مب�ساعدة خرباء دوليني يف هذا املجال، 

وذلك بهدف ت�سهيل تقدمي اأحدث التطبيقات التكنولوجية 

ملالحقة مرتكبي اجلرائم االإلكرتونية وخا�سة املتعلقة 

بالطفل، مثل نظام تتبع عمليات ا�ستغالل االأطفال على 

Child Exploitation Tracking System-( الإنرتنت 

التعاون  يتوا�سل  املحور،  اإطار هذا  CETS(.  ويف 
وزارة  يف  والتوثيق  للمعلومات  العامة  االإدارة  مع 

خا�ص  ب�سكل  املعلوماتية  اجلرائم  ووحللدة  الداخلية 

من اأجل توفري املعلومات واالإح�ساءات اخلا�سة عن 

ا�ستغالل االأطفال على االإنرتنت.

حمور التعليم وتطوير املحتوى

يف هذا املحور، يتعاون م�رشوع اال�ستخدام االآمن 

لالنرتنت مع وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير �سيا�سات 

االآمن  ل�سمان اال�ستخدام  لالإنرتنت  الر�سيد  اال�ستخدام 

وامل�سوؤول لالإنرتنت لكل من الطلبة واملعلمني واأولياء 

االآمن  اال�ستخدام  اإدماج  اإىل  باالإ�سافة  االأمور، 

للمراحل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مناهج  يف  لالإنرتنت 

تلك  على  املدّر�سني  وتدريب  والثانوية،  االإعدادية 

مفاهيم  باإ�سافة  التعليمية  املناهج  وتطوير  االأ�ساليب 
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اإىل  الو�سول  اأجل  الرقمية، من  جديدة مثل املواطنة 

مفهوم املجتمع التكنولوجي.

حمتوى  اإيجاد  على  وت�سجيعًا  نف�سه،  االإطللار  يف 

عام  يف  م�رش  اأطلقت  االإنرتنت،  على  العربية  باللغة 

لالإنرتنت  االآمللن  لال�ستخدام  “اأمانك”  بوابة   2010

متاحة  من�سة  مبثابة  لتكون   ،)www.amanak.org(

للتعريف  معلومات  على  وحتتوي  العربية  للبلدان 

فئات  ملختلف  لالإنرتنت  االآمللن  اال�ستخدام  باأهمية 

اأمور  واأولياء  و�سباب  اأطفال ومراهقني  من  املجتمع 

امل�رشعني  مب�ساعدة  البوابة،  وت�سعى  وتربويني. 

حول  بيانات  قللاعللدة  بناء  اإىل  الللقللانللون،  ومنفذي 

الت�رشيعات والقوانني اخلا�سة با�ستخدامات االإنرتنت 

مت  كما  العربية.   البلدان  يف  بها  املتعلقة  واجلرائم 

 لرتجمة عدد كبري من 
)13(iKeepSafe التعامل مع منظمة

بهدف  العربية  اللغة  اإىل  التعليمية  واملواد  العرو�ص 

اإغناء م�سمون هذه البوابة.

حمور التدريب ورفع الوعي

اإن�ساء  مت  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون 

ثالث جمموعات عمل باالإ�سافة اإىل الفريق الوطني.

جمموعة عمل ال�سباب )نت اأمان( التي تعمل على ن�رش  	•
اال�ستخدام االآمن لالإنرتنت بني ال�سباب باعتبارهم 

ال�رشيحة االأكرب من امل�ستخدمني، وبالتايل االأكرث 

بالتوعية.   واالأَوىل  االإنرتنت  ملخاطر  عر�سة 

من  املحافظات  م�ستوى  على  املجموعة  هذه  تعمل 

بتدريب خم�ص  االأهلية حيث تقوم  خالل اجلمعيات 

خم�ص  بتدريب  منها  كل  تقوم  اأخرى  جمعيات 

جمعيات اأخرى، وذلك يف خم�ص حمافظات.  وقد 

مت تدريب املجموعة املوؤ�س�سة عام 2008 بوا�سطة 

منظمة Childnet International؛

تهتم  والتي  االأمور  اأولياء  عمل  جمموعة  	•
االإنرتنت  وثقافة  باأهمية  االأمور  اأولياء  بتوعية 

التكنولوجيا  مواكبة  من  لتمكينهم  وا�ستخداماتها، 

وبالتايل  اأبناوؤهم،  ي�ستخدمها  التي  احلديثة 

التوا�سل معهم؛

جمموعة  اأحدث  وهي  الرتبويني  عمل  جمموعة  	•
املدر�سة،  دور  اأهمية  منطلق  من  ت�سكيلها  مت  عمل 

وتوعيته  الن�صء  تعليم  يف  املعلمني  دور  وبالتايل 

وباملخاطر  لالإنرتنت  االآمن  اال�ستخدام  باأهمية 

قامت  وقد  ال�سبكة.  على  لها  التعر�ص  املحتمل 

اأمن  اأجل  من  والتحالف   )Cisco( �سي�سكو  �رشكة 

 National Cyber( االإنرتنت على امل�ستوى الوطني

الرتبويني  بتدريب   )Security Alliance–NCSA
�سمن هذه املجموعة؛

االآمن  باال�ستخدام  املعني  الوطني  العمل  فريق  	•
التجربة  اإجنازات  اأهم  من  وُيعترب  لالإنرتنت، 

امل�رشية، اإذ ي�سم جميع اجلهات املعنية باال�ستخدام 

اأهلية  وجمعيات  و�رشكات  وزارات  من  االآمن، 

تعنى بق�سايا اال�ستخدام االآمن لالإنرتنت �سواء ب�سكل 

مبا�رش اأو غري مبا�رش.  ويتوىل الفريق فتح قنوات 

تبادل  خالل  من  اأع�سائه،  بني  واملناق�سة  للحوار 

االآمن  اال�ستخدام  جمال  يف  واخلربات  املعلومات 

وو�سع  واالأن�سطة  ال�سيا�سات  وتن�سيق  لالإنرتنت، 

االأطر املحددة لالأدوار املختلفة الأع�ساء الفريق.

حمور احللول التكنولوجية

احللول  حول  الدرا�سات  باإعداد  ويق�سي 

يواجهها  التي  امل�ساكل  لبع�ص  املنا�سبة  التكنولوجية 

حني  ففي  االإنرتنت.   �سبكة  ا�ستخدامهم  لدى  االأطفال 

االإنرتنت  م�ستخدمي  عدد  عن  االإح�ساءات  توافرت 

التحليلية  الدرا�سات  غابت  الدويل،  امل�ستوى  على 

على م�ستوى م�رش والعامل العربي، وخا�سة تلك التي 

تتناول فئات م�ستخدمي االإنرتنت، واأمناط ا�ستخدامهم 

لتلك التقنية، واملخاطر التي يواجهها امل�ستخدم اأثناء 

اال�ستخدام  م�رشوع  اإطار  ويف  لالإنرتنت.  ت�سفحه 

اإعداد  مت  النق�ص،  هذا  وملعاجلة  لالإنرتنت،  االآمن 

ال�سمعة  اإ�سكالية  اأهمها درا�سة عن  الدرا�سات  عدد من 

مايكرو�سوفت  �رشكة  مع  بالتعاون  االإنرتنت  على 
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)Microsoft(، ودرا�سة ا�ستطالعية عن موؤ�رشات اأمناط 

ا�ستخدام االإنرتنت بني االأطفال واأولياء االأمور.  وقد 

الدويل  لالحتاد  موؤمتر  يف  الدرا�سة  نتائج  ُعر�ست 

حلماية  قيا�ص  موؤ�رشات  تبني  اإطار  يف  لالت�ساالت 

االأطفال على االإنرتنت.  وكانت م�رش من اأوائل البلدان 

الداعية اإىل ن�رش وتطوير هذه املوؤ�رشات خالل ور�سة 

الرابع  امللتقى  يف  اأقيمت  املو�سوع  هذا  حول  عمل 

-15 م�رش،  ال�سيخ،  )�رشم  االإنرتنت  حوكمة  ملنتدى 

18 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2009(، حيث مت بعد ذلك 

اإدماج املقرتحات امل�رشية يف تقرير االحتاد الدويل 

لالت�ساالت حول حماية االأطفال على االإنرتنت: اإطار 

.  وباال�سافة اإىل 
)14(

اإح�سائي وموؤ�رشات لعام 2010

ذلك، مت اإعداد درا�سة مع موؤ�س�سةGSMA  حول اأمناط 

مع  بالتعاون  وذلك  ال�سباب،  لدى  االإنرتنت  ا�ستخدام 

ال�سور  حول  درا�سة  اإجراء  مت  كما  موبينيل.   �رشكة 

للتعرف  م�رش  يف  االإنرتنت  على  لالأطفال  االإباحية 

على اأف�سل احللول التكنولوجية يف هذا املجال، مثل 

الظروف  مع  تتفق  والتي   ،NetClean اأو   CleanFeed
املحلية والت�رشيع ال�ساري.

حمور التعاون الدويل والإقليمي

الدويل  االحتاد  م�رش  �ساركت  املجال،  هذا  يف 

على  االأطفال  حماية  مبادرة  اإطالق  يف  لالت�ساالت 

التي   )Child Online Protection-COP( الإنرتنت 

التي يواجهها االأطفال يف  اإىل حتديد املخاطر  تهدف 

الف�ساء ال�سيرباين، وتطوير اأدوات عملية للم�ساعدة يف 

املعارف  وتبادل  الوعي  ون�رش  املخاطر،  هذه  تقليل 

واخلربات.  كما منح االحتاد الدويل لالت�ساالت م�رش 

م�ساهمات  من  قدمته  ملا  التقديرية  االحتاد  جائزة 

ب�ساأن  التوجيهية  “املبادئ  و�سياغة  اإعداد  يف  فعالة 

حماية االأطفال على االإنرتنت”.

التحديات والفر�ض

متكامل  عربي  برنامج  اإىل  بحاجة  العربي  العامل  اإن 

ي�ستطيع �سهر كل اجلهود الفردية يف جمال حماية االأطفال 

على االإنرتنت يف بوتقة واحدة، وي�سمح بتبادل اخلربات 

لي�ص  العلمية،  الدرا�سات  واإجراء  املحلية  الكوادر  وبناء 

منف�سل  كمو�سوع  االآمن  اال�ستخدام  معاجلة  منطلق  من 

الرقمية.   املواطنة  اأ�س�ص  حول  احلوار  من  كجزء  بل 

حماية  م�رشوع  طرحت  حني  م�رش  اإليه  �سعت  ما  وهذا 

ع�رش  الثالث  االجتماع  على  االإنرتنت  على  العربي  الن�صء 

2009، وقد  العرب يف بريوت عام  لوزراء االت�ساالت 

اإىل  يتحول  اأن  باإمكانية  تب�رش  خطوات  بخ�سو�سه  اُتخذت 

م�رشوعات  �سمن  اإقراره  مت  فقد  عربي.   لربنامج  نواة 

اال�سرتاتيجية العربية لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.  

اإال اأن جناح هذا امل�رشوع و�سمان ا�ستمراريته، ي�ستدعي 

امل�سوؤولة  اجلهات  بني  الفعال  والتعاون  اجلهود  ت�سافر 

االإ�سكوا  مثل  املنطقة،  يف  العاملة  الدولية  واملنظمات 

املتحدة  االأمم  ومنظمة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج 

للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(، و�رشكات االت�ساالت 

وتكنولوجيا املعلومات الدولية وغريها.
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فعالة  حماية  تاأمني  اإىل  اللبنانية  الدولة  ت�سعى 

والتن�سيق  التعاون  خالل  من  االإنرتنت  على   لالأطفال 

ما بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص واملجتمع املحلي 

وقطاع  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  االأهلية  واجلمعيات 

االت�ساالت.  ويف هذا االإطار، اأن�ساأ املجل�ص االأعلى للطفولة 

 ثالث جلان وطنية 
)15(

ال�سوؤون االجتماعية لوزارة  التابع 

االإنرتنت،  على  االأطفال  حماية  �سبيل  يف  اجلهود  لتن�سيط 

احللول  واقرتاح  اإيجاد  ومهمتها  الفنية،  اللجنة  وهي: 

ومهمتها  الرتبوية  االإعالمية  واللجنة  املنا�سبة؛  التقنية 

واملعلمني  واالأطفال  االأهل  وتوجيه  واإر�ساد  توعية 

واملربني وامل�ساعدين االجتماعيني وغريهم بالتعاون مع 

والقطاع  واملدار�ص  واالجتماعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

االإعالم؛  و�سائل  مع  التن�سيق  اإىل  باالإ�سافة  الرتبوي، 

هذا  يف  الت�رشيعات  حتديث  ومهمتها  القانونية  واللجنة 

املجال واإعداد م�ساريع قوانني واقرتاحها على املراجع 

املخت�سة.  وتتاألف هذه اللجان من خمت�سني وفاعلني يف 

الر�سمية املخت�سة  املجال املعني، وتتعاون مع اجلهات 

كوزارة الرتبية والتعليم العايل، ووزارة العدل، ووزارة 

الداخلية والبلديات، ووزارة االت�ساالت، والهيئة املنظمة 

لالت�ساالت، ووزارة االإعالم، ووزارة العمل، ووزارة 

و�رشكات  التقنية  اخلدمات  ري  وموفِّ العامة،  ال�سحة 

الربجمة، باالإ�سافة اإىل منظمات دولية كاالإ�سكوا ومنظمة 

موؤ�س�سات  من  وعدد  )اليوني�سف(  للطفولة  املتحدة  االأمم 

املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.

الناحية التقنية والرتبوية والتوعية والتثقيف

حتاول  الفنية،  اللجنة  اإطار  ويف  التقني،  املجال  يف 

ري خدمات  التفاو�ص مع موفِّ الهيئة املنظمة لالت�ساالت 

 Code of( ال�سلوك  لقواعد  مدونة  واإبرام  االإنرتنت 

conduct( معهم لتوفري خدمات ت�سفية املواقع االإلكرتونية 
والتوعية والرقابة ل�سالح امل�سرتكني معهم بهدف حماية 

االأوالد على االإنرتنت.  اإال اأن اإ�سدار هذه املدونة يواجه 

قبل  من  اال�ستثمار  ل�سعوبة  وذلك  املعوقات،  بع�ص 

الزمة  اإ�سافية  جتهيزات  يف  االإنرتنت  خدمات  مزودي 

لعمليات الت�سفية.  وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هيئة اأوجريو 

بع�ص  حاليًا  توفر  ال�رشكات  من  قلياًل  وعددًا  لالت�ساالت 

خدمات الت�سفية مقابل ر�سم رمزي.

االإعالمية  اللجنة  اأعدت  والتثقيف،  التوعية  جمال  يف 

اإىل  اأحدهما موجه  املن�سورات،  الرتبوية، منوذجني من 

االأهل واالآخر اإىل االأطفال، حول و�سائل حماية االأطفال 

على االإنرتنت.  ويتم توزيع هذه املن�سورات جمانًا على 

ال�سوؤون  املدار�ص ويف وزارة  �سيما يف  املواطنني، وال 

االإجتماعية واملوؤ�س�سات الر�سمية والرتبوية واالإجتماعية.  

اإىل توعية املواطنني وتثقيفهم حول  املن�سورات  وتهدف 

اعتماد  نحو  وتوجيههم  اأطفالهم  على  االإنرتنت  خماطر 

والئق. مب�سط  باأ�سلوب  وذلك  املمكنة،  احلماية  و�سائل 

الناحية القانونية

يجري العمل على م�رشوع قانون الطفل بالتعاون مع 

مركز الدرا�سات احلقوقية للعامل العربي يف كلية احلقوق 

البلدان  عداد  يف  لبنان  ويبقى  يو�سف.   القدي�ص  بجامعة 

االإباحية  باملواد  املتعلقة  ت�رشيعاتها  ت�ستكمل  مل  التي 

بلدًا ع�سو يف   187 البلدان  فقد كان عدد هذه  لالأطفال، 

وفق   ،
)16(

الدولية( اجلنائية  ال�رشطة  )منظمة  االإنرتبول 

اإح�ساء جرى يف عام 2008.  وبغية االإ�رشاع يف توفري 

من  ومببادرة  اجلن�سي،  اال�ستغالل  من  لالأطفال  احلماية 

للطفولة،  االأعلى  املجل�ص  اأن�ساأها  التي  القانونية  اللجنة 

مت اإعداد م�رشوع قانون يتعلق با�ستغالل القا�رشين )اأي 

االأطفال( يف املواد االإباحية، وذلك بالتعاون مع وزارة 

العدل.  ينح�رش م�رشوع القانون يف اإ�سافة بع�ص املواد 

على قانون العقوبات، وذلك بهدف �سد الثغرات فيه جلهة 

جترمي االأفعال التي تتعلق باال�ستغالل اجلن�سي للقا�رشين.

االإباحية  القانون املذكور على املواد  يطبق م�رشوع 

لقا�رشين اأيًا كانت و�سيلة ن�رشها، على ركيزة ورقية اأو 

يف  العقوبات  ت�سديد  ويتم  االإنرتنت.   على  اأو  اإلكرتونية 

حال مت ا�ستعمال �سبكة االإنرتنت لن�رش املواد االإباحية تبعًا 

اجلهود اللبنانية حلماية األطفال على اإلنترنت: مساهمة اإلطار القانوني
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الإمكانية دخول االإنرتنت لكل بيت والو�سول لعدد اأكرب بكثري 

من االأ�سخا�ص. فكلما ازداد ال�رشر الناجم عن الفعل وامتد 

اأثره لي�سمل �رشيحة اأو�سع من املجتمع وليهدد املرتكزات 

اخللقية والرتبوية لهذا املجتمع، ال بد من فر�ص عقوبات 

اأق�سى تردع املنتهكني عن التمادي يف اأفعالهم اجلرمية.

قانون  على  مادتني  القانون  م�رشوع  وي�سيف 

العقوبات اللبناين لتحال حمل مادتني ملغاتني هما املادة 

رقم 535 واملادة رقم 536 )املر�سوم اال�سرتاعي رقم 

340 تاريخ 1943/3/1( حتت النبذة الثالثة من الف�سل 

املخلة  اجلرائم  »يف  املعنون  ال�سابع  الباب  من  الثاين 

باالأخالق واالآداب العامة«.  تن�ص املادة 535 اجلديدة 

على تعريف ال�ستغالل القا�رشين يف املواد االإباحية، اأما 

املادة 536 اجلديدة، فتميز بني ثالث حاالت من االأفعال 

لقا�رشين  االإباحية  املواد  باإنتاج  املتعلقة  اجلرمية 

وتوزيعها، هي التالية:

احلالة الأوىل: اإعداد اأو اإنتاج اأو ن�سخ اأية مواد اإباحية 

اأو  بثها  اأو  بها  االجتار  اأو  توزيعها  بق�سد  لقا�رشين 

ن�رشها.

ا�سترياد  اأو  توزيع  اأو  اأو عر�ص  تقدمي  الثانية:  احلالة 

لقا�رشين. اإباحية  اأعمال  اأية  بث  اأو  ن�رش  اأو  ت�سدير  اأو 

احلالة الثالثة: اإعداد اأو اإنتاج اأو ت�سجيل مواد اإباحية 

لقا�رشين دون ق�سد بثها اأو ن�رشها اأو توزيعها.  ويالحظ 

اأن الفعل اجلرمي يف احلالة االأوىل هو اأخطر، كون ال�رشر 

الناجم عنه اأكرب بفعل وجود نية لتوزيع املواد االإباحية 

ولي�ص فقط لال�ستعمال ال�سخ�سي، وكذلك بفعل االحرتاف 

يف االأفعال اجلرمية عرب توفري الو�سائل والتقنيات لت�سنيع 

بالتايل �رشائح كبرية  للقا�رشين، فتطال  االإباحية  املواد 

من املجتمع.

