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 تجربة برنامج "كن حراً"  في حماية األطفال والمراهقين من مخاطر اإلنترنت والتقنيات الحديثة

 ملخص ورقة مقترحة للملتقى السنوي التاسع لقسم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 "قضايا وسياسات حماية الطفل" 

 

 المقدمة:

احي التي بقيت كما هي لم تمس. أحد لقد فرضت العولمة واقعًا جديدًا للمجتمعات، فقليلة هي النو 
، التي أتت االفتراضيةالنواحي المهمة التي أحدثت تأثيرًا كبيرًا هي تقنيات التواصل الحديثة، والعوالم 

 بإيجابياتها وسلبياتها.

ألطفال احاجة يرًا عن العالم الواقعي من حيث إن العالم االفتراضي على االنترنت ال يختلف كث
يستطيعون فيها فهم المخاطر المحدقة بهم، وكيفّية حماية أنفسهم والتعامل  كوين ثقافةوالمراهقين في ت

السليم في األوقات الحرجة، خاّصة مع وجود الفجوة المعرفّية العميقة بين الكثير من األطفال وأولياء 
ية لحماية األطفال أمورهم فيما يتعّلق باإلنترنت واستخداماته المتعّددة، وضعف القوانين واآللّيات العمل

 والمراهقين من المعتدين وردعهم ومحاسبتهم. 

في عام برنامجًا على ضوء ما سبق أطلق برنامج "كن حرًا" لحماية األطفال من االعتداء واإلهمال، 
يعنى بحماية األطفال والمراهقين من مخاطر االنترنت والتقنيات الحديثة تحت اسم "ذكي  2008

قة تجربة برنامج "كن حرًا" في هذا المجال، وأهم الخطوات التي اتخذها، تعرض هذه الور وأكثر". 
 بحيث يستطيع اآلخرون االستفادة من هذه التجربة والبناء عليها. ،توضح التأثير الذي تركه البرنامجو 

 

 :بداية ال

همال، و تم برنامج "كن حرًا" بحماية األطفال والمراهقين من االعتداء واإل، اه2002منذ بدايته في 
وعمل على  ين تساهم في حمايتهم من االعتداء،طور مهارات حماية أساسية لألطفال وأخرى للمراهق

تساهم في بناء شخصية قوية  ذه المهارات. كما يقدم مهارات أخرىعلى ه تدريب األطفال والمراهقين
في التقليل من  اهمتي تسالوغيرها من المهارات  تتحلى بالتفكير النقدي والذكاء العاطفي لألطفال

من خالل  . يتم تدريب األطفال والمراهقين على هذه المهاراتاالعتداءات ألنواعاحتمال تعرضهم 
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ورش عمل تفاعلية تساعدهم على التوصل إلى خيارات مختلفة للتحديات التي يتعرضون لها في 
 حياتهم اليومية.

 ...:قراءة الواقع 

غييرات سريعة نتيجة التطور التقني، وتغير طبيعة لعب من خالل قراءة الواقع الذي حدثت به ت
وطبيعة التواصل واتساع دائرة األصدقاء  األطفال واألنشطة التي يمضي فيها المراهقون أوقاتهم

ومع انتشار استخدام اإلنترنت، كانت الكثير من القضايا التي يعرضها  ،والمعارف واختالف معانيها
 مثل تأثير اإلنترنت،ب لها عالقةكتحديات في حياتهم  ش التدريبيةأثناء الور  المراهقوناألطفال و 

سرعة تناقل المعلومات التي قد ال تكون صحيحة، و الصداقات، والعالقات األسرية،  االنترنت على
بل مؤذية، والتنمر الذي يحدث بصورة قاسية بين األقران، والتعرض للمواقع التي ال تتناسب مع 

 ة أخرى هناك العديد من األسئلة التي تدور في ذهن األطفال والمراهقينعمري. من ناحينضجهم ال
، لترددهم في طرح هذه األسئلة وشعورهم بالحرج، أو خوفهم من ردود فعل وال يجدون إجابة عليها

فيسرحون بخيالهم، وقد يكون ما يتوصلون إليه مؤذيًا وينخر في مبادئهم األساسية ويضع  أهلهم، 
 يم ال تتناسب مع القيم اإلنسانية، مما قد يزعزع هويتهم.أسس لمعتقدات وق