وقد اأقرت املادة 536 يف بع�ص بنودها مثاًل باحلكم 

بوقف ال�سخ�ص املعنوي عن العمل ملدة ترتاوح بني �سهر 

على االأقل و�سنة على االأكرث.  وهذه العقوبة قد تكون اأ�سد 

ق�سوة بالن�سبة لل�سخ�ص املعنوي، باعتبار اأن اإنتاج االأفالم 

واملواد االإباحية قد يكون من قبل �رشكات.

م�ساهمة القوانني وم�ساريع القوانني اللبنانية 

يف حماية الأطفال على الإنرتنت

االإنرتنت،  على  لالأطفال  القانونية  احلماية  تتطلب 

باالإ�سافة اإىل ما هو وارد حاليًا يف قانون العقوبات من 

جترمي  االأول  اأمور:  ثالثة  اإقرار  معينة،  الأفعال  جترمي 

اإنتاج املواد االإباحية للقا�رشين وتوزيعها ون�رشها عرب 

الن�رش على  لي�سمل  الن�رش  االإنرتنت؛ والثاين تو�سيع مفهوم 

االإنرتنت؛ والثالث م�ساهمة مزودي خدمات االإنرتنت يف 

مكافحة املواد غري امل�رشوعة على االإنرتنت.

م�ساهمة الن�سو�ض القانونية اللبنانية يف حماية 

الأطفال على الإنرتنت

الن�ض القانوينحماية قانونية جلهة:

جترمي اإنتاج املواد االإباحية 

للقا�رشين وتوزيعها 

ون�رشها عرب االإنرتنت

م�رشوع قانون ا�ستغالل 

القا�رشين يف املواد 

االإباحية

تو�سيع مفهوم الن�رش لي�سمل 

الن�رش على االإنرتنت

م�رشوع قانون املعامالت 

الإلكرتونية

م�ساهمة مقدمي خدمات 

االإنرتنت يف مكافحة املواد 

غري امل�رشوعة على االإنرتنت

م�رشوع قانون املعامالت 

الإلكرتونية

جترمي اأفعال غري اأخالقية 

تتعلق باالأطفال

قانون العقوبات

)الأطفال(  للقا�رصين  الإباحية  املواد  اإنتاج  جترمي   -1

وتوزيعها ون�رصها عرب الإنرتنت

حاليًا  املطّبق  اللبناين  العقوبات  قانون  يت�سمن 

على  تطبيقها  املمكن  من  التي  القانونية  املواد  بع�ص 

بحق  امُلرتكبة  االأخالقية  وغري  االإباحية  االأفعال 

يت�سمن  ال  اللبناين  العقوبات  قانون  ولكن  االأطفال.  

جرائم  ب�ساأن  و�رشيحة  وا�سحة  خا�سة  ن�سو�سًا 

ا�ستغالل القا�رشين يف املواد االإباحية، ون�رش املواد 

يف  العقوبات  قانون  اإن  االإنرتنت.   على  االإباحية 

حالته احلا�رشة يثري التبا�سًا ويبدو ناق�سًا فيما يتعلق 

االإباحية،  املواد  يف  القا�رشين  ا�ستغالل  بجرائم 

تف�سري  هو  اجلزائي  القانون  يف  املبداأ  اأن  �سيما  ال 

الن�سو�ص القانونية اجلزائية تف�سريًا �سيقًا ح�رشيًا من 

تف�سري  يف  التو�سع  له  ميكن  ال  بحيث   ،
)17(

القا�سي قبل 
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مادة قانونية جرمية لتطبيقها على �سبيل القيا�ص لتطال 

حاالت جرمية اأخرى م�سابهة.

ا�ستغالل  حول  اللبناين  القانون  م�رشوع  اأما 

القا�رشين يف املواد االإباحية، فيلبي متطلبات احلماية 

القانونية للطفولة الربيئة ب�سكل عام، ويح�سم اأي التبا�ص 

حول اعتبار »ا�ستغالل القا�رشين يف املواد االإباحية« 

جرائم، كما اأنه ين�سجم مع االتفاقيات الدولية يف هذا 

عن  جممله  يف  امل�رشوع  هذا  اقُتب�ص  وقد  املجال.  

القانون الفرن�سي، وهو ي�سد ثغرة يف الت�رشيع اللبناين 

جلهة حماية االأطفال من ا�ستغاللهم يف االأعمال االإباحية 

االأعمال. هذه  لن�رش  كو�سيلة  االإنرتنت  وا�ستخدام 

تو�سيع مفهوم الن�رص لي�سمل الن�رص على الإنرتنت  -2

و�سائل  تعدد  التي  عقوبات   209 املادة  تثري 

اإ�سكاليات خا�سة جلهة مدى اعتبار الو�سائل  الن�رش، 

الن�رش.  و�سائل  من  كاالإنرتنت،  املعلوماتية، 

بوا�سطة  الن�رش  مت  حال  يف  نة  موؤمَّ العلنية  تَعد  فهل 

)كال�رشاخ  التقليدية  الن�رش  كو�سائل  متامًا  االإنرتنت 

من  االإنرتنت  تعترب  هل  عام؟  مكان  يف  والكتابات( 

الو�سائل االآلية للن�رش؟ لقد �سدرت عدة اأحكام ق�سائية 

الق�سائي  االجتهاد  رّجح  حيث  املجال،  هذا  يف 

واالإنرتنت  متوفرًا  العلنية  �رشط  اعتبار  اللبناين 

.  اإال اأنه من ال�رشوري مبكان اإيجاد 
)18(

كو�سيلة ن�رش

اإىل االجتهادات يف  اللجوء  ن�ص قانوين �رشيح ملنع 

من   209 املادة  تعديل  على  العمل  فكان  االأحكام، 

قانون  م�رشوع  مبوجب  اللبناين  العقوبات  قانون 

يف  اإقراره  ُينتظر  الذي  االإلكرتونية  املعامالت 

.
)19(

النهائية ب�سيغته  النيابي  املجل�ص 

ري خدمات الإنرتنت يف مكافحة املواد  م�ساهمة موفِّ  -3

غري امل�رصوعة على الإنرتنت

ن�ساط  اإطار  يف  االإنرتنت  خدمات  توفري  يندرج 

 )Internet Service Provider( موفر خدمات االإنرتنت

ُيلزم  مل   .)website host( االإنرتنت  موقع  وم�سيف 

م�رشوع قانون املعامالت االإلكرتونية يف لبنان موفر 

اأو  ير�سلها  التي  املعلومات  مبراقبة  االإنرتنت  خدمة 

رتب  ولكن  م�رشوعيتها،  من  للتحقق  موؤقتًا  يخزنها 

عليه امل�سوؤولية اإذا مل ميح املعلومات املخّزنة موؤقتًا 

مر�سل  من  طلب  على  بناء  اإليها  الو�سول  مينع  مل  اأو 

املعلومات اأو وفقًا لقرار من ال�سلطة الق�سائية.  كذلك 

البيانات  القانون املذكور م�ست�سيف  ُيلزم م�رشوع  مل 

وحمرك البحث مراقبة املعلومات التي ُيخزنها لنقلها 

اإىل اجلمهور، للتحقق من م�رشوعيتها، اإمنا رتب عليه 

امل�سوؤولية اإذا مل ميح هذه املعلومات اأو اإذا مل يجعل 

النفاذ اإليها م�ستحياًل فور معرفته الفعلية بطابعها غري 

امل�رشوع.

ويقت�سي التمييز بني املحتوى )ال�سور والن�سو�ص( 

على  للجميع  متاحًا  عليه  االطالع  يكون  الذي  العلني 

اخلا�سة.   االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  وبني  االإنرتنت 

ففي احلالة االأوىل، ال يكون م�ست�سيف البيانات م�سوؤواًل 

لقا�رشين  االإباحية  ال�سور  عن  اأوتوماتيكية  ب�سورة 

بالتايل  ُيالم  وال  االإنرتنت،  على  بوا�سطته  املن�سورة 

لعدم حجبها.  اإال اأن الو�سع يتغري اإذا مت اإبالغه بوجود 

عامِلًا  كان  اإذا  اأو  الأطفال  اإباحية  �سور  اأو  ن�سو�ص 

اأ�سا�سًا بذلك، فعندها عليه حمو هذه الن�سو�ص اأو ال�سور 

اأو منع الو�سول اإليها.  ويف احلالة الثانية، مُينع على 

موفر خدمة االإنرتنت وم�ست�سيف البيانات االطالع على 

م�سمون الر�سائل االإلكرتونية اخلا�سة تبعًا خل�سو�سيتها 

يعاَقب  الذي  ت  التن�سُّ قبيل  و�رشيتها، ويعترب فعله من 

 1999/10/27 تاريخ   140 رقم  القانون  مبوجب 

جتري  التي  املخابرات  ب�رشية  احلق  ب�سون  املتعلق 

بوا�سطة اأية و�سيلة من و�سائل االت�سال.

على  يفر�ص  قانون  هناك  لي�ص  تاريخه،  وحتى 

املواقع  ت�سفية  خدمات  اإتاحة  االإنرتنت  خدمة  موفر 

اأو  للم�سرتكني  تقنية  حلول  تاأمني  اأو  االإلكرتونية 

ن�سحهم بها اأو امل�ساهمة يف اإبالغ ال�سلطات العامة عن 

ال�سور االإباحية لقا�رشين على االإنرتنت.  ومل يت�سمن 

يفر�ص  ن�سًا  االإلكرتونية  املعامالت  قانون  م�رشوع 

على موفري خدمات االت�سال اإعالم امل�سرتكني لديهم 

اخلدمات،  بع�ص  اإىل  النفاذ  لتقييد  التقنية  بالو�سائل 

االإنرتنت  خدمات  موفري  يلزم  ن�سًا  يت�سمن  مل  كما 

الو�سول  ي�سهل  اآلية  بو�سع  البيانات  وم�ست�سيفي 

اإليها من قبل املت�سفحني لالإبالغ عن املواد االإباحية 

لقا�رشين، وليتولوا بنف�سهم اإبالغ ال�سلطات املخت�سة، 

اآلية  بو�سع  اللبناين  القانون  م�رشوع  اكتفى  واإمنا 

عامة لالإبالغ.
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من  قادرة  املذكورة  القانونية  الن�سو�ص  اإن 

لالأطفال  قانونية  حماية  تاأمني  على  النظرية  الناحية 

على االإنرتنت، اإال اأن العربة تبقى يف التطبيق الفّعال، 

االأفعال  وهذا رهن بوجود متابعة حثيثة واإبالغ عن 

غري امل�رشوعة.

تو�سيات

�سمن  لبنان  يف  االإنرتنت  على  االأطفال  حماية  تدخل 

االأهلية،  واجلمعيات  اللبنانية،  الدولة  اجلميع:  م�سوؤولية 

واملوؤ�س�سات  االإنرتنت،  خدمات  وموفري  واالأهل، 

وتكنولوجيا  الربجمة  و�رشكات  واالجتماعية،  الرتبوية 

جهود  ت�سافر  من  بد  وال  واالت�ساالت.  املعلومات 

على  لالأطفال  فعالة  حماية  تاأمني  اأجل  من  جميعًا  هوؤالء 

االإنرتنت.  وميكن اإيجاز اخلطوات املطلوبة يف لبنان من 

اجلهات املذكورة مبا يلي:

و�سع ا�سرتاتيجية وطنية حلماية االأطفال على االإنرتنت  	•
بالتن�سيق مع جميع القطاعات املعنية؛

الت�رشيعات املتكاملة واإقرارها ل�سمان حماية  اإعداد  	•
قانونية لالأطفال على االإنرتنت )منها م�رشوع قانون 

جمال  ويف  االإباحية(  املواد  يف  االأطفال  ا�ستغالل 

)م�رشوع  االإنرتنت  خدمات  موفري  م�سوؤوليات 

اأن تت�سمن هذه  االإلكرتونية(، على  قانون املعامالت 

الت�رشيعات عقوبات رادعة؛

قانونية،  �سوابط  مع  للرقابة  تنظيمية  اآليات  اإقرار  	•
االإنرتنت  مقاهي  يف  لالأطفال  خم�س�سة  اأمكنة  كتحديد 

ومراقبتها، وو�سع خط �ساخن لتلقي ال�سكاوى ب�ساأن 

املواد االإباحية املتعلقة باالأطفال؛

من  ولالأهل  لالأطفال  االجتماعية  التوعية  تعزيز  	•
واملدار�ص  االإعالم  خالل  من  االإنرتنت  خماطر 

وتوزيع  االأهلية  واجلمعيات  التوعية  وحمالت 

املن�سورات، وكذلك تثقيف االأهل حول كيفية مراقبة 

اأوالدهم؛

خالل  من  االإنرتنت  خدمات  موفري  مع  التعاون  	•
يف  م�سوؤولياتهم  حتدد  ال�سلوك  لقواعد  مدّونة  اإقرار 

مواقع  ولتوفري  االإنرتنت  على  االأطفال  حماية  جمال 

وحمركات بحث اآمنة لالأطفال؛

تعزيز االأجهزة االأمنية املتخ�س�سة يف جمال تكنولوجيا  	•
املعلومات، بالكفاءات وبالتجهيزات، كمكتب مكافحة 

وذلك  الداخلي،  االأمن  قوى  يف  املعلوماتية  جرائم 

لتمكينها من اأداء عملها؛

التاأكيد على التعاون اللبناين الدويل يف جمال حماية  	•
االأطفال على االإنرتنت ويف اإطار التحقيقات الق�سائية 

اجلزائية.
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يف  كبري  ب�سكل  االإنرتنت  ا�ستخدام  حتول  لقد 

ا�ستهالكي  منوذج  من  املا�سية  الع�رش  ال�سنوات 

قبل  من  مطّورة  مواد  على  يعتمد  منوذج  اإىل  للمحتوى، 

ب�سيطة  اإلكرتونية  نات  كمدوِّ بداأ  قد  كان  ما   امل�ستخدمني. 

�سباي�ص  ماي  اإىل  الوقت  مع  تطور   ،)weblog، blog(

 )Twitter( تويرت  اإىل  الحق  وقت  ويف   ،)MySpace(

يف  االإنرتنت  م�ستخدمي  اإن   .)Facebook( وفاي�سبوك 

جمتمع املعلومات احلديث هم، يف الوقت نف�سه، م�ستهلكون 

عرب  املبا�رش  التفاعل  يعترب  حيث  للمحتوى،  ومطورون 

االإنرتنت ن�ساطًا اأ�سا�سيًا وهامًا يف توليد كميات كبرية من 

البيانات ذات ال�سلة بامل�ستخدمني اأنف�سهم، وهذا ما ي�سكل 

اأهمية خا�سة عند االأطفال ويثري ف�سولهم.

ال�سبكات  اإن�ساء  االإنرتنت  ب�سبكة  االت�سال  �سّهل 

وقت  اأي  من  اأكرث  لالأفراد  معلومات  ووفر  االجتماعية، 

م�سى.  ومع اأن هذه ال�سبكات قد تكون جلبت فوائد عظيمة، 

فهي ال تخلو من العيوب.  لقد اأ�سبحت حماية االأطفال من 

وامل�سايقة  االإنرتنت،  عرب  واالإغراء  ال�سار،  املحتوى 

والتحر�ص، م�سدر قلق كبري للمجتمع ب�سفة عامة ولالآباء 

واالأمهات ب�سكل خا�ص.

الإطار الت�رصيعي حلماية الأطفال على الإنرتنت 

يف الوليات املتحدة 

بداأت اجلهود الت�رشيعية حلماية االأطفال على االإنرتنت 

م�رشوع  باإعداد   1998 عام  منذ  املتحدة  الواليات  يف 

 Children’s Online( قانون حماية االأطفال على االإنرتنت

اإىل منع  القانون  Protection Act – COPA(. �سعى هذا 
القا�رشين من النفاذ اإىل املحتوى ال�سار عن طريق اإلزام 

وتقنيات  تكنولوجية  تعديالت  باعتماد  املحتوى  موفري 

التي  املواقع  اإىل  النفاذ  من  القا�رشين  منع  �ساأنها  من 

واجه  االأ�سلوب  هذا  اأن  اإال  املحتوى.  هذا  مثل  تت�سمن 

انتهاكًا  ُيعترب  اأنه  اأ�سا�ص  على  عدة  ومعوقات  حتديات 

لد�ستور الواليات املتحدة الذي يكفل حرية التعبري، مما 

حال دون اعتماد ذلك القانون.  وبعد �سنوات من املناق�سة 

هذا  املتحدة  للواليات  العليا  املحكمة  اأ�سقطت  والتداول، 

الت�رشيع نهائيًا يف عام 2009.

الذكر،  ال�سابق  القانون  م�رشوع  مع  وبالتوازي 

قانون  �سدر  واجهته،  التي  القانونية  التحديات  وب�سبب 

جديد هو قانون حماية خ�سو�سية االأطفال على االإنرتنت 

 )Children’s Online Privacy Protection Act –COPPA(

 1998 االأول/اأكتوبر  ت�رشين   21 يف  عليه  و�سودق 

تقييد  من  فبداًل   .2000 عام  يف  التنفيذ  حيز  وو�سع 

البيانات  جتميع  القانون  هذا  مينع  املحتوى،  اإىل  النفاذ 

املتعلقة بالقا�رشين الذين ال يتجاوز عمرهم 13 �سنة من 

�رشح  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  الوالدين.  اأحد  موافقة  دون 

الالزمة  واالحتياجات  املتطلبات  بالتف�سيل  القانون  هذا 

القيود  من  جملة  عر�ص  كما  اخل�سو�سية،  ل�سيا�سات 

املفرو�سة على الت�سويق لالأطفال.  وتن�سجم هذه االأحكام 

عمومًا مع احلماية الد�ستورية حلرية التعبري املعمول بها 

القانون  تنفيذ  مع  التعامل  ويتم  املتحدة.  الواليات  يف 

 Federal Trade( االحتادية  التجارة  وكالة  قبل  من 

كيفية  عن  مف�سلة  تعليمات  اأ�سدرت  التي   )Commission
والعقوبات  جمعها،  ميكن  التي  البيانات  ونوع  التحقق 

املرتتبة على خمالفتها.

املخاطر التي تواجه الأطفال على الإنرتنت 

يف الوليات املتحدة

عن  جمعها  ميكن  التي  البيانات  تنظيم  اأن  حني  يف 

ال�سعبي  املفهوم  فاإن  جوهري،  مو�سوع  القا�رشين 

مت  قد  االإنرتنت  على  االأطفال  تواجه  التي  للمخاطر 

يف  املو�سوع  عن  اأجريت  التي  البحوث  يف  به  الت�سكيك 

اأن  من  بالغ  بقلق  االأهل  ي�سعر  عادة،  االأخرية.   االآونة 

االإنرتنت قد ت�سمح للبالغني االت�سال والتحر�ص باأوالدهم.  

اأن  بالتاأكيد، لقد حدث هذا وميكن حدوثه، وعلى االأهل 

يتدخلوا بفعالية ملنع هذه االأفعال. ومع ذلك، فقد اأظهرت 

اأكرب  الأخطار  عر�سة  هم  االأطفال  اأن  االأخرية  التحليالت 

من  ذلك  كان  �سواء  االإنرتنت  على  تعاملهم  خالل  واأ�سواأ 

التشريع وحماية األطفال على اإلنترنت في الواليات املتحدة
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خالل املحتوى الذي ي�سعون اإليه باأنف�سهم اأو من املعاملة 

ال�سيئة التي يلقونها من قبل نظرائهم. كما تظهر الدرا�سات 

اأن حاالت اإغواء البالغني الأطفال على االإنرتنت تبقى نادرة 

فقط من  املائة  5 يف  اأن  اإىل  البيانات  ت�سري  ن�سبيًا، حيث 

غري البالغني ُخدعوا من قبل جناة اّدعوا اأنهم مراهقون.  