إلى لقاءات شخصية، يحدث بعضها  تنتقل، على اإلنترنت يقيمونهاالعالقات التي الكثير من  كما أن
حدث تحت ن خالل اإلنترنت، وبعض اللقاءات تمن تم التعرف عليه م مقابلةبدافع الفضول في 

 بسيطة للتعارفهذه العالقات تبدأ بصورة  من الكثيرزازه. ضغط احد الطرفين على اآلخر، وابت
  االعتداء. بأحد أشكال لتنتهي

 لحماية األطفال والمراهقين من مخاطر اإلنترنت: "ذكي وأكثر" إطالق برنامج

حماية األطفال والمراهقين من  يولي موضوعمن خالل المالحظات التي جمعها "كن حرًا"، قرر أن 
حماية األطفال والمراهقين من مخاطر ، فأطلق برنامجًا خاصًا لتمامًا كبيراً اه مخاطر اإلنترنت

 ، يهدف إلى:اإلنترنت والتقنيات الحديثة، تحت اسم "ذكي وأكثر"
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 .تمكين األطفال والمراهقين من المهارات األساسية للحماية على اإلنترنت 
 جتماعي وأجهزة التواصل المساهمة في بناء ثقافة االستخدام المناسب لشبكات التواصل اال

 الذكية.
  نشر الوعي بين المربين والعاملين مع األطفال بمخاطر التقنّيات الحديثة والسبل التي

 يستطيعون من خاللها حماية األطفال والمراهقين منها.
  دفع المؤسسات التشريعية والقانونية على سن قوانين تواكب العصر وتساهم في حماية

 وتضع عقوبات رادعة للمعتدين.  األطفال والمراهقين،
  دفع المؤسسات التي تقّدم خدمات اإلنترنت واالتصاالت، لتوفير خدمات أكثر أمنًا لألطفال

 والمراهقين.
  العمل المشترك والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحماية األطفال والمراهقين على

 اإلنترنت.

 ت ذات العالقة: اإلطالع على تجارب الدول األخرى والمبادرا

تابع "كن حرًا" عن ولتكوين دراسة متكاملة حول حماية األطفال والمراهقين من أخطار اإلنترنت، 
كثب الكثير من المبادرات الحكومية وغير الحكومية والشركات ذات العالقة في الكثير من البلدان 

هم المؤسسات التي بزيارة أ ، وقامكل ما يتعلق بحماية األطفال والمراهقين على االنترنتبخصوص 
طلع على عمل شركات فا، لالستفادة من تجاربها وخبراتها تعمل في هذا المجال في بريطانيا

الحماية على اإلنترنت، والمؤسسات المؤسسات غير الحكومية المهتمة بتطوير قوانين و االتصاالت، 
مل المؤسسات الحكومية في التي توفر الدعم والتثقيف لمختلف شرائح المجتمع. كما أطلع على ع

 .بقضايا حماية األطفال من أخطار اإلنترنت ينن المهتميالبرلمانيبرامج هذا المجال، و 

 "واقع استخدام اإلنترنت في البحرين":حول دراسة إجراء 

األطفال من  170شملت ، ى "كن حرًا" دراسة حول "واقع استخدام اإلنترنت في البحرين"أجر 
حلة االبتدائية وحتى الثانوية، ومن مختلف شرائح المجتمع.  كانت نتائج الدراسة والمراهقين، من المر 
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بمختلف صوره على الشديد تبعث على القلق، منها أن الكثير من األطفال يتعرضون للتنمر واالبتزاز 
ليهم من خالل سنوات يتلقون طلبات من األشخاص الذين يتعرفون ع 7واألطفال من عمر  ،اإلنترنت

من المشاركين  %80. أما إذا طلب منهم أحد إرسال صورهم الشخصية فأكثر من رنت للقاء بهماإلنت
وغيرها من النتائج  ،غير مدركين الحتمالية تعرضهم لإلبتزاز أو التهديد كانوا يقولون أنهم يفعلون ذلك

لعالم أظهرت ضرورة مساعدة األطفال والمراهقين في التعامل بشكل أكثر أمنًا في هذا االتي 
  . االفتراضي

، قام البرنامج بالعديد من الخطوات للمساهمة في حماية األطفال على ضوء نتائج هذه الدراسة
 والمراهقين من مخاطر اإلنترنت.