وقد اأظهرت البحوث االجتماعية اأن معظم ال�سغار يف هذه 

احلاالت كانوا على علم باأعمار البالغني الذين ات�سلوا بهم 

.
)20(

وباأنهم يتقابلون معهم الأغرا�ص جن�سية

م�سرتك  لبيان  وا�ستجابة   ،2008 �سباط/فرباير  يف 

واالأمان  االجتماعي  للتوا�سل  االأ�سا�سية  املبادئ  حول 

االجتماعي  التوا�سل  ب�ساأن  العمل  جمموعة  عن  ال�سادر 

مت  عدة،  اأمريكية  واليات  يف  العدل  وزراء  من  املوؤلفة 

 Internet( االإنرتنت  ل�سالمة  الفني  العمل  فريق  ت�سكيل 

�سم  الذي   )Safety Technical Task Force – ISTTF
الربحية  االإنرتنت واملنظمات غري  29 كيانًا من �رشكات 

اأنحاء  جميع  من  واأكادمييني  التكنولوجيا  و�رشكات 

الواليات املتحدة.  واأ�سندت اإىل فريق العمل مهمة اإجراء 

يف  ت�ساهم  التي  والتكنولوجيات  االأدوات  حول  االأبحاث 

تهيئة بيئة على االإنرتنت اأكرث اأمانًا لل�سباب.  ومن نتائج 

البحث الذي قام به الفريق والتي مل تكن منتظرة اأن »الت�سلط 

والتحر�ص، يف معظم االأحيان من قبل االأقران، هما اأهم 

االإنرتنت  على  �سواء  القا�رشين،  تواجه  التي  التهديدات 

ي�سود  حني  ويف  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة   .
)21(

غريها« اأو 

للخطر  عر�سة  اأكرث  هم  عام  ب�سكل  االأطفال  باأن  االعتقاد 

اأن  البحوث  تبني  احلقيقية،  احلياة  يف  منه  االإنرتنت  على 

تختلف  االإنرتنت ال  على  القا�رشين  تواجه  التي  املخاطر 

اليومية. ويف  التي يواجهونها يف حياتهم  تلك  كثريًا عن 

نظرة فاح�سة على البيانات يتبني اأن خماطر االإنرتنت على 

من  عادة  املهَملني  باالأطفال  وثيق  ب�سكل  ترتبط  االأطفال 

قبل الوالدين، اأو الذين يعي�سون ظروفًا اجتماعية �سعبة.  

بحلول  التدخل  جدًا  ال�سعب  من  احلاالت  هذه  مثل  ويف 

تكنولوجية اأو ت�رشيعية.

طابع  ذات  ملحتوى  القا�رشين  بتعر�ص  يتعلق  وفيما 

اإىل  القا�رشين  تق�سيم  ميكن   ، االإنرتنت  على  اإباحي 

جمموعتني: اأولئك الذين يتعر�سون ملحتوى اإباحي �سدفة 

اإىل  عمدًا  ي�سعون  الذين  واأولئك  االإنرتنت،  ت�سفحهم  عند 

هذه املواد بالرغم من حتذير والديهم. االأغلبية يف الفئات 

�سنًا تفت�ص عمدًا عن هذه ال�سفحات. ويف  العمرية االأكرب 

املحتوى  اإىل  الكثريون  ي�سعى  حيث  املراهقني،  عامل 

لبع�سهم  اإر�سال �سور جن�سية  يتاأخرون عن  االإباحي وال 

البع�ص، فاإن التعر�ص الق�رشي من قبل الكبار املخادعني 

ميثل ن�سبة �سئيلة جدًا من ال�سورة الكلية.

درا�سات حالة

جرائم الند للند ال�سيربانية

االإنرتنت  على  التحر�ص  ق�سايا  معاجلة  تطرح 

لي�ص  اإنه  حيث  خطرية،  قانونية  حتديات  للند  الند  من 

املحتوى  تكنولوجيًا عن  الك�سف  ال�سعب جدًا  من  فقط 

القا�رشين  من  اأنف�سهم هم  املرتكبني  اأن  بل  امل�سيء، 

الق�سائية.   املالحقات  معظم  من  قانونيًا  وحمميون 

اأغلبية  فاإن  �سنة،   12 من  اأقل  عمرهم  ملن  فبالن�سبة 

املالحقات القانونية حتدد باالأنظمة القانونية اخلا�سة 

باالأحداث.

يف  فتاتان  اأن�ساأت   ،
)22(

حديثة حالة  درا�سة  ففي 

�سن املراهقة ح�سابًا وهميًا على فاي�سبوك با�سم زميلة 

لهما يف املدر�سة، وذلك من اأجل م�سايقتها. واحتوت 

مزورة  و�سور  ت�سهريية  ت�رشيحات  على  ال�سفحة 

لل�سحية موحية جن�سيًا. وبعد اأن قامت ال�سحية باإبالغ 

امل�ستبه  على  القب�ص  األقي  االأفعال،  هذه  عن  ال�رشطة 

ت�رشيع  وهو  ال�سيربانية،  املطاردة  جناية  بتهمة  بهما 

مل ُي�سن اأ�سا�سًا ملعاجلة هذا النوع من اجلرائم.  ومن 

اأن  ميكن  ن�رشها  مت  التي  ال�سور  اأن  بالذكر  اجلدير 

ُتعترب اأي�سًا موادًا اإباحية لالأطفال. ويف هذا النوع من 

الق�سايا، من ال�سعب ت�سور ما هي التدابري الت�رشيعية 

املالئمة، وما هي االإجراءات العقابية التي من �ساأنها 

اأن حتقق العدالة.

م�سايقة البالغني لالأطفال

ال�سن  بلغ  قد  املتهم  فيها  يكون  التي  احلاالت  يف 

القانونية، ت�سبح االأ�سئلة اأكرث و�سوحًا، اإمنا امل�سائل 

االأمثلة املعروفة يف  تزال �سعبة. ومن  الت�رشيعية ال 

الواليات املتحدة حالة ميغان ماير.  ففي 17 ت�رشين 



نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسياالعدد 15

18

نف�سها.  �سنقت  قد  اأنها  ُوجد   ،2006 االأول/اأكتوبر 

وخالل حتقيق جرى يف وقت الحق، عزي �سبب وفاتها 

اإىل م�سايقة �سيربانية تعر�ست لها ميغان على يد والدة 

�سديقتها وتدعى لوري درو. فقد اأن�ساأت ال�سيدة درو 

ح�سابًا �سخ�سيًا كاذبًا على موقع ماي �سباي�ص منتحلة 

خالله،  ومن  �سنة،   16 العمر  من  يبلغ  �ساب  �سخ�سية 

وقت  ويف  ميغان.  مع  وهمية  �سداقة  لوري  اأقامت 

على  مليغان  انتقادية  ر�سائل  باإر�سال  قامت  الحق، 

ميغان  دفع  اإىل  ذروتها  بلغت  حني  اأدت  االإنرتنت 

للجدل،  مثرية  الق�سية  هذه  وكانت  االنتحار.  اإىل 

وجذبت اهتمامًا كبريًا من و�سائل االإعالم واالأو�ساط 

اأن  اإال  اإ�سكاليات عديدة،  اأن للق�سية  القانونية.  ومع 

اثنتني من تلك االإ�سكاليات تعتربان مركزيتني: االأوىل 

اأنه مل يكن هناك قانون وا�سح يدين لوري درو  هي 

والثانية هي  الر�سائل؛  من  النوع  هذا  اإر�سالها  ب�سبب 

تكتب  مل  اأنها  الحق  وقت  يف  اّدعت  درو  لوري  اأن 

الر�سائل على االإطالق، واإمنا اأحد موظفيها البالغ من 

ها واأر�سلها.  وحتى االآن،  العمر 18 �سنة هو الذي ن�سّ

لهذه  وا�ستجابًة  الق�سية.  هذه  يف  درو  لوري  ُتَدن  مل 

الظروف، عمدت ال�سلطة الت�رشيعية يف والية مي�سوري 

التي ح�سلت فيها احلادثة اإىل تعديل تعريف التحر�ص 

من  العقوبة  وزادت  باالأطفال،  اخلا�سة  اللغة  لي�سمل 

جنحة اإىل جناية.

خامتة

الذي  والت�رشيعي  اال�سرتاتيجي  النهج  تطور  لقد 

االأطفال  حلماية  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ت�ستخدمه 

االأ�سل  يف  كان  وبينما  الزمن.   مرور  مع  كبري  ب�سكل 

مت�سابكًا مع املخاوف املحيطة بحرية التعبري، فقد اأظهرت 

واأن  خمتلفة  ت�سعبات  لها  امل�ساكل  اأن  الالحقة  االأبحاث 

مرور  بعد  القول  وميكن  التنوع.  عديدة  املتاحة  احللول 

الوقت اإن تعّر�ص القا�رشين لل�سور االإباحية م�ساألة ذات 

الرتهيب  مثل  ق�سايا  اأن  حني  يف  ن�سبيًا،  طفيفة  خطورة 

بكثري.  اأكرب  وتاأثري  خطر  ذات  جماالت  هي  والتحر�ص 

ويجب اأن يتم التعامل مع املخاطر على االإنرتنت كامتداد 

املجتمعات.   يف  اأ�ساًل  املوجودة  االجتماعية  للم�ساكل 

على  الرتكيز  واالجتماعية  الت�رشيعية  ال�سلطات  فعلى 

وتعزيز  االأمور،  واأولياء  االآباء  توعية  مثل  ق�سايا 

االأدوات التكنولوجية التي حتّفز على اال�ستخدام امل�سوؤول 

للتكنولوجيا.
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بانت�سار  املرتبطة  املت�سارعة  التغريات  اأتاحت 

م�سبوقة  غري  فر�سًا  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

للنمو االقت�سادي واالجتماعي جلميع بلدان العامل وخا�سة 

التغريات  نف�سه، جلبت هذه  الوقت  النامية.  ويف  للبلدان 

وخا�سة  واالأمن،  لل�سالمة  وتهديدات  جديدة  خماطر 

املجتمع.   يف  االأ�سعف  ال�رشيحة  ي�سكلون  الذين  لالأطفال 

يتعني  والِوب،  لالإنرتنت  واملت�سارع  امل�ستمر  النمو  ومع 

النمو  من  اليافعة  االأجيال  لتمكني  حثيثة  اإجراءات  اتخاذ 

ب�سالم عند ا�ستخدامهم للتكنولوجيات اجلديدة.

حماولة  الدويل  ال�سعيد  على  االأوىل  للمرة  ُبذلت  لقد 

لتوفري اإطار اإح�سائي �سامل لقيا�ص حماية االأطفال على 

االإنرتنت، مع الرتكيز على اتباع املعايري التي تتيح اإجراء 

مقارنة دولية.  وتتناول هذه املقالة عملية قيا�ص حماية 

املوؤ�رشات  من  قائمة  وتعر�ص  االإنرتنت،  على  االأطفال 

ذات ال�سلة، مع تعاريفها ومقرتحات ب�ساأن جمع بياناتها.

اإطار اإح�سائي وموؤ�رصات لقيا�ض حماية الأطفال 

على الإنرتنت

االإنرتنت  على  االأطفال  حماية  مبادرة  اإطار  �سمن 

)Child Online Protection – COP( التي اأطلقت يف عام 

2008، اأ�سدر االحتاد الدويل لالت�ساالت يف عام 2010 

على  االأطفال  حماية  لقيا�ص  وموؤ�رشات  اإح�سائيًا  اإطارًا 

اإنتاج اإح�ساءات  االإنرتنت.  يتيح هذا االإطار االإح�سائي 

املعايري  و�سع  خالل  من  دوليًا  للمقارنة  وقابلة  دقيقة 

املت�سقة واملوؤ�رشات املنا�سبة.  

ت�سمنت املبادئ التوجيهية التي حددتها مبادرة حماية 

االأطفال على االإنرتنت تعريفات الأ�سحاب امل�سلحة كما يلي:

االأمم  اتفاقية  من   1 املادة  وفق  الطفل  ُيعّرف  الأطفال: 

املتحدة حلقوق الطفل باأنه »كل �سخ�ص يقل عمره عن ثمانية 

الر�سد قبل ذلك مبوجب  بلغ �سن  ع�رش عامًا ما مل يكن قد 

الوحدات  يخ�ص  فيما  اأما  بلده«.   يف  املطبق  القانون 

بذاتها  قائمة  اإح�سائية  وحدة  الطفل  ي�سكل  االإح�سائية، 

ولكن ال ُي�سند اإليه اأي دور اإذا ما تطلبت عملية جمع البيانات 

اإجراء مقابلة ال�ستك�ساف خرباته اأو ماهية ن�ساطاته على 

اأو االأخوة  اأحد الوالدين  ُي�سند اإىل  االإنرتنت.  هذا الدور 

ال�سن يف جميع  االأطفال و�سغار  اأثبت  وقد  �سنًا.   االأكرب 

اأنحاء العامل اأنهم ي�ستطيعون ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة 

والتكيُّف معها ب�رشعة كبرية.

ف املبادئ التوجيهية ملبادرة  الآباء واأولياء الأمور: تعرِّ

اأو  االأمهات  باأنهم  االآباء  االإنرتنت  على  االأطفال  حماية 

االآباء الطبيعيون للطفل. وي�سمل هذا التعريف اأي�سًا »ويل 

االأمر« وهو ال�سخ�ص الذي ُمنحت له الو�ساية على الطفل.  

اأما بالن�سبة للوحدات االإح�سائية، فقد مت حتديدها باالآباء 

االإدالء  مهمة  اإليهم  ت�سند  ما  وغالبًا  االأمور،  واأولياء 

الذين  باملعلومات عن االأطفال 

هم م�سوؤولون عنهم.  وتقع على 

االآباء واأولياء االأمور م�سوؤولية 

خا�سة يف تعليم اأطفالهم طرقًا 

حتفظ  االإنرتنت  اإىل  للنفاذ  اآمنة 

�سالمتهم وتوؤمن لهم اأف�سل �سبل 

احلماية والدعم.

قياس حماية األطفال على اإلنترنت

لالت�ساالت. الدويل  االحتاد   امل�سدر: 
Child Online Protection :Statistical 

.Framework and Indicators 2010

التهديدات واحلوادث

على الإنرتنت التي

ت�سمل الأطفال

�سياق تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

النفاذ اإىل  الإنرتنت وا�ستخدامها

منو الإنرتنت والوب

الآباء واأولياء الأمور

املربون واملعلمون

احلكومات

�سناعة املعلومات

جهات اأخرى

- التوعية، الهتمام، ال�سلوك

- الإجراءات الوقائية املتخذة

اجلناة

الأطفال

- التوعية، الهتمام، ال�سلوك

- ال�سلوك املحفوف باملخاطر

- درجة الأذى املختربة

- الإجراءات الوقائية املتخذة

- ال�ستجابة للحوادث

الإطار الإح�سائي لقيا�ض حماية الأطفال على الإنرتنت
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التوجيهية  املبادئ  ت�سمنت  واملعلمون:  املرّبون 

وا�سعًا  تعريفًا  االإنرتنت  على  االأطفال  حماية  ملبادرة 

كافة  الدرا�سية  الف�سول  يف  يعلمون  الذين  �سمل  للمربني، 

من املعلمني الر�سميني وغري الر�سميني. ومن املفيد اأي�سًا 

فيما  اأما  باأكمله.   التعليمي  النظام  التعريف  هذا  �سمول 

يخ�ص الوحدات االإح�سائية، فتختلف وفق ال�سياق وت�سمل 

واملدار�ص  التعليم  عن  امل�سوؤولة  احلكومية  االإدارات 

واملعلمني.  وتقع على املربني واملعلمني م�سوؤولية تثقيف 

وتوعية االأطفال باملخاطر املرتبطة با�ستخدام االإنرتنت يف 

املدر�سة اأو يف املنزل اأو يف اأي مكان اآخر.  ولكي ي�ستطيع 

تدريب  اإىل  بدورهم  يحتاجون  فهم  بذلك  القيام  املعلمون 

تقني ي�سمل اأف�سل اأ�ساليب اال�ستخدام واأحدثها.  وبا�ستطاعة 

املدار�ص اأن تلعب دورًا اإ�سافيًا كونها قناة هامة لالت�سال 

االأمور وتوعيتهم باملخاطر واالإمكانات  باالآباء واأولياء 

اجلديدة. التكنولوجيات  توفرها  التي  الكثرية  االإيجابية 

بها  فيناط  اأ�سا�سيًا،  دورًا  احلكومات  تلعب  احلكومات: 

اإجراءات  واتخاذ  املعنية،  اجلهات  كافة  مع  التن�سيق 

القواعد  وو�سع  والت�رشيعات،  القوانني  و�سن  للتوعية، 

التنظيمية وت�سميم وتنفيذ اآليات لالإبالغ، وتوفري اخلدمات 

ال�سيء، وامل�ساهمة  الالزمة مل�ساعدة �سحايا اال�ستخدام 

يف املبادرات وااللتزام بالقواعد الدولية.

التوجيهية  املبادئ  حددت  املعلومات:  �سناعة 

جمموعات  اأربع  االإنرتنت  على  االأطفال  حماية  ملبادرة 

املعلومات  تكنولوجيا  �سناعة  املعلومات وهي:  ل�سناعة 

واالت�ساالت، البث االإذاعي والتلفزيوين، �سناعة االإنرتنت 

النقال. الهاتف  وم�سغلو  االإنرتنت،  خدمات  وموفر 

فعادة  االإح�سائية،  الوحدات  حتديد  حيث  من   اأما 

ما ت�سكل تلك ال�رشكات الوحدات االإح�سائية، ولكن قد ت�سمل 

اأي�سًا ممثلني عن ال�رشكات، مثل جمعيات ال�سناعة.  ومن 

البديهي اأن تلعب ال�رشكات املعنية بتطوير اأو تقدمي منتجات 

اأ�سحاب  م�ساعدة  يف  رائدًا  دورًا  التكنولوجيا  وخدمات 

املنَتجات واخلدمات  امل�سلحة على فهم طريقة عمل هذه 

�سناعة  وت�سطلع  ومالئمًا.   اآمنًا  ا�ستخدامًا  وا�ستخدامها 

املعلومات اأي�سًا مب�سوؤولية كربى يف امل�ساعدة على تعزيز 

وخا�سة  االإنرتنت،  على  وال�سالمة  االأمن  ب�سبل  الوعي 

اأمورهم. اأولياء  اأو  واآبائهم  ال�سن  و�سغار  لالأطفال 

التوجيهية  املبادئ  يف  اجلناة  تعريف  يتم  مل  اجُلناة: 

الختالف  وذلك  االإنرتنت،  على  االأطفال  حماية  ملبادرة 

اجلاين.   ميثله  الذي  التهديد  لنوع  تبعًا  التعريف  هذا 

 ،)sexual solicitation( اجلن�سي  االلتما�ص  حاالت  ففي 

الذين  االأفراد  من  �سبكات  )اأو  اأفرادًا  عادة  اجلناة  يكون 

االحتيال  حاالت  يف  اأما  مماثاًل(.   تفكريًا  يت�ساطرون 

�رشكات.   اأو  اأفرادًا  اجلناة  فيكون  امل�ستهلكني،  على 

ويختلف االأفراد باختالف العمر والنوع الب�رشي واحلالة 

التهديدات  لبع�ص  وبالن�سبة  واالقت�سادية.   االجتماعية 

اأو  وامل�سايقة   )bullying( الت�سلط  مثل  االإنرتنت،  عرب 

اأنف�سهم يف كثري  )harassment(، ي�سكل االأطفال  التحر�ص 

من االأحيان اجلناة الرئي�سيني.