 البرنامج: الخطوات التي قام بهاأهم 

 :سلسلة ورش تدريبية تفاعلية لألطفال والمراهقين للحماية على اإلنترنت 

من المهارات الخاصة بالحماية على اإلنترنت، يقدمها على شكل البرنامج مجموعة  أعد
في  ، والحواري، والفعال النشطاإلستنتاجيالتعلم التعاوني و تتبنى  ،تفاعلية ورش تدريبية

التوصل إلى الحلول  إلى مساعدة األطفال والمراهقين على هذه الورش تهدف التدريب.
كما  رنت، مما يسهل عليهم تبني هذه الحلول،المناسبة بأنفسهم لحمايتهم من مخاطر اإلنت

وتدريبهم أثناء استخدامهم ألجهزة التواصل الحديثة  هموعيتناقش معهم النواحي التي تزيد من 
تحميهم من التعرض لمخاطر اإلنترنت. ويقدم "كن حرًا" هذه الورش  بعض األسس التيعلى 

وأماكن  والجمعيات األهلية، لثقافية،المراكز االتدريبية في المدارس الحكومية، والخاصة، و 
وتقدم هذه الورش التدريبية بصورة مجانية طوال العام ألي جهة  تجمع األطفال أو المراهقين.

 تهتم بحماية األطفال والمراهقين من مخاطر اإلنترنت.

دقيقة  15 ، ال تستغرق الورشة الواحدة فيها أكثر منمصغرة تدريبية البرنامج ورش أعدكما 
بحيث يساعد الطفل والمراهق في  ولكن لها تأثير إيجابي كبير اً واحد اً مفهوم، وتوصل فقط

هو  من هذه الورش المصغرة الهدف .يضاً ارساته على االنترنت بصورة عامة أالتفكير بمم
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لألطفال من تقديم هذه الورش التدريبية الوصول ألكبر شريحة ممكنة من األطفال عن طريق 
 المراكز الصحية. أو عامة مثل معارض الكتاب، المجمعات التجارية، األماكن المرتادي 

 :تثقيف المجتمع، والمربين، وأولياء األمور 

الورش التدريبية التي يقدمها البرنامج لألطفال والمراهقين، يعمل البرنامج على إقامة  بموازاة
عداد ونشر المعلومات حول ت والتقنيات الحديثة، مخاطر اإلنترن الندوات والورش التدريبية وا 

والنواحي التي يستطيع فيها المربون حماية أبنائهم من التعرض لالعتداء من خالل هذه 
 التواصل جسورمد كما تحاول هذه الورش مساعدة أولياء األمور والمربين على  التقنيات.

ت نيالطرفين في مجال التقاألبناء، وخاصة مع وجود فجوة معرفية كبيرة بين ا هم وبينبين
ازدياد وجود األطفال والمراهقين على . فمع بين الطرفين الحديثة، وتأثيرها على العالقة

ب سنهم، ساإلنترنت، وتعرضهم للكثير من العالقات أو المعلومات أو رؤيتهم ألمور ال تنا
فإن أهمية وجود عالقة قوية مع أولياء األمور تغدو أكثر أهمية، فأولياء األمور بحاجة إلى 

عرف على كيفية توفير الدعم ألبنائهم وخاصة مع الحاالت التي قد يواجهونها، وكيفية الت
تشجيع أبنائهم على التحدث معهم واللجوء إليهم في حال تعرضهم ألي مضايقة أو أمور 

 مريبة على اإلنترنت.

 للتعريف بالفجوة بين األهل واألبناء في مجال التقنية الحديثة  فلم قصير عرض: 

حول مختلفة في البحرين،  محافظاتمقابالت تمت مع أولياء أمور من  الفلما عرض هذي
سؤالهم حول الوقت الذي يقضيه  وجهة نظرهم في استخدام أبنائهم لإلنترنت عن طريق

 .ا، واألشخاص الذين يتعرفون عليهمفي استخدام اإلنترنت، والمواقع التي يزورونه أبناؤهم
. كانت الفجوة واضحة بين ما يعتقده اآلباء عن استخدام اوتم سؤال األبناء األسئلة نفسه

. فالهدف من هذا العرض هو بيان هذه الفجوة لهأبنائهم لإلنترنت، وواقع استخدام األبناء 
  المعرفية، ومساعدة اآلباء على تفهم أهمية مساعدة األبناء في الحماية من أخطار اإلنترنت.

  االعتداء من األطفال لحماية الفعالة جياتحول "االستراتي 2009مؤتمر دولي عام 

 :االنترنت" على واالتجار
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"االستراتيجيات الفعالة لحماية األطفال من االعتداء  ًا دوليًا حولمؤتمر  "ام برنامج "كن حراً أق
تحت رعاية وبحضور المقررة الخاصة لدى األمم المتحدة المعنية  واالتجار على اإلنترنت"
يعد المؤتمر األول الذي و  وممثلين من اليونيسف. استغاللهم في البغاء،بمسألة بيع األطفال و 

كما شارك في المؤتمر  يناقش موضوع حماية األطفال على اإلنترنت في المنطقة.
 بشؤون الطفل من مختلف الدول العربية والغربية.  نو ، ومهتمونمختص

 خالصة هومن االعتداء، و أحد أهم مخرجات المؤتمر هو ميثاق شرف لحماية األطفال 
 مومعارفه مبخبراته واساهم ،والبلدان القطاعات مختلف من المختصين من مجموعة جهود

 .االعتداء من الطفل حماية في لإلسهام

 

 :"كتاب "أنا شاب قوي، وذكي، وآمن...على اإلنترنت 

نترنت، يلخص هذا الكتاب أهم المهارات التي  يحتاجها المراهقون للحماية من أخطار اإل
التساؤالت التي تخطر في ذهنهم، ونواحي التحديات وكيفية التعامل  بعض بحيث يعالج

 ،التدريبية وعند زيارة المدارس عند القيام بالورش يتم توزيع هذا الكتاب على المراهقين معها.
 "كن حرًا"اإللكتروني لبرنامج موقع الوتوجد نسخة إلكترونية منه على 

www.befreepro.org ،  قراءتها.يستطيع الزائر إنزالها و  

 :لوحات صغيرة  تتضمن أهم مفاهيم الحماية على اإلنترنت لألطفال 

على تتضمن أهم مفاهيم الحماية على اإلنترنت صغيرة  يقوم "كن حرًا" بتوزيع لوحات
 لنشرها وتوزيعها. لمدارس األطفال بعد الورش التدريبية، كما يتعاون مع ا

  للمدرب:دليل تدريبي متكامل 

للمدربين الذين يعملون مع األطفال، لمساعدتهم على أعد برنامج "كن حرًا" دلياًل تدريبيًا 
على أنشطة تفاعلّية  الدليل يحتوي من مخاطر اإلنترنت لألطفال.توصيل مهارات الحماية 

 .ن المرحفي جو م ألطفالتوصيل المهارات ل في عدتسا

http://www.befreepro.org/
http://www.befreepro.org/
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الدليل التدريبي في عقد ورش تدريبية لألطفال حول الحماية هذا استخدام  المدربين مكانإب
الموقع اإللكتروني إنزال اتفاقية استخدام الدليل التدريبي من  عن طريقعلى اإلنترنت، 

www.befreepro.org  ، التدريبي  الدليلم البرنامج بإرسال االتفاقية يقو  ملءبعد و. 

 :تدريب متخصص للمختصين 

للمختّصين باللغتين العربية واإلنجليزية عن كّل ما يتعّلق تدريب متخصص يقدم "كن حرًا" 
كما يعمل "كن  والمراهقين منها.حماية األطفال بمخاطر اإلنترنت والتقنيات الحديثة، وسبل 

الخطط ا حماية األطفال والمراهقين على اإلنترنت لوضع حرًا" مع المؤسسات المهتمة بقضاي
  .وآلّيات تطبيقها لحماية التي تناسب مجال عملهااإلستراتيجية ل

 

  للتوعية بأخطار اإلنترنت والتقنيات الحديثة وسبل حماية وتلفزيونية سلسلة حلقات إذاعية

 األبناء منها:

تثقيفية ألولياء األمور والمربين  لفزيونيةوأخرى ت أعد وقدم برنامج "كن حرًا" حلقات إذاعية
تغير طبيعة التواصل . ناقش فيها حول أخطار اإلنترنت والتقنيات الحديثة

سهلت التواصل بين األبناء واآلخرين، التقنيات الحديثة التي أخطار ،  و االجتماعي
ماية القيام به لح ونوالمربكما تناولت الحلقات الدور الذي يستطيع أولياء األمور 

 األبناء.