واملنظمات  االأكادميية  املوؤ�س�سات  ت�سمل  اأخرى:  جهات 

الدولية، وتوؤدي هذه اجلهات  غري احلكومية واملنظمات 

دورًا غاية يف االأهمية من اأجل منع اإحلاق االأذى باالأطفال 

عرب االإنرتنت.  اأما يف اإطار الوحدات االإح�سائية، فاإنه من 

غري البديهي حتديد كيفية التعامل مع تلك اجلهات، فبع�سها 

ي�سارك يف عملية القيا�ص االإح�سائي بينما ي�سارك غريها 

وتلعب  التوعية.   وزيادة  مبا�رشة  اإجراءات  اتخاذ  يف 

لالت�ساالت،  الدويل  االحتاد  مثل  الدولية،  املنظمات 

االقت�سادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة 

املجال. هذا  يف  متنوعة  اأدوارًا  االأوروبية  واملفو�سية 

موؤ�رصات القيا�ض

اأو�سى االحتاد الدويل لالت�ساالت يف تقريره »حماية 

لعام  وموؤ�رشات  اإح�سائي  اإطار  االإنرتنت:  على  االأطفال 

املرتبطة  املوؤ�رشات  من  عدد  با�ستخدام   ،
)23(

»2010

على  املوؤ�رشات  هذه  ق�سمت  وقد  االإح�سائي،  باالإطار 

املجموعات الثالث التالية:

املعلومات  تكنولوجيا  �سياق  لقيا�ض  موؤ�رصات 

املوؤ�رشات  من  عددًا  املجموعة  هذه  ت�سم  والت�سالت: 

االإح�سائية املو�سى بها عامليًا والتي ت�سف ال�سياق الذي 

تن�ساأ من خالله التهديدات لالأطفال على االإنرتنت.  وُيعترب 

وانت�سار  وا�ستخدامها،  االإنرتنت  اإىل  النفاذ  يف  النمو 
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املواقع االإلكرتونية وحمتوى الِوب، من العنا�رش الهامة 

واالت�ساالت. املعلومات  تكنولوجيا  �سياق  لقيا�ص 

باملخاطر  املحفوف  ال�سلوك  لقيا�ض  موؤ�رصات 

واحلوادث: تناق�ص هذه املوؤ�رشات اإح�ساءات عن اأنواع 

�سلوك االأطفال على االإنرتنت والتي قد تدفعهم اإىل اخلطر 

وكيفة  لها،  يتعر�سون  قد  التي  احلوادث  اإىل  باالإ�سافة 

ا�ستجابتهم لتلك احلوادث.

موؤ�رصات لقيا�ض الإجراءات الوقائية: ت�سكل االإجراءات

الوقائية املتخذة ملنع االأذى عن االأطفال جانبًا مهمًا من 

عملية حماية االأطفال على االإنرتنت، وهي ت�سمل التدابري 

التي  والتدابري  االأمور،  واأولياء  االآباء  يتخذها  التي 

تتخذها  التي  والتدابري  اأنف�سهم،  حلماية  االأطفال  يتخذها 

احلكومات يف عدد من املجاالت، والتدابري التي تتخذها 

االإنرتنت،  خدمات  موفري  مثل  املعلومات  �سناعة 

ومواقع ال�سبكات االجتماعية وحمركات البحث.

املوؤ�رصالرمز

عدد امل�سرتكني يف االإنرتنت الثابتة لكل 100 فرد من ال�سكان1.1

عدد امل�سرتكني يف خدمة االإنرتنت/احلزمة العري�سة الثابتة لكل 100 فرد من ال�سكان1.2

عدد ا�سرتاكات احلزمة العري�سة النقالة لكل 100 فرد من ال�سكان1.3

ن�سبة االأفراد الذين ا�ستخدموا االإنرتنت، خالل فرتة الل 12 �سهرًا االأخرية، بالن�سبة لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 1.4

15 �سنة وملجموع ال�سكان، جممعة وفق النوع الب�رشي

ن�سبة االأ�رش التي لديها نفاذ اإىل االإنرتنت ح�سب منط النفاذ1.5

مكان اال�ستخدام الفردي لالإنرتنت خالل فرتة الل 12 �سهرًا االأخرية، بالن�سبة لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن15  1.6

�سنة وملجموع ال�سكان، جممعة وفق النوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا

تردد ا�ستخدام الفرد لالإنرتنت خالل فرتة الل 12 �سهرًا االأخرية، بالن�سبة لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن15  �سنة 1.7

وملجموع ال�سكان، جممعة وفق النوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا

ن�سبة املدار�ص التي لديها نفاذ اإىل االإنرتنت ح�سب منط النفاذ، جممعة ح�سب املناطق1.8

التغري املتوقع يف حركة مرور بروتوكول االإنرتنت، وفرتة التوقعات احلالية1.9

التغري على مر الزمن يف املجموع العاملي لعدد ت�سجيالت النطاقات العلوية لالإنرتنت1.10

املوؤ�رصات املو�سى بها لقيا�ض �سياق تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

املوؤ�رصالرمز

ن�سبة االأطفال الذين ا�سطلعوا باأن�سطة االإنرتنت التالية خالل فرتة الل 12 �سهرًا االأخرية ح�سب الفئة العمرية للطفل 2.1

)جممعة وفق النوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا(:

•	�رشاء اأو طلب ال�سلع اأو اخلدمات؛
•	ممار�سة اأو تنزيل األعاب الفيديو اأو األعاب احلا�سوب؛

•	تنزيل االأفالم، ومقاطع الفيديو، وال�سور، وبرامج التلفزيون اأو املو�سيقى؛
•	م�ساهدة التلفزيون اأو الفيديو، اأو اال�ستماع اإىل الراديو اأو املو�سيقى؛

•	ن�رش الر�سائل على مواقع الدرد�سة، ومواقع ال�سبكات االجتماعية، واملدونات، واملواقع االإخبارية وغريها 
من منتديات النقا�ص على االإنرتنت، وا�ستخدام الر�سائل الفورية؛

•	حتميل املحتوى )من الن�سو�ص وال�سور والفيديو واملو�سيقى، اإلخ( وت�ساركه على مواقع الِوب.

معدل الوقت الذي يق�سيه االأطفال على االإنرتنت يف االأ�سبوع خالل فرتة الل 12 �سهرًا االأخرية )يحدد نطاق الوقت 2.2

بال�ساعة: اأقل من 5، من 5 اإىل10، من 11 اإىل 20، من 21 اإىل 30، من 31 اإىل 40، اأكرث من 40( ح�سب الفئة 

العمرية للطفل )جممعة وفق النوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا(.

املوؤ�رصات املو�سى بها لقيا�ض ال�سلوك املحفوف باملخاطر واحلوادث
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ن�سبة االأطفال الذين التقوا باأحد ما وجهًا لوجه بعد اأن كانوا تعارفوا به الأول مرة على �سبكة االإنرتنت )م�سنفة 2.3

ح�سب �سن ال�سخ�ص امللتقى به مقارنة مع �سن الطفل: اأكرب �سنًا بكثري، اأكرب �سنًا بقليل، من الفئة العمرية نف�سها، 

اأ�سغر �سنًا( ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي للطفل اإذا كان ذلك ممكنًا.

ن�سبة االأطفال )ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا( الذين يف اأي وقت م�سى:2.4

•	دخلوا على موقع اإباحي بطريق اخلطاأ عند قيامهم بالبحث عن �سيء اآخر؛
•	تلقوا مواد اإباحية غري مرغوب فيها عن طريق الربيد االإلكرتوين/الر�سائل الفورية؛

•	و�سلتهم مواد اإباحية من �سخ�ص التقوا به على �سبكة االإنرتنت.

ن�سبة االأطفال )ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا( الذين يف اأي وقت م�سى: دخلوا بطريق اخلطاأ 2.5

على اأحد املواقع التي تروج العداء اأو الكراهية ملجموعة من النا�ص.

ن�سبة االأطفال )ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا( الذين يف اأي وقت م�سى: دخلوا بطريق اخلطاأ 2.6

على اأحد املواقع التي تعر�ص ال�سور العنيفة اأو الب�سعة )مثل ال�سور الدموية الأنا�ص يتعر�سون الأذى ج�سدي(.

املوؤ�رصالرمز

ن�سبة االآباء الذين ال ي�سمحون الأطفالهم بالقيام ببع�ص اأن�سطة االإنرتنت )من املنزل اأو من مكان اآخر( ح�سب الفئة 3.1

العمرية للطفل )جممعة وفق النوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا(:

•	اإعطاء املعلومات ال�سخ�سية؛
•	�رشاء ال�سلع اأو اخلدمات عرب االإنرتنت؛

•	التحدث اإىل اأ�سخا�ص ال يعرفونهم يف حياتهم احلقيقية؛
•	اإم�ساء الكثري من الوقت على االإنرتنت؛

•	اإدراج ملحة ذاتية )profile( يف جمتمع افرتا�سي على االإنرتنت؛
•	ا�ستخدام غرف الدرد�سة؛

•	تنزيل االأفالم، واأ�رشطة الفيديو، وال�سور، وبرامج التلفزيون اأو املو�سيقى؛
•	حتميل اأو ممار�سة األعاب احلا�سوب.

معدل الوقت الذي يق�سيه االأطفال على االإنرتنت يف االأ�سبوع خالل فرتة الل 12 �سهرًا االأخرية )يحدد نطاق الوقت 3.2

بال�ساعة: اأقل من 5، من 5 اإىل10، من 11 اإىل 20، من 21 اإىل 30، من 31 اإىل 40، اأكرث من 40( ح�سب الفئة 

العمرية للطفل )جممعة وفق النوع الب�رشي اإذا كان ذلك ممكنًا(.

ن�سبة االأطفال الذين التقوا باأحد ما وجهًا لوجه بعد اأن كانوا تعارفوا به الأول مرة على �سبكة االإنرتنت )م�سنفة ح�سب 3.3

�سن ال�سخ�ص امللتقى به مقارنة مع �سن الطفل: اأكرب �سنًا بكثري، اأكرب �سنًا بقليل، من الفئة العمرية نف�سها، اأ�سغر �سنًا( 

ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي للطفل اإذا كان ذلك ممكنًا.

املوؤ�رصات املو�سى بها لقيا�ض الإجراءات الوقائية

خامتة

يتيح االإطار االإح�سائي املفاهيمي املعتمد دوليًا لقيا�ص 

حماية االأطفال على االإنرتنت اإنتاج اإح�ساءات دقيقة قابلة 

املنا�سبة  املوؤ�رشات  و�سع  خالل  من  دوليًا،  للمقارنة 

واملعايري املت�سقة.  وي�سكل هذا االإطار االإح�سائي خمططًا 

مع  تتجان�ص  بطريقة  وا�ستعماله  مواءمته  ميكن  متهيديًا 

ن املوؤ�رشات  العادات والقوانني الوطنية اأو املحلية.  ومتكِّ

اأطفالها  �سالمة  و�سع  تقييم  من  البلدان  جميع  املقرتحة 

تتطلب  قد  التي  احلماية  جوانب  وحتديد  االإنرتنت،  على 

بذل املزيد من اجلهود.  وتعتمد املوؤ�رشات املو�سى بها 

�سابقة  مبحاوالت  قامت  التي  البلدان  جتربة  على  دوليًا 

لقيا�ص حماية االأطفال على االإنرتنت.  و�سوف تخ�سع هذه 

املوؤ�رشات ملراجعة دورية حتى تتمكن من موؤزارة التطور 

املكت�سب يف عملية قيا�ص حماية الطفل على االإنرتنت.  ومن 

املوؤمل اأن يكون االإطار االإح�سائي واملوؤ�رشات اخلا�سة 

املعنيني  امل�سلحة  واأ�سحاب  البلدان  جلميع  مفيدة  به 

باالت�سدي بفعالية ملو�سوع حماية االأطفال على االإنرتنت.
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التنمية  اأجل  من  العلمي  البحث  خمرجات  توظيف  اإن 

يف  اختباره  مت  قد  املحلية  واالقت�سادية  االجتماعية 

االإقرار  من  وبالرغم  عديدة.  واقت�سادات  جمتمعات 

كافية  غري  تعترب  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  باأن 

وحدها لتحقيق تنمية اقت�سادية �ساملة، ت�سكل �سيا�سة هذه 

الن�ساطات جزءًا هامًا من التخطيط لزيادة القيمة امل�سافة 

العقود  ففي  واالقت�سادية.  االإنتاجية  القطاعات  يف 

املا�سية �ساهمت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بن�سبة قد 

ت�سل اإىل 85 يف املائة من الزيادة اأو التقدم احلا�سل يف 

.
)24(

الدخل القومي للفرد

البحث العلمي والتنمية يف املنطقة العربية

وتطبيق  ر�سم  يف  جدًا  موؤثرة  املحلية  العوامل  اإن 

العلوم والبحث والتطوير.  وقد اختربت معظم  �سيا�سات 

على  املبنية  التكنولوجيا  �سيا�سة  العربية  املنطقة  بلدان 

ذات  م�ساهمات  بدون  الكاملة واجلاهزة  ا�سترياد احللول 

قيمة من اأي جهات حملية.  واأدت هذه اال�سرتاتيجيات اإىل 

ولكن  املحلية  املجتمعات  ملتطلبات  �رشيعة  حلول  اإيجاد 

اأو  تتقن حتديث  اأو  اأن تفهم  لن متّكن هذه املجتمعات من 

ا�ستغالل ما هو موجود على نحو منا�سب.  وهكذا ا�ستمرت 

يف  االأجنبية  ال�رشكات  م�سالح  تاأمني  يف  الت�رشفات  هذه 

بناء  دون  من  اجلاهزة،  للحلول  واال�ستهالك  اال�سترياد 

جمتمعاتنا  يف  وتقنيني  علماء  توظيف  وال  حملية  خربات 

التي تعاين من بطالة عالية لدى املتعلمني واملتخ�س�سني 

املهنيني.  وهناك كثري من ال�سفات التي تنعت جمتمعاتنا 

العلمية بالتخلف وعدم االهتمام بامللكية الفكرية اأو جتاهل 

البحث العلمي وما اإىل ذلك، ولكن الواقع يظهر باالأرقام 

اأن هذا االنطباع خاطئ وقدمي ومل يعد �سحيحًا بعد اليوم.  

 فاالإنفاق املخ�س�ص للتعليم العايل يف البلدان العربية بلغ 

ما يعادل اأكرث من 16 مليار دوالر اأمريكي ل�سنة 2008 

اأنتج  ولقد   .
)25(

وطالبة طالب  ماليني   6 حوايل  على 

 15 من  اأكرث  املحلية  جامعاتهم  يف  العرب  الباحثون 

 ،2007 �سنة  األف مطبوعة علمية على م�ستوى عاملي يف 

واأ�سحاب  الباحثني  واأغلبية  تهدر  الطاقة  هذه  كل  ولكن 

غري  املحلي  االقت�ساد  الأن  يهاجرون  العالية  ال�سهادات 

مرتبط باملهارات العلمية والبحثية املتوافرة.

لقد اأ�سفر االهتمام الكبري بالتعليم يف العقود املا�سية 

عن تاأ�سي�ص اأكرث من 500 جامعة يف البلدان العربية مما 

املجتمعات  اأغلب  يف  كبري  حد  اإىل  االأمية  حمو  يف  �ساهم 

العربية.  كما ُيعترب ا�سترياد احللول التكنولوجية اجلاهزة 

ل  العامل املتطور وو�سْ الرقمية مع  الهوة  اأ�رشع يف ردم 

االأجيال بع�رش املعلوماتية.  لكن ذلك ال يتنا�سب مع بطالة 

عالية، وطاقة مكلفة، وموارد مائية مت�سائلة، واإنتاجية 

على  واعتماد  وال�سناعة،  الزراعة  يف  جدًا  متدنية 

اال�سترياد ملعظم املواد الغذائية يف بيئة غري اآمنة وجمتمع 

اأكرث مبخرجات البحث العلمي  مدين م�سلول.  فاإذا دققنا 

علمية  من�سورات  هو  االإنتاج  اأف�سل  اأن  لوجدنا  املحلي، 

تطمح اإىل الن�رش يف البلدان املتقدمة من اأجل اال�ستمرار يف 

النوعي  العلمي  التعليم والن�رش املتكرر.  واأغلبية االإنتاج 

اأحد.   قبل  من  ُي�ستخدم  ال  املتقدمة  البلدان  يف  ن�رش  اإذا 

اأوراقًا  اأكرث الباحثني ن�ساطًا وذكاًء ينتجون  وهكذا بات 

تهدر وتوثق يف املكتبات وعلى الرفوف.  وهنا ال بد من 

طرح بع�ص الت�ساوؤالت:

ال�سهادات  حلاملي  العايل  البطالة  م�ستوى  نتقبل  هل  	•
اجلامعية كحقيقة يف جمتمعنا؟

حلل  البحثية  العلمية  طاقتنا  توظيف  يف  ن�ستمر  هل  	•
م�ساكل غرينا؟

كموؤ�رشات  وال�سهادات  االأوراق  تقدير  نوا�سل  هل  	•
ونتيجة نهائية للتقدم والنمو؟

اإىل متى نقبل باأن نكون اأ�سواق ت�رشيف لب�سائع الغري؟ 	•
اجلامعات  خريجي  من  لال�ستفادة  الوقت  يحن  اأمل  	•

ون�ساطاتهم ونكف عن ت�سديرهم مع موادنا اخلام؟

سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

البحث العلمي والتنمية احمللية
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اإن العلم النافع هو العلم املرتبط باملجتمعات املحلية 

وحاجاتها. والبحث املفيد يبداأ بحل امل�ساكل املزمنة التي 

والطاقة  البيئة واملياه  املحلية يف  منها جمتمعاتنا  تعاين 

واالت�ساالت والتعليم وال�رشف ال�سحي وتوليد فر�ص عمل 

الئقة باالأجيال املتعلمة وزيادة اإنتاجية الزراعة، اإلخ. ويف 

ع�رش املعلوماتية واالإنرتنت، ي�ستطيع الباحث واملهني اأن 

يوظف وي�ستخدم بكل حرية اأف�سل خمرجات مراكز البحوث 

العاملية واآخر ما تو�سلت اإليه فرق بحث علمية يف كل اأنحاء 

 العامل وبدون كلفة تذكر يف حل م�ساكلنا املحلية. وغالبًا 

ما وظفت جمتمعات معينة نتائج االأبحاث العلمية ملجتمعات 

اأخرى، مثل اخرتاعات العامل االأمريكي توما�ص اإدي�سون 

التي  االأبحاث  نتائج  على  بنيت  التي   )Thomas Edisson(

 Michael( فاراداي  مايكل  الربيطاين  العامل  بها  قام 

Faraday(، اأو احلا�سوب االأمريكي الذي ا�ستفاد من نتائج 
اأالن  الربيطاين  العامل  اإليها  التي تو�سل  البحث والتطوير 

.)Alan Turing( تورينغ

فر�ض حملية بحاجة اإىل جهود البحث العلمي

الواعدة يف حل  الفر�ص اال�ستثمارية  الكثري من  يكمن 

م�ساكل مزمنة يف املنطقة العربية من خالل ت�سخري البحث 

جمال  ففي  منا�سبة.   حلول  اإيجاد  يف  والعلماء  العلمي 

الطاقة غري املتوفرة ب�سورة الئقة وعملية خارج البلدان 

املجتمعات  لتزويد  �سبل  اإيجاد  من  بد  ال  للبرتول  املنتجة 

بالطاقة من م�سادر م�ستدامة ومتوافرة يف طبيعتنا.  ويف 

اإىل م�ساكن ومن�ساآت �سخمة  البناء، احلاجة كبرية  جمال 

القطاع  اأن هذا  ال�سابة يف حني  للوفاء مبتطلبات االأجيال 

جمال  ويف  امل�ستخدمة.   املواد  اأغلبية  ي�ستورد  زال  ما 

والهدر  العربية  املنطقة  كل  يف  كبرية  احلاجة  املياه، 

غري مقبول بوجود تكنولوجيات وا�سرتاتيجيات فعالة يف 

حمكومة.   �سبكات  واإدارة  املياه  تكرير  اأو  املياه  حتلية 

ويف جمال ال�رشف ال�سحي الذي ما زال ليومنا هذا غري 

معالج وله اأ�رشار �سحية وبيئية واإنتاجية كبرية، ال يوجد 

تعالج  �سبكات  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بلدان  خارج 

هذه امل�ساكل االأ�سا�سية لنمو وتطوير جمتمعاتنا.  كما اأن 

اإنتاجية الزراعة �سعيفة جدًا وا�ستريادنا للماأكوالت غري 

منا�سب الأمننا وا�ستقاللنا وم�ساحاتنا وعددنا.