  التواصل مع اإلتحاد الدولي لالتصاالتئة تنظيم االتصاالت في البحرين، وهيالعمل مع: 

على أثر المؤتمر الذي نظمه برنامج "كن حرًا" حول "االستراتيجيات الفعالة لحماية األطفال 
مج بالتواصل مع برنامن االعتداء واالتجار على اإلنترنت" قامت هيئة تنظيم االتصاالت 

حماية األطفال على اإلنترنت. فتم مناقشة دور هيئة لتعاون في مجال طلب ا"كن حرًا" ل
تنظيم اإلتصاالت في الضغط على شركات اإلتصاالت لتوفير خدمات أكثر أمنًا 

ميزات تنافسية في السوق ويفتح للمستخدمين، وأن توفير مثل هذه الخدمات يعطي الشركات 
 .ذا ما أعطي هذا الموضوع اهتمامًا أكبر، إلها مجاالت لخدمات أكثر

http://www.befreepro.org/
http://www.befreepro.org/
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للتعاون معه، اد الدولي لالتصاالت، "كن حرًا" مع االتح برنامج تواصلأخرى من ناحية 
وكالة  اإلتحاد الدولي لالتصاالت هوو وتوفير المواد التثقيفية التي ينتجها البرنامج لإلتحاد. 

الت، تشجع العديد من هيئات تنظيم معنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالألمم المتحدة ا
االتصاالت في مختلف البلدان على أخذ خطوات في مجال حماية األطفال والمراهقين من 

  أخطار هذه التقنيات.

 

 

 تأثير البرنامج على المجتمع: 

 لقد كان للبرنامج والزال العديد من اآلثار اإليجابية على المجتمع، ومنها:
حماية األطفال على ئة تنظيم االتصاالت إلى االهتمام بقضية توجه شركات االتصاالت وهي .1

هذا الموضوع يعطى اهتمام، بل  اإلنترنت، فقبل المؤتمر الذي عقده برنامج "كن حرًا" لم يكن
عدة  االتصاالتلم يكن يناقش بجدية. وعلى ضوء مخرجات المؤتمر اتخذت هيئة تنظيم 

رنت، ومخاطر ختلفة في استخدام اإلنتتثقيف المستهلك حول النواحي المخطوات مثل 
  برامج الكترونية لحماية األطفال والمراهقين.  ، وتصميمعلى األطفال والمراهقين اإلنترنت

 
العديد  إزداد وعي المؤسسات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة بهذا الموضوع، فطلبت .2

مهارات الحماية على اإلنترنت،  من برنامج "كن حرًا" تقديم ورش تدريبية لطالبها حول هامن
دريبية والندوات حول وندوات ألولياء األمور والمربين. وقد قدم البرنامج العديد من الورش الت

 هذا الموضوع، وال يزال يقدمها.
 

بالتواصل مع الطلبة الذين تم تدريبهم على مهارات الحماية، ومهارات الحياة األساسية، وجد  .3
ات عكس بصورة ايجابية على مهارات استخدامهم لإلنترنت والتقنيالبرنامج أن تدريبهم ان

خوتهم وأقربائهم. الحديثة. كما أن بعضهم كان له  تأثير إيجابي في توعية أصدقائهم وا 
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اهتمام أولياء األمور بهذا الموضوع، والذي كان واضحًا من خالل دعواتهم للبرنامج  ازدياد .4

، والحضور الكبير لها، وتفاعلهم معها، واألسئلة التي لعقد ورش تدريبية وندوات في مناطقهم
 يطرحونها.

 
من المؤسسات، والجمعيات  مهم بالنسبة للعديد حماية األطفال على اإلنترنت أصبح موضوع .5

 في هذا المجال وطرح مشاريع توعوية، وتثقيفية. االنخراطذات العالقة، فبدأت في 
 

إلستخدام اإلنترنت  ين في الورش التدريبية، ، المشاركأصبحت نظرة األطفال والمراهقين .6
والتقنيات الحديثة أكثر وعيًا واتساعًا، فهم يعلمون اآلن أنهم جزء من عالم كبير، تتفاعل 
األمور فيه بشكل كبير، فكلمة واحدة أو صورة أو صوت يصدر منهم، ال يقتصر صداه 

عكس صحيح أيضًا، فما يحدث . واليتعداه لينتشر في العالم الواسععلى محيطهم الضيق بل 
 .يصل تأثيره لهم أيضاً في العالم من تغييرات، 

 
اإلعالمية في مجال التوعية بتأثير اإلنترنت والتقنيات نشطت حركة العديد من المؤسسات   .7

الحديثة على مختلف جوانب الحياة المعاصرة لإلنسان. فبعد أن كان هذا الموضوع ال يذكر 
ره المختلفة، أصبحت القنوات اإلعالمية تتناول هذا الموضوع في الصحافة واإلعالم بصو 

عي وشارك برنامج "كن حرًا" في العديد من المقابالت، واللقاءات بقضاياه المختلفة. وقد د  
 الصحفية، وفي اإلذاعة والتلفزيون.