اإر�سادات لال�ستفادة من الطاقات العلمية املحلية

اأن نقي�ص ما نعتربه هامًا لنا، وهكذا  يف البداية يجب 

الوطنية.   واالإبداع  العلم  منظومة  يف  القوة  نقاط  نحدد 

هناك اإمكانية لالمتياز يف امل�ستقبل يف املجال الذي نعتربه 

جيدًا وقاباًل الأن ي�سبح اأقوى واأكرث فعالية وتناف�سية.  ويف 

املجاالت التي يوجد فيها فر�ص وقدرة وطاقة لال�ستثمار 

والعمل )مثاًل برتول اأو اإ�سمنت اأو طب اأو زراعة، اإلخ( يجب 

دعم العوامل الرافعة لهذه املجاالت من باحثني وخمتربات 

القطاعات  هذه  على  واالعتماد  ون�ساطات،  وبرامج 

املدعومة يف ابتكار حلول علمية حملية للم�ساكل واحلاجات 

يف املجتمع واملنطقة.  وهناك مناذج ناجحة يجب اتباعها 

من اأجل اأن ن�ستفيد من نقل التكنولوجيا واإر�سائها يف �سلب 

املنظومة العلمية الوطنية.  اخلطة تقت�سي التح�سري لدرا�سة 

النقل  عملية  يف  امل�ستهدفة  التكنولوجيا  اأعمال  جدوى 

حلاجات  الواقعية  والتخمينات  ال�سوق  وقائع  على  مبنية 

.  وهكذا من املمكن اإبراز الدور االإيجابي لنقل 
)26(

ال�سوق

تلك التكنولوجيات يف حت�سني التناف�سية والنمو والربحية، 

تعريف  يف  االأولويات  طريق  خارطة  ذلك  يتلو  ثم 

تكنولوجيات  الوقوع يف نقل  لتجنب  التوجهات امل�ستقبلية 

طريقة  واعتماد  وحت�سري  للم�ستقبل  �ساحلة  غري  زائلة 

املبا�رش  وغري  املبا�رش  املنقولة  التكنولوجيا  لتاأثري  تقييم 

ككل. التكنولوجية  التحتية  والبنية  واالأ�سعار  ال�سوق  على 

نظم العلم والتكنولوجيا والبتكار يف منطقة الإ�سكوا

يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم  اأن�سطة  تتوزع 

حم�سورة  لي�ست  وهي  موؤ�س�سات  عدة  على  االإ�سكوا  منطقة 

ويرتبط  موحدة.   وطنية  �سيا�سة  يتبع  متكامل  بنظام 

اإعداد  مبدى  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلم  اأنظمة  تطور 

املخ�س�سة  املوارد  وتوافر  بها،  اخلا�سة  ال�سيا�سات 

العلم  نحو  الوطنية  اجلهود  تتوجه  ما  وغالبًا  الأن�سطتها.  

والتكنولوجيا دون الرتكيز على االبتكار �سمن ال�سيا�سات 

واال�سرتاتيجيات.  وحتتاج املنطقة اإىل تعزيز املبادرات 

تطوير  اأجل  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلم  املتعلقة 

خمتلف القطاعات االإنتاجية، ومتكني اجلهود املبذولة من 

تلبية احلاجات االإنتاجية واالقت�سادية املختلفة.
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موؤ�س�سات نظام العلم والتكنولوجيا والبتكارال�سنة�سيا�سات/نظام العلم والتكنولوجيا والبتكارالبلد

والتكنولوجية االأردن العلمية  واال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة  	•
)اأ(

الوطنية، واخلطة التنفيذية )2010-2006(

•	ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

2005

1995

•	املجل�ص االأعلى للعلوم والتكنولوجيا
•	وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

اجلمهورية 

العربية 

ال�سورية

•	الهيئة العليا للبحث العلمي2006•	تاأ�سي�ص الهيئة العليا للبحث العلمي
•	وزارة االت�ساالت والتقانة

•	هيئة التخطيط والتعاون الدويل
 العراق

)ب(
تو�سيات موؤمتر �سيا�سات البحث العلمي

باإن�ساء:

•	اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا
•	مكتب اإعداد ال�سيا�سات

•	�سندوق دعم ومتويل البحث

•	وزارة العلوم والتكنولوجيا2009
•	وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

•	وزارة التخطيط
•	وزارات تت�سمن مراكز اأبحاث

•	اال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ُعمان
)ج(

واالبتكار )2020-2008(

•	جمل�ص البحث العلمي2007
•	وزارة التعليم العايل
•	جمل�ص التعليم العايل

•	وزارة القوى العاملة
•	ال�سبكة الُعمانية للجودة

•	وزارة التجارة وال�سناعة
•	اأكادميية فل�سطني للعلوم والتكنولوجيا1998•	اأكادميية فل�سطني للعلوم والتكنولوجيافل�سطني

•	وزارة الرتبية والتعليم العايل
•	وزارة االقت�ساد الوطني

•	موؤ�س�سة قطر1995•	موؤ�س�سة قطرقطر
•	واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر

•	ال�سندوق القطري لرعاية البحث العلمي
•	جهات اأخرى للتعليم والبحث العلمي

•	ال�سيا�سة الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار الكويت
)د(

يف الكويت

•	معهد الكويت لالأبحاث العلمية2007
•	موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

•	اأجهزة الرقابة والتخطيط
•	اأجهزة ُتقدم اأو ت�ستخدم العلوم والتكنولوجيا

لبنان
)ه(

•	املجل�ص الوطني للبحوث العلمية2006•	�سيا�سة العلم والتكنولوجيا واالإبداع
اإعادة هيكلة يف عام 2007 من خالل القرارين م�رش

 الإن�ساء:
)و(

الرئا�سيني رقم 217 ورقم 218

•	املجل�ص االأعلى للعلوم والتكنولوجيا
•	�سندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

•	املجل�ص االأعلى للعلوم والتكنولوجيا2007
•	وزارة الدولة للبحث العلمي

•	اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا
•	�سندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

اململكة 

العربية 

ال�سعودية

•	مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية2002•	ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية
•	وزارة االقت�ساد والتخطيط

•	وزارة االت�ساالت وتقنية املعلومات

موؤ�س�سات نظم العلم والتكنولوجيا والبتكار يف بلدان خمتارة من منطقة الإ�سكوا

امل�سدر:  االإ�سكوا، 2010، م�سودة تقرير حول النظم الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان خمتارة من منطقة االإ�سكوا )باالإنكليزية(، غري من�سور.

.http://www.hcst.gov.jo/userfiles/file/strategy.pdf )اأ( 

وزارة العلوم والتكنولوجيا، العراق، تو�سيات موؤمتر �سيا�سات البحث العلمي ودورها يف التنمية الوطنية )22-24 حزيران/يونيو 2009(.   )ب( 

.http://www.most.gov.iq/files/TWSIAT.pdf
ميكن االطالع على اأبرز نقاط اال�سرتاتيجية يف ورقة قدمت اإىل االإ�سكوا يف اجتماع حول اإن�ساء مرا�سد العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف منطقة االإ�سكوا.  )ج( 

.http://css.escwa.org.lb/ictd/1179/10.pdf  
معهد الكويت لالأبحاث العلمية، ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار. متوافرة باالإنكليزية على: )د( 

.http://www.kisr.edu.kw/Data/Site1/images/kisr_publications/99906-41-72-2.pdf 
)ه( املجل�ص الوطني للبحوث العلمية يف لبنان، �سيا�سة العلم والتكنولوجيا واالإبداع، 2006. متوافرة على: 

.http://www.cnrs.edu.lb/stip/stip.htm
اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظام العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف م�رش. متوافر باالإنكليزية على: )و( 

.http://www.asrt. sci.eg/en/pdf/ASRT-Booklet.pdf 
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خامتة

االجتماعي  االأمان  مفتاح  هو  الذات  على  االتكال 

تكنولوجية  حلول  واقتبا�ص  وال�سيا�سي.   واالقت�سادي 

م�ستوردة بطريقة واعية ومدرو�سة مفيد ويجب اأن يوؤدي 

التكنولوجيا  عن  ومتفرعة  مرتبطة  جانبية  ن�ساطات  اإىل 

اجلامعات  يف  وواعدة  هامة  طاقة  هناك  املنقولة.  

وربط  تن�سيق  اإىل  بحاجة  وهي  العربية  العلمية  واملعاهد 

�رشكات  خالل  من  لها  احلا�سنة  املجتمعات  بحاجات 

ا�ست�سارية علمية وموؤ�س�سات للتعهدات التنفيذية وال�سناعات 

املحلية واعتماد القوى العاملة املحلية.
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اجلهود  لتحفيز  اتباعها  ميكن  التي  االأ�ساليب  تتعدد 

واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  واال�ستثمار 

يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  يف  اأمثل  نحو  على 

لت�سجيع  املبادرات  وتتنوع  املختلفة،  واملناطق  البلدان 

تطوير  اأجل  من  واخلا�ص  العام  القطاعني  موؤ�س�سات 

تطبيقات معلوماتية وخدمات اإلكرتونية ت�ساعد يف حت�سني 

االأداء وتقلي�ص النفقات وترفع م�ستوى التفاعلية بني هذه 

املوؤ�س�سات واالأفراد. كما يتزايد عدد الربامج التي تهدف 

اإىل دفع روح املبادرة واالإبداع، وبخا�سة لدى ال�سباب، 

من اأجل ت�سميم مواقع وحلول اإلكرتونية متميزة ت�ساهم يف 

تطوير جمتمع املعلومات ويكون لها اأثر يف تقدمه.

على  �سواء  واجلوائز،  امل�سابقات  تنظيم  وُيعترب 

امل�ستوى الوطني اأو االإقليمي اأو الدويل، اإحدى الو�سائل 

واخلدمات  التطبيقات  تطوير  حتفيز  اأجل  من  املتبعة 

االإلكرتونية.  وتهدف امل�سابقات واجلوائز اأي�سًا اإىل ن�رش 

اأجل  من  املمار�سات  واأف�سل  الناجحة  واالأمثلة  الق�س�ص 

ومكافاأة  تقدير  واإىل  اأخرى،  مناطق  يف  منها  اال�ستفادة 

هذه  كانت  �سواء  املختلفة  اجلهات  تبذلها  التي  اجلهود 

موؤ�س�سات  اأو  خا�ص  قطاع  �رشكات  اأو  حكومية  اجلهات 

غري حكومية اأو اأفرادًا.

اأنواع خمتلفة من اجلوائز وامل�سابقات، منها  وهناك 

ما يحدد حمورًا واحدًا كاحلكومة االإلكرتونية، ومنها ما 

ت�سمل حماوره عدة قطاعات، كالقطاع العام اأو ال�سباب، 

اأو ب�سكل اأعّم جميع اأ�سحاب امل�سلحة يف جمتمع املعلومات.  

ومن املهم جدًا عند اإطالق هذه اجلوائز وامل�سابقات بيان 

اأهداف امل�سابقة والفئات امل�ستهدفة وحتديد التطبيقات اأو 

القطاعات التي ت�سملها هذه امل�سابقة.

والأن هدف معظم هذه اجلوائز هو حتفيز تطوير جمتمع 

املعلومات، فمن ال�رشوري االلتزام بال�سفافية والو�سوح 

عند االإعالن املبكر عنها، بحيث يت�سمن االإعالن باالإ�سافة 

لها  التقدمي  و�رشوط  لها  الزمني  الربنامج  ذكر،  ما  اإىل 

واملعلومات املطلوبة، وكذلك تو�سيح �رشوط التقييم لكي 

تطوير  عند  االعتبار  يف  املعايري  هذه  امل�ساركون  ياأخذ 

املعايري  هذه  تكون  اأن  وميكن  حت�سينها.  اأو  م�ساريعهم 

والهيئات،  املوؤ�س�سات  يف  للتطبيقات  تقييم  اأداة  اأي�سًا 

هو  امل�سابقات  لهذه  الهامة  االأهداف  اأحد  واأن  خا�سة 

التوعية لتطوير تطبيقات وخدمات عالية اجلودة.

بتطوير  املرتبطة  واجلوائز  امل�سابقات  انت�رشت  لقد 

مت  اإذ  �سنوات،  منذ  العربي  العامل  يف  املعلومات  جمتمع 

منها  بلدان  عدة  يف  االإلكرتونية  للحكومة  جوائز  اإطالق 

 ،
)29(

وُعمان  
)28(

ال�سعودية العربية  واململكة   
)27(

البحرين

احلكومة  جائزة  منها  اإقليمية،  جوائز  اأطلقت  كما 

 
)30(

االإلكرتونية لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

البلدان  �ساركت  كما   .
)31(

للمعلوماتية الِكندي  وجائزة 

العربية يف اجلائزة العاملية اخلا�سة باملحتوى الرقمي، 

 
)32(

املعلومات ملجتمع  العاملي  القمة  موؤمتر  جائزة  ويف 

بلدان  عدة  وح�سلت   ،)World Summit Award-WSA(

يف  ال�سوء  و�سن�سلط  فيها.   اجلوائز  بع�ص  على  عربية 

اأهدافها  لبيان  امل�سابقات  هذه  من  عدد  على  املقالة  هذه 

وحماورها ونتائجها.

م�سابقات وطنية

العديد من بلدان جمل�ص  برعاية عالية امل�ستوى، نظم 

وكانت  االإلكرتونية،  للحكومة  جوائز  اخلليجي  التعاون 

هذه اجلوائز موجهة اإما اإىل اأ�سحاب امل�سلحة، كما هو 

امل�ستهدفة  الفئة  �سمت  حيث  البحرين،  جائزة  يف  احلال 

القطاع العام والقطاع امل�سرتك واالأفراد؛ اأو اإىل القطاع 

احلكومي حتديدًا، كما هو احلال يف ُعمان، اأو اإىل القطاع 

االأفراد  مل�ساركة  املجال  اإف�ساح  مع  اأ�ساًل  احلكومي 

العربية  اململكة  حال  وهو  امل�سابقة،  حماور  بع�ص  يف 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

جوائز التمّيز للتطبيقات واخلدمات اإللكترونية
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بتنوع حماورها  اجلوائز  هذه  ال�سعودية. ومتيزت جميع 

وت�سابهها اإىل حد كبري، اإذ اأن تنظيمها على ال�سعيد الوطني 

احلكومة  جائزة  على  الحقًا  البلدان  تناف�ص  يف  ي�ساهم 

العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�ص  االإلكرتونية 

االإلكرتونية  للتعامالت  االإجناز  جائزة  تعريف  يف  وجاء 

املوقع  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  احلكومية 

يلي: ما  تت�سمن  اأهدافها  اأن   
)33(

بها اخلا�ص  االإلكرتوين 

خدمات  اأف�سل  تقدمي  على  احلكومية  اجلهات  حتفيز  	•
احلكومة االإلكرتونية لالأفراد؛

حققوا  وَمن  املعلومات  لتقنية  املمار�سني  تكرمي  	•
اإجنازات متميزة واأظهروا ريادة واإبداعًا يف ا�ستخدام 

تقنية املعلومات لتطوير اخلدمات االإلكرتونية؛

العاملية”  واملمار�سات  املعايري  “اأف�سل  ثقافة  ن�رش  	•
وت�سجيع اجلهات احلكومية على تبني تلك املعايري يف 

تقدمي خدماتها االإلكرتونية؛

حتفيز اجلهات املختلفة على املناف�سة العاملية من خالل  	•
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت املبتكرة مبا 

يتما�سى مع ا�سرتاتيجية احلكومة االإلكرتونية.

وقد �سملت امل�سابقات يف كل من اململكة العربية ال�سعودية 

االإلكرتونية،  احلكومة  خلدمات  حماور  عدة  وُعمان 

للم�ساركة  فر�ستها  حكومية  موؤ�س�سة  اأي  جتد  بحيث 

احل�رش:  ال  املثال  �سبيل  على  املحاور  هذه  ومن  فيها.  

تقدمي خدمة اأف�سل الأفراد املجتمع 	•
)government-to-citizen deal – G2C(؛

التعاون فيما بني املوؤ�س�سات احلكومية  	•
)government-to-government deal – G2G(؛

تعزيز االقت�ساد الوطني 	•
)government-to-business deal – G2B(؛

اجلاهزية االإلكرتونية. 	•

اأما يف البحرين، ونظرًا ل�سمول جائزة التميز للحكومة 

فقد  واالأفراد،  امل�سرتك  القطاع   2011 الإلكرتونية 

ت�سمنت حماور اأخرى تتالءم مع هذه ال�رشائح مثل: 

جائزة موؤ�س�سات املجتمع املدين؛ 	•
جائزة اأف�سل مزود للحلول التقنية؛ 	•

جائزة املواطن االإلكرتوين التي متنح للمواطن االأكرث  	•
ا�ستخدامًا للمعامالت االإلكرتونية مع اأخذ القيمة املالية 

لهذه املعامالت يف االعتبار.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اجلهات املنظمة لهذه اجلوائز 

اجلائزة  حماور  من  حمور  لكل  التقييم  معايري  حددت 

بع�ص  يف  قامت  كما  امل�سلحة،  اأ�سحاب  جلميع  واأعلنته 

هذه  عن  لالإعالن  خا�سة  عمل  ور�سات  بعقد  االأحيان 

اجلوائز وتو�سيح حماورها ومعايري تقييمها.

فئات جائزة ال�سلطان قابو�ض لالإجادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية

http//:www.ita.gov.om/HMAward/award_categories_criteria.html.امل�سدر: 

فئات اجلائزة

اإلقتصاد اإللكترونياملشروع اإللكترونياجلاهزية اإللكترونية اخلدمة اإللكترونية احملتوى اإللكتروني

مؤسسة حكومية ملؤسسة حكومية

مؤسسة حكومية لقطاع خاص

مؤسسة حكومية للمواطنني
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م�سابقات اإقليمية

بني  فيما  التناف�ص  رقعة  االإقليمية  اجلوائز  تو�سع 

اإذا  خا�سة  واالأفراد،  وال�رشكات  والهيئات  املوؤ�س�سات 

مع  امل�ستهدفة  اجلهات  جلميع  ون�رشها  عنها  االإعالن  مت 

اجلوائز  هذه  وت�ساعد  فيها.  للم�ساركة  كاف  وقت  اإتاحة 

يف تبادل التجارب الناجحة واال�ستفادة منها اإقليميًا، كما 

ت�ساهم يف اإدخال االأفكار اجلديدة وامل�ستحدثة للم�ساريع 

العاملي.   امل�ستوى  على  للمناف�سة  التهيوؤ  ويف  الوطنية 

وت�ساعد هذه امل�سابقات على قيا�ص مدى التقدم اإقليميًا يف 

تطوير التطبيقات واخلدمات االإلكرتونية. ومن املوؤكد اأن 

�سلة امل�ساريع الفائزة يف امل�سابقات االإقليمية تكون عادة 

اأف�سل من تلك الفائزة على امل�ستوى الوطني.

ومن امل�سابقات االإقليمية التي مت تنظيمها يف ال�سنوات 

لدول  االإلكرتونية  احلكومة  »جائزة  املا�سية،  القليلة 

التي نظمت الأول  العربية«،  التعاون لدول اخلليج  جمل�ص 

، ويتوقع تنظيمها دوريًا مرة كل 
)34(

مرة يف عام 2009

عامني.  و�سملت هذه اجلائزة خم�سة حماور ت�سبه اإىل حد 

كبري اجلوائز الوطنية يف بلدان اخلليج العربي، وهي:

جائزة اأف�سل خدمة اإلكرتونية؛ 	•
جائزة اأف�سل حمتوى اإلكرتوين؛ 	•

جائزة اأف�سل موؤ�س�سة متطورة اإلكرتونيًا؛ 	•
جائزة االقت�ساد االإلكرتوين؛ 	•

جائزة اأف�سل م�رشوع للحكومة االإلكرتونية. 	•

معايري  اجلائزة  هذه  تنظيم  على  القائمون  حدد  وقد 

حمور  بكل  اخلا�سة  وتلك  املحاور  جلميع  العامة  التقييم 

من املحاور اخلم�سة.

اأطلقتها  التي  للمعلوماتية  الِكندي  جائزة  هدف  وكان 

اجلمعية العلمية ال�سورية للمعلوماتية يف دم�سق عام 2008 

�سمن فعاليات االحتفال بدم�سق عا�سمة للثقافة العربية، 

حتفيز الباحثني العرب والعاملني يف جمال املعلوماتية ويف 

جماالت ترتبط باملحتوى الرقمي العربي على بذل املزيد 

من االإبداع والعطاء نظرًا الأهمية اللغة العربية يف تعريف 

الهوية الثقافية.  وق�سمت اجلائزة اإىل ثالثة جماالت هي:

جائزة اأف�سل موؤلَّف ثقايف عربي علمي؛ 	•
جائزة اأف�سل باحث عربي معلوماتي؛ 	•

جائزة اأف�سل موقع ثقايف عربي باللغة العربية الف�سحى. 	•

من  حمور  لكل  التقييم  معايري  اجلمعية  وحددت 

ثقايف  موقع  باأف�سل  اخلا�سة  املعايري  ومنها  املحاور، 

عربي باللغة العربية والتي تت�سمن ما يلي:

اأهمية املو�سوع و�سلته باملجتمع؛ 	•
تنوع املوا�سيع وغناها؛ 	•

االإخراج الفني للموقع؛ 	•
ت�سمني املوقع ر�سالة ثقافية وا�سحة؛ 	•

اإح�ساءات اال�ستخدام. 	•

هذه  مثل  يف  امل�ساريع  تقييم  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

التطبيقات  يف  اخلرباء  من  جلنة  اإىل  عادة  ُيعهد  اجلوائز 

اأن  اأو  م�ستقلني  يكونوا  اأن  على  االإلكرتونية،  واخلدمات 

ميثلوا جهات عامة اأو خا�سة.  وت�سعى اجلهة املنظمة اإىل 

والتقني  العلمي  املنطق  ت�سمن  بحيث  التقييم  جلان  ت�سكيل 

واحليادية يف تقييم امل�ساريع.

م�سابقات عاملية

للبلدان  االأكرب  التحدي  العاملية  امل�سابقات  متثل 

�سديدة  مناف�سة  على  تنطوي  الأنها  واالأفراد  واملوؤ�س�سات 

وعالية امل�ستوى.  ولكن اجلوائز مَتنح امل�ساريع الفائزة 

ومن  به.   يحتذى  مثااًل  منها  وجتعل  عاملية  �سهرة 

واخلدمات  التطبيقات  جمال  يف  العاملية  اجلوائز  هذه 

االإلكرتونية  للحكومة  املتحدة  االأمم  جائزة   االإلكرتونية: 

 التي تنظم مرة كل 
)35(

)E-Government Survey Award(

 
)36(

 )WSA Award( عامني، وجائزة موؤمتر القمة العاملي

التي تنظم اأي�سًا مرة كل عامني.

جائزة موؤمتر القمة العاملي

WSA Award
العاملي  القمة  موؤمتر  عن   WSA جائزة  انبثقت 

وهي   2003 عام  يف   )WSIS( املعلومات  ملجتمع 
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املركز  ينظمها  املتحدة  االأمم  من  عاملية  مبادرة 

اإىل  وتهدف  النم�سا،  يف  اجلديد  لالإعالم  الدويل 

الرقمي  املحتوى  م�ساريع  اأف�سل  وتعزيز  اختيار 

التنوع  اجلائزة  هذه  وتربز  العاملي.   امل�ستوى  على 

تكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  واالإبداع  واالبتكار  املحلي 

املعلومات واالت�ساالت باعتمادها على التقييم الدويل 

من قبل جلنة خرباء دوليني.  ويجري اختيار امل�ساريع 

الرت�سيح املبا�رش من قبل خرباء  اإما من خالل  وطنيًا 

وطنيني، اأو عن طريق م�سابقة وطنية.  وتت�سمن هذه 

اجلائزة ثمانية حماور تغطي طيفًا وا�سعًا من اخلدمات 

االإلكرتونية واملحتوى الرقمي وهي:

احلكومة؛ 	•
ال�سحة والبيئة؛ 	•
التعلم والتعليم؛ 	•

الرتفيه واالألعاب؛ 	•
الثقافة والرتاث؛ 	•

العلوم والتكنولوجيا؛ 	•
االأعمال والتجارة؛ 	•

االإ�رشاك االجتماعي والتمكني االإلكرتوين. 	•
يف اإطار هذه اجلائزة، يتم اختيار خم�سة م�ساريع 

رابحة يف كل جمال من املجاالت الثمانية، للح�سول 

تلك  الأ�سحاب  ي�سمح  مما  الدولية،  التميز  جائزة  على 

م�ساريعهم  وعر�ص  دولية  �سهرة  باكت�ساب  امل�ساريع 

جديدة.   مهنية  عالقات  واإقامة  الدويل  املجتمع  على 

ويوؤكد امل�رشفون على هذه اجلائزة اأنها توفر فر�سًا 

رين للتناف�ص يف جمال املحتوى الرقمي  متكافئة للمطوِّ

ي�سل  والتي  امل�سابقة  يف  امل�ساركة  البلدان  جميع  من 

عددها اإىل 160 بلدًا.

جائزة الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية 

)E-Government Survey Award(

االقت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة  اجلائزة  هذه  تنظم 

واالجتماعية يف االأمم املتحدة )UNDESA( انطالقًا 

واأداء  �سنتني النت�سار  كل  مرة  الذي جتريه  امل�سح  من 

ومتنح  العامل.   اأنحاء  كل  يف  االإلكرتونية  احلكومات 

التي و�سعت وا�ستخدمت معايري  للبلدان  هذه اجلائزة 

االإلكرتونية، احلكومة  بوابات  تطوير  عند  عالية 

وهي مق�سمة اإىل ثالث فئات:

بلدان  ثالثة  اختيار  يتم  حيث  العاملي،  الرتتيب   -1

�سجلت اأداء ممتازًا مقارنة ب�سائر بلدان العامل يف 

اإن�ساء بنية حتتية لالت�ساالت الال�سلكية، واال�ستثمار 

نحو  على  الب�رشي  املال  راأ�ص  قدرات  تطوير  يف 

وحمتويات  اإلكرتونية  خدمات  وتوفري  ممتاز، 

رقمية ذات جودة ا�ستثنائية على مدى 24 �ساعة يف 

اليوم و�سبعة اأيام يف االأ�سبوع؛

حققت  التي  الع�رشين  البلدان  من  ثالثة  اأف�سل   -2

اأبرز تقدم يف حتديث بوابات احلكومة االإلكرتونية 

ومواقعها ويف اإجناز قفزات نوعية مميزة يف تقدمي 

اخلدمات االإلكرتونية ملختلف الفئات ال�سكانية؛

الذي  البلد  اختيار  يتم  حيث  االإقليمي،  الرتتيب   -3

االإلكرتونية  احلكومة  جمال  يف  اأداء  اأف�سل  �سجل 

املناطق  من  منطقة  كل  يف  الواقعة  البلدان  بني 

اجلغرافية اخلم�ص يف العامل.

تقبل  اأنها  يف  املتحدة  االأمم  جوائز  اأهمية  وتكمن 

م�ساريع املحتوى الرقمي من جميع اأنحاء العامل ويف 

اأن  التجارب  بينت  وقد  والت�ساميم.   اللغات  خمتلف 

امل�ساريع املميزة ميكن اأن تكون من اأي بلد اأيًا كان حجمه.

خامتة

ي�ساعد تنظيم امل�سابقات اخلا�سة بتطبيقات تكنولوجيا 

امل�سلحة  اأ�سحاب  حتفيز  يف  واالت�ساالت  املعلومات 

املختلفني على تطوير تطبيقات وخدمات اإلكرتونية مميزة 

على  واخلدمي  التكنولوجي  امل�ستوى  ورفع  ومبتكرة، 

امل�سابقات  هذه  وتتيح  واالإقليمي.   الوطني  امل�ستويني 

بني  فيما  واخلربات  الناجحة  التجارب  تبادل  اأي�سًا 

تطوير  لقيا�ص  معايري  على  ال�سوء  وت�سلط  البلدان، 

اإىل  االإ�سارة  االإلكرتونية.  وجتدر  التطبيقات واخلدمات 

وخا�سة  اأهدافها،  حتقيق  يف  امل�سابقات  هذه  جناح  اأن 

عمل  برنامج  بتطبيق  مرهون  منها،  الوطنية  امل�سابقات 

يت�سمن حمالت توعية حول امل�سابقة واأهدافها، واالإعالن 

ب�سفافية عن هذه امل�سابقات وحماورها ومعايري تقييمها، 

وبيان الربنامج الزمني لها، وكذلك ن�رش نتائج امل�سابقة 

وتعميمها على اأكرب فئة جمتمعية.
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�سعبة  تنفيذها  تولت  التي  الرئي�سية  االأن�سطة  يلي  فيما 

خالل  االإ�سكوا  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

تاريخ  حتى  وحتديدًا   ،2011 عام  من  االأول  الن�سف 

املعلومات  تكنولوجيا  ن�رشة  من  العدد  هذا  �سدور 

العر�ص  وي�سمل  اآ�سيا.   غربي  يف  للتنمية  واالت�ساالت 

اأي�سًا االأن�سطة املنفذة يف اأواخر عام 2010 والتي مل يتم 

تغطيتها يف العدد ال�سابق من الن�رشة.

ور�سة عمل حول تقدمي اخلدمات الإلكرتونية

يف املجتمع املدين 

)بريوت، 29 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2010(

نظمت االإ�سكوا هذه الور�سة ملتابعة نتائج ور�سة عمل 

ويف   ،2009 االأول/دي�سمرب  كانون  يف  عقدت  �سابقة 

االإ�سكوا  ائتمان  �سندوق  من  ممول  م�رشوع  تنفيذ  اإطار 

نتج عنه اإعداد »دليل تنفيذ خدمات التجارة االإلكرتونية يف 

املنظمات غري احلكومية«.  �سارك فيها 13 �سخ�سًا، منهم 

خاللها  متكنوا  حكومية،  غري  منظمات  عن  ممثلني  ثمانية 

من مراجعة اجلهود املبذولة، وتبادل اخلربات املكت�سبة، 

التطبيقات  على  والرتكيز  الناجحة،  املمار�سات  وحتديد 

يف  املعتمدة  التو�سيات  وتنفيذ  االإنرتنت،  على  املتقدمة 

اأهمية  الور�سة على  ال�سابقة.  و�سددت تو�سيات  الور�سة 

االإعالم  و�سائط  من  احلكومية  غري  املنظمات  ا�ستفادة 

لزيادة  االإلكرتونية  التجارة  حلول  واعتماد  االجتماعية 

املوارد وجمع التربعات، وامل�ساركة يف مواقع الت�سويق 

االإلكرتوين التي توفر خدمات الدفع، واال�ستعانة بالدليل 

املذكور اأعاله لتطوير اخلدمات االإلكرتونية.

اجتماع فريق خرباء حول تن�سيق الت�رصيعات 

ال�سيربانية يف املنطقة العربية

)بريوت، 16-17 �سباط/فرباير 2011(

البيئة  تن�سيق  فوائد  تعزيز  اإىل  االجتماع  هذا  هدف 

املنطقة  يف  ال�سيرباين  للف�ساء  والت�رشيعية  القانونية 

مراجعة  يف  امل�ساركني  مل�ساهمة  منربًا  و�سكل  العربية، 

ال�سيربانية«  بالت�رشيعات  اخلا�سة  العربية  »االإر�سادات 

هذه  وتت�سمن  لتح�سينها.   تعديالت  واقرتاح  وتقييمها 

الطابع  ذات  البيانات  معاجلة  حماور:  �ستة  االإر�سادات 

ال�سخ�سي؛ واملعامالت االإلكرتونية والتواقيع االإلكرتونية 

وحماية  االإلكرتونية  والتجارة  االإلكرتوين؛  واالإثبات 

واالت�ساالت االإلكرتونية  واجلرائم ال�سيربانية؛  امل�ستهلك؛ 

وحرية التعبري وخ�سو�سية البيانات؛ وامللكية الفكرية يف 

االإ�سكوا  اقرتحت  وقد  وال�سيرباين.   املعلوماتي  املجال 

اإقليمية ت�سم خرباء وموؤ�س�سات  اإن�ساء �سبكة  يف االجتماع 

االجتماع  ال�سيربانية.  و�سارك يف  الت�رشيعات  يف جمال 

وخا�سة  القوانني  و�سع  جمال  يف  اخلرباء  من  جمموعة 

اخلا�ص.   والقطاع  احلكومات  ميثلون  ال�سيربانية، 

االإ�سكوا  بها  ت�سطلع  التي  االأن�سطة  اأحد  االجتماع  وي�سكل 

أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

األنشطة الرئيسية املنفذة خالل النصف األول من عام 2011
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والتي  ال�سيربانية،  الت�رشيعات  عدة يف جمال  �سنوات  منذ 

ال�سيربانية  للت�رشيعات  االإقليمية  املجان�سة  م�رشوع  ت�سمل 

يهدف  الذي  العربي،  العامل  يف  املعرفة  جمتمع  لتعزيز 

اإىل حت�سني التكامل االإقليمي وقدرات البلدان االأع�ساء يف 

تطوير جمتمع املعلومات، وبناء قطاع م�ستدام لتكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت من خالل تطوير االأطر التنظيمية 

والقانونية وتن�سيق الت�رشيعات ال�سيربانية.

اجتماع فريق خرباء حول البيئة التمكينية 

لتطوير اخلدمات الإلكرتونية العربية

)بريوت، 8-9 اآذار/مار�ص 2011(

اإىل النظر يف العوامل ال�رشورية  هدف هذا االجتماع 

لتعزيز البيئة التمكينية لتطوير اخلدمات االإلكرتونية العربية 

يف املنطقة، وتبادل اخلربات واإبراز التحديات والفر�ص.  

حول  لالإ�سكوا  م�ست�سار  اأعدها  درا�سة  النقا�ص  وتناول 

ا�ستخدام املعايري يف بع�ص تطبيقات اخلدمات االإلكرتونية، 

االإلكرتونية،  والتجارة  االإلكرتونية  احلكومة  وحتديدًا 

التمكينية  للبيئة  اإىل خمتلف اجلوانب ال�رشورية  باالإ�سافة 

املالئمة، كالبنية االأ�سا�سية واالإطار التنظيمي، واملحتوى 

يف  امل�ستخدم  ثقة  وبناء  العربية،  النطاقات  واأ�سماء 

فيها  مبا  املعايري  وا�ستخدام  االإلكرتونية،  اخلدمات 

املفتوحة.  ح�رش االجتماع 24 م�ساركًا ميثلون الهيئات 

واالإدارات احلكومية املعنية مبختلف جوانب البيئة التمكينية 

اإ�سافة  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�ساالت  ووزارات 

التو�سيات  وركزت  واجلامعات.   اخلا�ص  القطاع  اإىل 

واالإطار  االأ�سا�سية  للبنية  والفر�ص  االحتياجات  على 

التنظيمي، واملحتوى العربي، وثقة امل�ستخدم يف اخلدمات 

املفتوحة. فيها  مبا  املعايري  وا�ستخدام  االإلكرتونية، 

اجتماع فريق خرباء حول تعزيز التعاون فيما 

بني بلدان اجلنوب يف جمال نقل التكنولوجيا

)عّمان، 20-21 ني�سان/اأبريل 2011(

اجلمعية  مع  بالتعاون  االجتماع  هذا  االإ�سكوا  نظمت 

العلمية امللكية يف االأردن وهو االجتماع الر�سمي االأول 

اجلمعية  مقر  يف  وعقد  للتكنولوجيا،  االإ�سكوا  ملركز 

 32 العلمية.  �سارك فيه  احَل�َسن  العلمية امللكية يف مدينة 

من كبار اخلرباء من اجلامعات والوزارات واملوؤ�س�سات 

االإ�سكوا، ومن املنظمات  البلدان االأع�ساء يف  العامة يف 

اإىل  التكنولوجيا.  وهدف  نقل  العاملة يف جمال  الدولية 

للتعاون  تاأثريًا  واالأكرث  االأولوية  ذات  املجاالت  مناق�سة 

املمار�سات  اأف�سل  يف  والتداول  التكنولوجيا،  نقل  يف 

والزراعة  والطاقة  املياه  جماالت  يف  التكنولوجيا  لنقل 

اإطار  لو�سع  الطريق  ومتهيد  واالت�ساالت،  واملعلومات 

التكنولوجيا  بتطوير  معنية  متعددة  جهات  مع  للتعاون 

و�سملت  وخدماتها.   و�سيانتها  واإدارتها  االأ�سا�سية 

للتكنولوجيا؛  االإ�سكوا  مركز  يلي:  ما  النقا�ص  موا�سيع 

التكنولوجيا  لنقل  االأولوية  ذات  املو�سوعية  واملجاالت 

واملعلومات  والزراعة  والطاقة  املياه  قطاعات  يف 

تعك�ص  التكنولوجيا  لنقل  حالة  درا�سات  واالت�ساالت؛ 

ممار�سات ناجحة واآليات للتعاون.

التو�سيات،  من  جمموعة  على  امل�ساركون  واتفق 

مركز  من  امل�ستفيدين  اإىل  للو�سول  اآلية  تطوير  منها: 

االإ�سكوا للتكنولوجيا، وخطة ال�ستدامة التمويل؛ وتعزيز 

وتعزيز  املياه؛  ا�ستخدام  كفاءة  على  التكنولوجيا  اأثر 

ا�ستخدام  بكفاءة  املتعلقة  التوعية  وبرامج  الت�رشيعات 

املعلومات  تكنولوجيا  ون�رش  واعتماد  وحفظها؛  الطاقة 

جماالت  يف  تطبيقاتها  اأولويات  وحتديد  واالت�ساالت 

للموارد  اإقليمي  معلومات  نظام  تطوير  وت�سجيع  خمتلفة؛ 
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التكنولوجيا  الختيار  منا�سبة  مناذج  وتطوير  الطبيعية؛ 

والتاأ�سي�ص  ال�سلة؛  ذات  الدرا�سات  واإعداد  ونقلها، 

مع  وللتعاون  املحلية  املجتمعات  مع  ال�رشاكات  الإن�ساء 

من  امل�ستقاة  الدرو�ص  ون�رش  متخ�س�سة؛  جنوبية  مراكز 

البلدان  من  لت�سبح  تقدمها  خالل  اجلنوبية  كوريا  خربة 

التكنولوجيا  نقل  يف  النجاح  معايري  وتطوير  املتقدمة؛ 

وموؤ�رشاتها.

اجتماع فريق خرباء حول توحيد قيا�سات 

جمتمع املعلومات يف منطقة الإ�سكوا

)بريوت، 3-4 اأيار/مايو 2011(

منظمات  من  خبريًا   17 االجتماع  هذا  يف  �سارك 

الوزارات  ومن  املعلومات،  جمتمع  قيا�ص  يف  رائدة 

جمع  يف  يعملون  ممن  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات 

اإىل  االجتماع  وهدف  االإح�سائي.  والتحليل  البيانات 

البيانات  جمع  يف  املتبعة  املنهجيات  ومقارنة  درا�سة 

حتديد  على  الرتكيز  مع  املنطقة،  يف  القيا�ص  ومناذج 

امل�ستويات  على  للقيا�ص  منوذج  تطبيق  يف  ال�سعوبات 

االجتماع  و�سكل  والوطنية.   واالإقليمية  العاملية 

وللتداول  املمار�سات،  واأف�سل  اخلربات  لتبادل  منربًا 

املعلومات  من  لال�ستفادة  الالزمة  االحتياجات  حول 

للقيا�ص.   منا�سبة  مناذج  اإعداد  عملية  يف  املتاحة 

لقيا�ص  التو�سيات  من  جمموعة  على  امل�ساركون  واتفق 

و�سع  ومنها:  االإ�سكوا،  منطقة  يف  املعلومات  جمتمع 

مبوؤ�رشات  يتميز  املعلومات  جمتمع  لقيا�ص  معيار 

املوؤ�رشات  مع  ويتالءم  باملنطقة  خا�سة  ومنهجيات 

املعلومات  جمتمع  قيا�ص  اأهداف  وحتديد  العاملية؛ 

والتوعية حولها؛ وا�ستخدام موؤ�رشات القيا�ص يف و�سع 

اتخاذ  ودعم  االإمنائية  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

جمتمع  بقيا�ص  املعنية  اجلهات  بني  والتن�سيق  القرار؛ 

ومتابعة  خا�سة؛  وطنية  بيانات  واعتماد  املعلومات 

وتخ�سي�ص  املعلومات،  جمتمع  قيا�ص  لتوحيد  العمل 

واإتاحة  الدورية؛  االإح�سائية  للم�سوح  كافية  موازنات 

وتعميمها؛  املعلومات  جمتمع  بقيا�ص  اخلا�سة  البيانات 

النفاذ  تتيح  التي  ال�سيربانية  الت�رشيعات  واإعداد 

لقيا�ص  الدولية  امل�سوح  من  واال�ستفادة  للمعلومات؛ 

اأهمية  واإيالء  الوطنية؛  امل�سوح  يف  املعلومات  جمتمع 

االإلكرتونية،  واحلكومة  التعليم،  ملوؤ�رشات  خا�سة 

املعلومات،  واأمن  وحماية  االإلكرتوين،  واملحتوى 

الناجت  يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتاأثري 

لت�سنيف  العاملية  املعايري  واعتماد  االإجمايل؛  املحلي 

وت�سنيف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  وظائف 

االأعمال ون�رشها لال�ستفادة منها يف املنطقة.

ور�سة عمل حول التعزيز والقيا�ض املقارن 

لقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

يف منطقة الإ�سكوا

)بريوت، 10-11 اأيار/مايو 2011(

�سارك يف هذه الور�سة 25 من اخلرباء يف تكنولوجيا 

البلدان  من  ال�سيا�سات  املعلومات واالت�ساالت و�سانعي 

اخلا�ص.   القطاع  ذلك  يف  مبا  االإ�سكوا،  يف  االأع�ساء 

قطاع  لتطوير  احللول  حول  الوعي  ن�رش  اإىل  وهدفت 

يف  اإنتاجيته  وتعزيز  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

للم�ساهمة  للم�ساركني  الفر�سة  واأتاحت  االإ�سكوا،  منطقة 

تكنولوجيا  قطاع  »تعزيز  بعنوان  درا�سة  مراجعة  يف 

اقت�ساد  حتديات  ملواجهة  واالت�ساالت  املعلومات 

املعرفة«.
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قطاع  و�سع  )اأ(  التالية:  املوا�سيع  النقا�ص  وتناول 

يف  وم�ساهمته  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املقارن  القيا�ص  )ب(  واالإقليمي؛  الوطني  االقت�ساد 

اإىل  االنتقال  )د(  واالأولويات؛  التحديات  )ج(  للقطاع؛ 

اقت�ساد املعرفة؛ )ه( الروؤية امل�ستقبلية لقطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالت�ساالت يف املنطقة.  واتفق امل�ساركون 

اأو  باملتطلبات  املتعلقة  التو�سيات  من  جمموعة  على 

نحو  البلدان  لتحول  الداعمة  االأ�سا�سية  االأربع  الركائز 

اقت�ساد املعرفة، وهي التعليم والتدريب؛ والبنية التحتية 

املوؤاتية؛  والتنظيمية  االقت�سادية  والبيئة  للمعلومات؛ 

ومنظومة االبتكار.
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بكلمات  كتابها  اأوكف�ست  لورين�ص  كارين  عنونت 

على  االإلكرتونية  التجربة  لو�سف  ا�سُتخدمت  قلما  مميزة 

اإىل  يهدف  فالكتاب  االفرتا�سية.  الظالل  االإنرتنت: 

العامل  يف  وحتديدًا  اخل�سو�سية  ق�سايا  وحتليل  مراجعة 

االإلكرتوين وتبعات ذلك على االأطفال واالأجيال القادمة. 

بحثية  اأداة  من  االإنرتنت  حولت  التي  التغريات  وكانت 

اأفراد  يجتاحه  معلوماتي  و�سط  اإىل  للرا�سدين  ومعرفية 

االأطفال وال�سباب،  فيهم  االأعمار مبن  املجتمع من كافة 

من اأبرز الدوافع لكتابة هذا الكتاب.  فماذا اأعد �سانعو 

تعقيدات  كانت  وهل  املقبلة  لالأجيال  االأوائل  االإنرتنت 

وتطورات اليوم يف احل�سبان؟

ال�سخ�سية  املعلومات  جمع  مبداأ  بتعريف  الكاتبة  متهد 

خمتلفة  الأ�سباب  اخلا�سة  وال�رشكات  احلكومات  قبل  من 

يف  روتينيًا  اأمرًا  اأ�سبح  حتى  االأمر  هذا  تطور  وكيف 

اإىل  والتحول  التقنيات  تقدم  ومع  االأحيان.  من  كثري 

عن  املعلومات  جمع  ال�سهل  من  بات   2.0 الِوب  ن�سخة 

بياناتهم  عن  ونبذات   )profiling( االأ�سخا�ص  مالمح 

ا�ستخراج  تقنيات  با�ستخدام  احل�سا�سة  وحتى  ال�سخ�سية 

الكامنة  املخاطر  اأن  اإال   .)data mining( البيانات 

عند  االأطفال  وخا�سة  االأفراد  من  الكثري  بال  عن  تغيب 

الكاتبة  و�سف  لالهتمام  املثري  ومن  معلوماتهم.    جمع 

لل »املجتمع ال�سفاف« الذي يتوجه اأفراده اإىل اأ�سلوب حياة 

يف  اأ�رشار  اأي  تبقى  ال  بحيث  املتوا�سلة  للرقابة  خا�سع 

ال�سبكات بل ت�سبح فيها املعلومة مك�سوفة للجميع.

يعطي الكتاب خلفية تاريخية مف�سلة لع�رش املعلومات 

مفاهيم  لتغيري  وتخطاها  االأعمال  اإدارة  طرق  غرّي  الذي 

مع  وثيق  ب�سكل  مت�سابكة  اأ�سبحت  التي  اليومية  احلياة 

الو�سط االإلكرتوين. فحتى الروابط �سمن العائلة الواحدة 

اأمنت الو�سائل االإلكرتونية ا�ستدامتها.

 

تنال املدّونات والو�سائط االإلكرتونية اهتمامًا بارزًا 

يف الكتاب الذي يتطرق اإىل اآخر امل�ستجدات والتوجهات يف 

هذا املجال.  فاملدّونات قد تكون جمرد هواية يومية اأو قد 

تكون مدّرة للربح، كما اأنها تعّد متنف�سًا للتعبري عن خمتلف 

االآراء مع االإبقاء على �رشية معلومات الكاتب اأو املدّون. 

والطرق  االآليات  حول  ممتع  ب�سكل  الكاتبة  تتو�سع  وهنا 

كمجهول  امل�ستخدم  هوية  على  فيها  احلفاظ  ميكن  التي 

االإلكرتونية  املعلومات  ربط  من  القراء  متكن  دون  من 

لنف�سه  املدّون  حماية  تاأمني  وبالتايل  الفعلي،  بال�سخ�ص 

كاتب  اختيار  حال  ويف  اجلدلية.  اآرائه  انعكا�سات  من 

املدّونات  ا�ستخدام  ذلك  يتيح  هويته،  ك�سف  املدّونات 

كم�سدر معلومات عن الكاتب، لذا ُين�سح باحلذر من تدوين 

ن وغريه. ما قد ي�سيء لل�سمعة ال�سخ�سية اأو العملية للمدوِّ

واخلطوات  التوجيهات  من  الكثري  الكاتبة  تعطي 

حتى  اأو  اإلكرتونية  مدّونات  باإن�ساء  للمهتمني  العملية 

الذين يكتبون مدّوناتهم بالفعل، ومنها اعتماد الو�سالت 

العالمات  وا�ستخدام   ،)permalinks( للمدّونات  الثابتة 

)tags(، وا�ستخدام تقنية التلقيم )RSS(، واآداب التخاطب 

التي  الفوائد  اإىل  اإ�سافة   ،)netiquette( االإلكرتوين 

كتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الظالل االفتراضية: اخلصوصية في مجتمع املعلومات 
Virtual Shadows: Your Privacy in the Information Society

by Karen Lawrence Öqvist
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ن  املدوِّ اإىل  الزيارات  ومراقبة  حتليل  اأدوات  تقدمها 

.)analytics(

هذا  يف  للمدّونات  املخ�س�ص  الق�سم  يعك�ص  ورمبا 

اإىل  ت�سري  بالتدوين، فهي  ال�سخ�سي  الكاتبة  الكتاب �سغف 

مدّوناتها اخلا�سة والقوانني والتنويهات التي تعتمدها، 

والو�سائط  املدّونات  بني  بو�سوح  تف�سل  مل  اأنها  حتى 

من  االأخرية  تلك  تناله  مما  بالرغم  االأخرى  االجتماعية 

اإىل  �سطحي  ب�سكل  تتطرق  فهي  موؤخرًا،  متزايد  اهتمام 

من  تت�سمنه  وما  باأنواعها  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

مميزات اخل�سو�سية.

ما  الف�سل  اإىل  الكاتبة  تدعو  اخل�سو�ص،  وبهذا 

واالأ�سدقاء  العمل  واأ�سدقاء  االأ�سدقاء  اأقرب  بني 

يف  وذلك  ال�سخ�سية،  الهوية  على  للحفاظ  االفرتا�سيني 

والعملية  اجليدة  الن�سائح  من  ملجموعة  خ�س�سته  ق�سم 

للحفاظ على �سالمة واأمان م�ستخدم االإنرتنت. فاالأن�سطة 

تبقى  ي�سعها  التي  واملعلومات  امل�ستخدم  بها  يقوم  التي 

هائمة يف مكان ما يف الف�ساء ال�سيرباين وت�سكل ما ي�سمى 

»الظل االفرتا�سي«. ومع نق�ص القوانني التي تنظم عملية 

يو�سى  ال�سخ�سية،  املعلومات  وا�سرتجاع  ا�ستخدام 

باحلذر عند حتميل البيانات اأو االآراء.

طفاًل  امل�ستخدم  يكون  عندما  االأمور  منظور  يختلف 

اأو �سابًا منغم�سًا يف ت�سفح االإنرتنت. فهنا، ت�سّبه الكاتبة 

االإنرتنت ب�سندوق يخفي خماطر و�رشورًا تكمن يف مواد 

�سحية  الطفل  وقوع  خماطر  عن  ف�ساًل  اإباحية  اأو  عنيفة 

االأمور  بهذه  املخاطر  تنح�رش  وال  املتطفلني.   ملكائد 

ال�سيرباين  الت�سلط  اأو  التنمري  انت�سار  اإىل  تتخطاها  بل 

اأبعاد  من  له  مبا  املدار�ص  طالب  بني   )cyberbullying(

الكاتبة  وو�سعت  �سحيته.   يقع  َمن  على  خطرية  نف�سية 

جمموعة من »القواعد الذهبية« للحفاظ على اأمن و�سالمة 

الطفل عند ا�ستخدام االإنرتنت، �ساغتها الكاتبة ب�سكل �سل�ص 

ي�سهل للقارئ اتباعها عند احلاجة. ويالحظ اأن ما يجمع 

اأ�سارت  االأهل ودورهم. كما  القواعد هو وعي  بني هذه 

اإىل مواقع اإلكرتونية خم�س�سة لتوعية االأطفال والتنبية من 

خماطر االإف�ساح عن املعلومات ال�سخ�سية اأو و�سع ال�سور 

الطفل  �سالمة  اأهمية  على  وللت�سديد  والفيديو.   اخلا�سة 

وال�ساب، تعطي الكاتبة اأمثلة كثرية حلوادث راح �سحيتها 

اأبرياء بالرغم من تنّبه االأهل يف بع�ص االأحيان.   اأطفال 

وف�ساًل عن خماطر ك�سف املعلومات اخلا�سة، نبهت اإىل 

ُيعّد  الذي  االإنرتنت،  واإدمان  املعلومات  اإدمان  خماطر 

خيارًا حياتيًا �سخ�سيًا حتدده اأولويات امل�ستخِدم.

ويف اجلزء الذي يتناول االأمن الوطني، يتحول الن�ص 

�سفحات  اإىل  للقارئ  املخاطب  ب�سيغة  �سل�سة  �سياغة  من 

التاريخية  واملعلومات  التعاريف  من  الكثري  فيها  بحثية 

والتوجيهات  ال�سيربانية  للقوانني  ال�سائكة  والتفا�سيل 

هذه  غالبية  قيمة  من  وبالرغم  باخل�سو�سية.  املتعلقة 

املعلومات، فاإن هذا التحول يخل نوعًا ما بتوازن الكتاب 

وتنا�سقه.  وقد ُيعزى ذلك اإىل طبيعة مو�سوع اخل�سو�سية 

وارتباطه ب�سكل وثيق بالقوانني وال�سيا�سات التي بدورها 

تت�سف بالت�سابك والتعقيد.

خ�سو�سية  اخل�سو�سية:  باأنواع  الكاتبة  تتعمق 

اخل�سو�سية  وكذلك  واالت�ساالت،  واملواقع  املعلومات 

يحميها  ما  منها  التي  الوطنية  القوانني  واختالف  البدنية 

�رشية  مينع  ما  ومنها  متامًا  �رشيتها  على  ويحافظ 

القومي  االأمن  على  احلفاظ  �سعار  حتت  املعلومات 

النظر  وجهات  خمتلف  جمع  الكاتبة  وحتاول  كاأولوية.  

ال�سخ�سية،  املعلومات  وا�ستخدام  جمع  جدلية  حول 

املعلومات  فيها  مبا  رقمي،  ب�سكل  احل�سا�سة،  وخا�سة 

الطبية مثاًل حول االأطفال.

وينتهي الكتاب بت�ساوؤالت عديدة عن الفقدان التدريجي 

اجتاهات  بني  ما  التوازن  اإيجاد  كيفية  وعن  للخ�سو�سية 

جمتمع دائم التواجد على االإنرتنت )always-on( من جهة، 

وفوائد من جهة اأخرى، حيث اأو�سل التوا�سل االإلكرتوين 

�سنع  ويف  احلكم  يف  امل�ساركة  حد  اإىل  املدين  املجتمَع 

القرار.
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ولدت   ،2011 عام  وبداية   2010 عام  اأواخر  يف 

حركات �سعبية ذات طابع احتجاجي، وحتى ثوري، يف 

�ستى اأنحاء العامل العربي، مطالبة باإ�سالحات دميقراطية 

من  واحلكومات،  واحلاكمني  للحكم  جذرية  بتغيريات  اأو 

واالأردن  وليبيا  البحرين  اإىل  اليمن  اإىل  م�رش  اإىل  تون�ص 

يف  اأخرى  بلدان  ورمبا  ال�سورية  العربية  واجلمهورية 

االآتي من االأيام.  هذا الربيع العربي، الذي ا�ستوحي ا�سمه 

من »ربيع براغ« الذي ح�سل عام 1968، واإىل حد ما من 

»ربيع بريوت« الذي �سهده لبنان عام 2005، يت�سم مبالمح 

املطالب.  م�سمون  من حيث  املعنية  البلدان  بني  مت�سابهة 

فاملتظاهرون يف م�رش وتون�ص واليمن والبحرين وليبيا 

واالأردن واجلمهورية العربية ال�سورية طالبوا ويطالبون 

االإعالمية  واحلرية  احلكم  وب�سفافية  حقيقية  بدميقراطية 

ومعها حرية التعبري وح�رش �سلطات االأجهزة االأمنية التي 

كانت حتجب احلريات عن ال�سعب.

حتليل  اإجراء  اإىل  املقال  هذا  يهدف  ال  وبعد، 

تكنولوجيا  تاأثري  مدى  على  نظرة  اإلقاء  اإىل  بل  �سيا�سي، 

املعلومات واالت�ساالت على هذه احلركات ال�سعبية، ويف 

فاي�سبوك مثل  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اخل�سو�ص 

)www.facebook.com( وتويرت )twitter.com( ويوتيوب

)www.youtube.com ( وغريها.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في حياتنا اليومية

مواقع اإلعالم االجتماعية على اإلنترنت واحلركات الشعبية العربية

نبذة عن سمات فايسبوك وتويتر

مبا اأن اأهمية اأكرب موقَعني للتوا�سل االجتماعي، اأال وهما فاي�سبوك وتويرت، تتعاظم يومًا بعد يوم، وطريقة ا�ستعمالهما 

تتغري مع مرور الوقت وبف�سل ابتكار م�ستعمليهما طرقًا واأ�ساليب جديدة مل تخطر على بال م�سمميهما االأ�سليني، يقت�سي 

االأمر اإلقاء نظرة �رشيعة على االأهداف االأ�سا�سية التي كانت وراء اإن�ساء هذين املوقعني االجتماعيني.

ما هي فكرة فاي�سبوك الأ�سا�سية؟

اأ�سخا�ص ال يعرفهم  اأو حتى مع  االأقارب واالأ�سدقاء واملعارف،  التوا�سل مع  االأ�سا�سي لهذا املوقع  الهدف  كان 

اأ�ساليب  عدة  ا�ستعمال  الفاي�سبوك  م�ستخدم  وي�ستطيع  اهتماماتهم.  اأو  ي�ساركهم هواياتهم  واإمنا  �سابقة  امل�ستخدم معرفة 

ال�سور  يف  والت�سارك  االإنرتنت،  على  والدرد�سة  االإلكرتونية،  الر�سائل  مثل  االجتماعي  التوا�سل  هذا  الإقامة  واأدوات 

للتوا�سل،  اأحدهم  دعوة  بقبول  اأو  بدعوتهم  اأ�سدقائه  قائمة  اإىل  ي�سيف  َمن  يختار  اأن  ميكنه  كما  وغريها.   واالفالم، 

باال�سافة اإىل اإمكانية دخول �سفحته اخلا�سة عندما ي�ساء ومنها الو�سول اإىل اأخبار و�سور وحتديثات اأ�سدقائه ب�رشط 

اأن يكون هوؤالء قد �سمحوا له بالنفاذ اإىل تلك املعلومات.

ما الذي مييز تويرت عن فاي�سبوك؟

للذين ال يعرفون تويرت واإمنا ي�ستخدمون الهاتف اخلليوي الإر�سال الر�سائل الق�سرية )SMS(، ميكن تلخي�ص ال�رشح 

املجال  فاي�سبوك  يتيح  فبينما  االإنرتنت.   عرب  ولكن  ق�سرية  ر�سائل  يبعث  اأن  مل�ستعمله  يتيح  موقع  اإنه  بالقول  تويرت  عن 

 ال�ستعمال �ستى اأنواع و�سائل االت�سال كما هو مذكور اأعاله، تقت�رش و�سيلة التوا�سل لتويرت على الر�سائل الق�سرية التي 

ال تتجاوز الل 140 حرفًا.  كما اأن م�ستعملي تويرت ال يختارون اأ�سدقاءهم ومعارفهم بل ير�سلون الر�سائل الق�سرية اإىل 

جميع امل�سرتكني، مع العلم اأنه باإمكانهم اأن ير�سلوا ر�سالة ق�سرية اإىل �سخ�ص واحد اأو اإىل الئحة خمتارة من االأ�سخا�ص، 

ولكن يف النهاية ميكن جلميع م�ستعملي تويرت قراءتها اإذا قرر اأحد متلقي هذه الر�سالة ن�رشها.  وعلى العك�ص من فاي�سبوك 

الذي ي�سجع االأقارب واالأ�سدقاء واملعارف على التوا�سل، ت�سجع تويرت التوا�سل بني اأ�سخا�ص ال جتمعهم معرفة �سابقة.
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واأبحاث  معلومات  على  كبري  حد  اإىل  املقال  هذا  يعتمد 

االجتماعي  االإعالم  حول  االأول  التقرير  يف  ن�رشها  مت 

احلكومية،  لالإدارة  دبي  كلية  عن  �سدر  الذي   
)37(

العربي

يف  االجتماعية  االإعالم  »و�سائل  بعنوان  درا�سة  وعلى 

 »2011 عام  انتفا�سات  يف  وم�ساهمتها  العربي  العامل 

  .
)38(

الدولية االإعالم  لو�سائل  �سدرت عن مركز امل�ساندة 

قد  كان  الثانية  الدرا�سة  على  العمل  اأن  بالذكر  واجلدير 

بداأ، واأن جزءًا كبريًا منها كان قد اأُجنز، يف وقت �سابق 

لبداية احلركات ال�سعبية العربية.

تاأثري الإعالم الجتماعي على حرية التعبري

حرية التعبري يف و�سائل االإعالم التقليدية من اإذاعات 

العربية  البلدان  من  العديد  يف  و�سحف  وتلفزيونات 

هي  الو�سائل  فهذه  حمدودة.   هذا  يومنا  حتى  تزال  ال 

حال  يف  وحتى  االأقل،  على  اأو  الدولة،  �سيطرة  حتت 

متنع  �سارمة  م�سبقة  لرقابة  تخ�سع  خا�سة،  ملكية  كانت 

االأ�سا�سي  ال�سبب  هو  هذا  ولعل  احلاكم.   النظام  انتقاد 

بديلة  و�سائل  اعتماد  على  العربية  ال�سعوب  �سجع  الذي 

بدون  اأفكارها  عن  والتعبري  اآرائها  ن�رش  من  مّكنتها 

االإلكرتونية  التوا�سل  و�سائل  اأتاحت  فقد  رقابة.  

ات�سال ومنابر تعبري جديدة �سّعبت على  لل�سعوب قنوات 

ال�سيطرة  و�سعوبة  تنوعها  لكرثة  وذلك  عمله،  املراقب 

وتويرت،  فاي�سبوك،  املثال،  �سبيل  فعلى  عليها.  

املوظفني  �سيطرة  نطاق  خارج  موجودة  كلها  ويوتيوب 

احلاكمة  لالأنظمة  وميكن  بالرقابة.   املعنيني  احلكوميني 

على  املواقع  تلك  اإىل  النفاذ  من  �سعوبها  منع  اأن حتاول 

من  ال�سعب  يتمكن  ما  وغالبًا  ب�سعوبة.   ولكن  االإنرتنت 

تفادي التكنولوجيات امل�ستعملة من قبل الدولة ملنعه من 

عن  االأرقام  وتدل  االإنرتنت.   على  معينة  مواقع  ح 
ُّ
ت�سفل

عدد م�ستخدمي فاي�سبوك ن�سبة اإىل عدد ال�سكان يف العامل 

2010 عن مدى تغلغل فاي�سبوك  العربي يف اأواخر عام 

يف هذا املجتمع.

ت�سمح  العربية  البلدان  معظم  اأن  من  بالرغم  ولكن 

التوا�سل  مواقع  من  وغريه  فاي�سبوك  اإىل  بالنفاذ  االآن 

الراأي  عن  التعبري  حرية  اأن  يعني  ال  فهذا  االجتماعي، 

باتت متاحة على االإنرتنت.  ففي عدد من البلدان العربية، 

مواقع  وم�ستخدمو  االإلكرتونية  املذكرات  نو  مدوِّ يواجه 

الذي  املراقب  مع  متعددة  م�ساكل  االجتماعي  التوا�سل 

عدم  على  تن�ص  التي  القوانني  من  عدد  اإىل  اللجوء  ميكنه 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اإىل  بالن�سبة  وخا�سة  الت�سهري، 

الطوارئ  قوانني  ن�سو�ص  اإىل  اأو  احلاكمة،  والعائالت 

اإليه.   اأي �سخ�ص من دون توجيه تهمة  التي ت�سمح بحجز 

واالجتماعية  ال�سبابية  واحلركات  املنظمات  فاإن  ولذلك 

على  االجتماعية  واملواقع  املدّونات  م�ستخدمي  تن�سح 

اإىل  منهم  كبريًا  عددًا  دفع  مما  احلذر،  بتوّخي  االإنرتنت 

هذه  وحتت  اأنف�سهم.   حلماية  م�ستعارة  اأ�سماء  ا�ستعمال 

يف  تت�سارك  جمموعات  اإن�ساء  وعرب  امل�ستعارة  االأ�سماء 

االجتماعية  االت�سال  �سبكات  م�ستخدمو  متّكن  الراأي، 

وحثهم  النا�ص  ح�سد  من  االإلكرتونية  املفكرات  نو  ومدوِّ

للتظاهر واملطالبة باحلريات  ال�سوارع  اإىل  النزول  على 

وال�سيا�سية. االجتماعية 

العربي  الربيع  بزوغ  يف  االإنرتنت  دور  وبات 

من  عدد  اإىل  املظاهرات  منظمو  جلاأ  فقد  وا�سحًا.  

حيث  امل�ساركة،  اإىل  ال�سعب  لدعوة  اجلديدة  الو�سائل 

فاي�سبوك  �سبكات  عرب  الدعوات  من  كبري  جزء  توجيه  مت 

قوة  الحظت  التي  احلاكمة  االأنظمة  اأن  لدرجة  وتويرت 

الطرق  ب�ستى  حاولت  ال�سعب  على  املواقع  هذه  تاأثري 

احلد من تاأثريها، ومنها على �سبيل املثال اإقدام النظام 

امل�رشي ال�سابق على اإغالق �سبكة االإنرتنت بكاملها لعدة 

وكان   .2011 الثاين/يناير  كانون  اأواخر  يف  اأيام 

االإنرتنت  تاريخ  يف  نوعها  من  �سابقة  اأول  االإغالق  هذا 

منع  اإىل  تلجاأ  كانت  البلدان  بع�ص  اإن  حيث  العاملي، 

النفاذ اإىل مواقع اإخبارية اإلكرتونية معينة اأو اإىل موقع 

االإنرتنت  �سبكة  �سل  اإىل  ولي�ص  االجتماعية  املواقع  من 

بكاملها يف البلد، مثلما ح�سل يف ال�سني واإيران وتايلند 

النظام  �سلطات  اتخذته  الذي  االإجراء  ولكن  وتون�ص. 

ال�سابق يف م�رش مل يدم اأكرث من اأيام قليلة فقد ا�سطرت 

وال�سغط  ال�سارع  �سغط  حتت  االإنرتنت  تفعيل  اإعادة  اإىل 

املقال،  هذا  كتابة  وحتى  احلني  ذلك  ومنذ  العاملي. 

املتاحة  الو�سائل  ا�ستخدام  يف  امل�رشي  ال�سباب  ا�ستمر 

ال�سيا�سية  االإ�سالحات  االإنرتنت الإحداث املزيد من  على 

واالجتماعية.
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َمن هم م�ستخدمو ال�سبكات الجتماعية يف العامل 

العربي؟

تدل االأرقام التي جمعتها كلية دبي لالإدارة احلكومية 

يف  هم  العربي  العامل  يف  فاي�سبوك  �سبكة  م�ستخدمي  اأن 

اأغلبيتهم من ال�سباب بني اأعمار 15 و29 �سنة.

م�ستخدمي  بني  واالإناث  الذكور  ِن�سب  ناحية  ومن 

عدد  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  فاي�سبوك، 

االإناث  عدد  �سعف  يبلغ  فاي�سبوك  م�ستخدمي  من  الذكور 

العام  العاملي  املعدل  بخالف  العربية،  املنطقة  يف 

عدد  جمموع  من  املائة  يف   54 االإناث  عدد  ن  يكوِّ حيث 

فاي�سبوك. م�ستخدمي 

معدل الخرتاق % عدد ال�سكان عدد م�ستخدمي فاي�سبوك البلد

17.06 6 472 392 1 104 340 االأردن

45.38 4 707 307 2 135 960 االإمارات العربية املتحدة

34.27 807 131 276 580 البحرين

17.55 10 373 957 1 820 880 تون�ص

3.99 35 422 589 1 413 280 اجلزائر

0.9 691 351 6 240 جزر القمر

3.98 6 545 619 260 400 ليبيا

1.07 22 505 091 241 859 اجلمهورية العربية ال�سورية

5.24 879 053 46 040 جيبوتي

0.74 43 192 438 319 624 ال�سودان

0.08 9 133 124 6 940 ال�سومال

1.26 31 466 698 397 140 العراق

7.55 2 905 114 219 320 ُعمان

10.76 4 409 392 474 400 فل�سطني

33.95 1 508 322 512 060 قطر

20.64 3 050 744 629 700 الكويت

23.11 4 254 583 983 380 لبنان

5.49 84 474 427 4 634 600 م�رش

7.55 32 381 283 2 446 300 املغرب

12.24 26 245 969 3 213 420 اململكة العربية ال�سعودية

1.19 3 365 675 40 000 موريتانيا

0.74 24 255 928 179 400 اليمن

.Arab Social Media Report: Facebook Usage, Vol. 1, No. 1 ،امل�سدر:  كلية دبي لالإدارة احلكومية

عدد م�ستخدمي فاي�سبوك ن�سبة اإىل عدد ال�سكان يف العامل العربي )يف كانون الأول/دي�سمرب 2010(
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التوزيع ال�سكاين مل�ستخدمي فاي�سبوك يف العامل العربي )كانون الأول/دي�سمرب 2010(

ِن�سب الذكور والإناث يف عدد م�ستخدمي فاي�سبوك يف العامل العربي )كانون الأول/دي�سمرب 2010(

امل�سدر:  كلية دبي لالإدارة احلكومية.

مالحظة:  مل تدرج اجلمهورية العربية ال�سورية وال�سودان مع �سائر البلدان وذلك ب�سبب عدم توافر معلومات لديهما.

امل�سدر:  كلية دبي لالإدارة احلكومية.
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امل�ستفيدة  الوحيدة  هي  ال�سعبية  احلركات  هل 

من مواقع التوا�سل الجتماعي على الإنرتنت؟

ال�سباب  على  ال�سوء  االآن  حتى  املقال  هذا  �سلط  لقد 

على  االجتماعية  لل�سبكات  كم�ستخدمني  العربي  العامل  يف 

االإنرتنت من اأجل التعبري عن اآرائهم بحرية وللدعوة اإىل 

التجمعات واملظاهرات ال�سعبية.  وال�سوؤال املطروح هنا 

هذه  ا�ستخدام  من  واحلكام  امل�سوؤولون  ي�ستفيد  هل  هو: 

املواقع االإلكرتونية ملخاطبة الراأي العام؟

لقد بداأ عدد من امل�سوؤولني يف املنطقة، ومنهم روؤ�ساء 

واملعار�سة  املوالية  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  الدول 

املواقع  اأهمية  اإىل  بجدية  بالنظر  احلاكمة،  والعائالت 

االجتماعية على االإنرتنت وخا�سة بالن�سبة اإىل ا�ستخدامها 

حاليًا  وهناك  ال�سيا�سية.   اأجنداتهم  لرتويج  كو�سيلة 

ال�سيا�سية،  ال�سخ�سيات  من  لعدد  فاي�سبوك  على  �سفحات 

الق�سرية،  الر�سائل  الإي�سال  تويرت  ي�ستعمل  من  ومنهم 

حتى اأن البع�ص االآخر ي�ستعمل و�سائل احلوار االإلكرتوين 

)Webchat( للتوا�سل مع املواطنني.

ت�سيد  التي  فاي�سبوك  �سفحات  عن  البع�ص  ويت�ساءل 

م�ستقلة  ك�سفحات  نف�سها  ت�سّوق  والتي  معينة،  ب�سخ�سيات 

اأنها  اأو  م�ستقلة  اإذا كانت حقيقة  اأن�ساأها معجبون، وعما 

نف�سها  لت�سويق  ال�سخ�سيات  لهذه  خفية  حماوالت  جمرد 

ت�ستمع  ال  اأو  تقراأ  ال  رمبا  ال�سعب  من  ل�رشيحة  واأفكارها 

يف  واالأمثلة  الر�سمية.   التقليدية  االإعالمية  الو�سائل  اإىل 

اأن  للقارئ  ميكن  اإذ  املنال،  و�سهلة  كثرية  املجال  هذا 

)Google.com( عن �سفحات  يبحث بوا�سطة موقع غوغل 

للحكام والروؤ�ساء احلاليني، اأو حتى عن �سفحات لروؤ�ساء 

على  ال�سعبية،  احلركات  بف�سل  مواقعهم  خ�رشوا  �سابقني 

اأي�سًا عددا  االإنرتنت.  ويوجد  االجتماعية على  ال�سبكات 

ر�سائل  الإي�سال  تويرت  ي�ستعملون  الذين  ال�سيا�سيني  من 

ي�سل  اأن  للقارئ  وميكن  ال�سعبية،  قاعدتهم  اإىل  ق�سرية 

بوا�سطة موقع غوغل اإىل هذه الر�سائل، وذلك عرب البحث 

اإىل  تويرت  كلمة  اإ�سافة  مع  املطلوبة  ال�سخ�سية  ا�سم  عن 

جمال البحث.

هل الربيع العربي وليد التكنولوجيات؟

ليحدث  كان  ما  العربي  الربيع  اإن  القول  ميكن  هل 

التوا�سل  مواقع  ومنها  اجلديدة،  التكنولوجيات  لوال 

االجتماعي على االإنرتنت؟ من ال�سعب اجلزم يف االإجابة 

على هذا ال�سوؤال. ولكن من املوؤكد اأن هذه التكنولوجيات 

عوامل  جانب  اإىل  وذلك  كبريًا،  تاأثريًا  لها  كان  اجلديدة 

ال�سعبية، ومنها  اإىل والدة احلركات  اأدت  اأ�سا�سية  اأخرى 

غياب  ب�سبب  العربية  البلدان  �سعوب  عند  ال�سائد  االإحباط 

العدالة االجتماعية واحلرية والدميقراطية وتف�سي الف�ساد 

موارد  من  البلدان  هذه  متلكه  ما  رغم  والتخلف  والفقر 

واالأنظمة  يرام،  ما  على  احلياة  كانت  ولو  وطاقات.  

احلاكمة عادلة و�سفافة، ملا حتركت ال�سعوب مع اأو بدون 

من  وغريهما  وتويرت  ففاي�سبوك  التكنولوجيات.   وجود 

و�سائل التوا�سل مل يت�سببوا بثورات يف البلدان التي تنعم 

ال�سبب  ويبقى  والعدالة.   والرفاهية  باحلرية  �سعوبها 

االأ�سا�سي وراء التحركات ال�سعبية العربية هو عدم ر�سا 

ال�سعوب باالأو�ساع التي اآلت اإليها بلدانها يف ظل االأنظمة 

تاأمني املنرب  اأكرث من  التكنولوجيات  احلاكمة، ومل تفعل 

الالزم الإي�سال الر�سالة اإىل اجلماهري.
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بات اجلميع يدرك اأهمية الإنرتنت ودورها يف حياتنا اليومية، ملا توفره من اإمكانيات للتوا�صل ومن موارد معرفية 

يف جميع املجالت.  وتقدم الإنرتنت فوائد كربى للأطفال، حيث تثبت الدرا�صات اأن ال�صتخدام الفعال للإنرتنت من 

قبل الأطفال ي�صهم يف تفوقهم املدر�صي ومتيزهم املهني فيما بعد.  غري اأن ما تقدمه الإنرتنت لي�س فقط فر�صًا ممتازة 

للتعلم وتو�صيع اآفاق املعرفة وتنمية املهارات ال�صخ�صية والجتماعية، بل حتمل يف ثناياها خماطر تهدد اأمن زوارها، 

وخا�صة الأطفال و�صلمتهم.  واأ�صبحت اإ�صكالية توعية الأطفال حول خماطر الإنرتنت و�صبل حمايتهم منها معادلة 

�صعبة ت�صتدعي اهتمام املعنيني على جميع الأ�صعدة.

لذلك، اختارت الإ�صكوا مو�صوع »حماية الأطفال على الإنرتنت« مللف هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت للتنمية يف غربي اآ�صيا.  ويتناول امللف جوانب خمتلفة من هذه الق�صية واجلهود املبذولة يف البلدان العربية 

الت�رشيعات  امللف  ويعر�س  املجال.   هذا  يف  ولبنان  على جتربتي م�رش  الرتكيز  مع  الإنرتنت،  على  الأطفال  حلماية 

الأمريكية يف جمال حماية الأطفال على الإنرتنت واجلهود الدولية التي تبذل من اأجل توفري اإطار اإح�صائي لقيا�س هذه 

احلماية.  وبالإ�صافة اإىل امللف، تت�صمن الن�رشة عددًا من املقالت الأخرى، منها عن تاأثري مواقع التوا�صل الجتماعية 

على الإنرتنت على احلركات ال�صعبية العربية، وعن اأهمية البحث العلمي يف التنمية املحلية، وعن امل�صابقات وجوائز 

التمّيز للتطبيقات واخلدمات الإلكرتونية كاإحدى الو�صائل املتبعة لتحفيز تطوير التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية. 
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