 
وتنمية ثقتهم بأنفسهم، والمراهقين انعكس عمل برنامج "كن حرًا" في بناء شخصية األطفال  .8

والذكاء  وتدريبهم على المهارات األساسية للحماية من االعتداء، ومهارات التفكير النقدي
مع محيطهم  والمراهقين بشكل كبير على الطريقة التي يتعامل بها هؤالء األطفال، العاطفي
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وطبيعة العالقات التي يكونونها. فهذه المهارات، هي مهارات أساسية تساهم في حماية 
اهقين في ظل مختلف المتغيرات. فمهما تغيرت التقنيات، وتطورت إال أن هذه األطفال والمر 
 حياتهم. فيهي األرضية الصلبة التي يحتاجها األطفال والمراهقين األسس تبقى 

 
امتد تأثير هذا البرنامج إلى خارج البحرين، فالعديد من المشاركين في المؤتمر الذي نظمه  .9

الكويت، قطر، فلسطين، المملكة العربية السعودية، ، مثل "كن حرًا" أتوا من خارج البحرين
بريطانيا، الواليات المتحدة األمريكية، هولندا، تايلند، المغرب،  موريتانيا،األردن، اليمن، 

والسودان. فقاموا بنقل أوراق العمل والمواد التثقيفية إلى بلدانهم. كما أن بعض البلدان القريبة 
عودية، واليمن طلبت من برنامج "كن حرًا" عقد ورش تدريبية وندوات مثل المملكة العربية الس

 في بلدانهم، حول هذا الموضوع.
 
 

 :توصيات
 

مع التطور السريع للتقنيات الحديثة، وانخفاض أسعارها بحيث أصبحت في متناول الكثيرين من 
وتوعية والمراهقين  حماية األطفاللتكاتف مختلف مؤسسات المجتمع لالحاجة  غدتاألطفال والكبار، 
  فيما يلي بعض التوصيات بهذا الشأن: أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.، األهل والمربين

 
أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة، على تثقيف المربين وأولياء األمور،  .1

م  بالنواحي اإليجابية والسلبية لإلنترنت والتقنيات الحديثة، ومساعدتهم على توفير الدع
معهم في حالة وقوعهم في تحد أو القلق من طريقة استخدامهم لهذه لألبناء، وأسس التعامل 

 .التقنيات
 

أن يتم إدخال التدريب على مهارات الحماية من أخطار اإلنترنت والتقنيات الحديثة ضمن  .2
 المناهج الدراسية.

 



11 

 

تصاالت المواد التوعوية أن توفر شركات االتصاالت وشركات التقنيات الحديثة المتعلقة باإل .3
 األطفال. حول المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها لمستخدمي خدماتها

 
تحديد تصنيف واضح للمحتويات ب االتصاالتأن يتم سن تشريعات وقوانين تلزم شركات  .4

التي ال تناسب األطفال، والمحتويات المناسبة لهم، بحيث يستطيع المشترك في الخدمة 
 .واضحةلمحتوى بصورة تحديد اختيار ا

 
تعرضهم  قوانين تواكب التقدم التقني، بحيث توفر الحماية لألطفال في حالأن يتم سن  .5

 لالبتزاز أو االستدراج أو االعتداء. 
 

اجراءات واضحة للتعامل  أن توفر إدارة الشرطة، أو اإلدارة المسؤولة عن حماية المواطنين .6
 التقنيات الحديثة.مع القضايا المتعلقة بمخاطر اإلنترنت و 

 
خدمة اإلبالغ عن األذى إدارة الشرطة، أو اإلدارة المسؤولة عن حماية المواطنين، أن توفر  .7

 الذي يمكن أن يتعرض له األطفال أو المراهقين على اإلنترنت، بحيث:
o  ع المواطنين على التبليغيتشجيتم اإلعالن عن هذه الخدمة و. 
o ؤهاًل تأهياًل جيدًا للتعامل مع الحاالت يكون المسؤول عن استقبال البالغات م

 .تصلهالمختلفة التي 
o تحفظ خصوصية المبلغين. 

 
أن توفر شركات اإلتصاالت خيارات مختلفة للخدمات التي تقدمها بحيث تتضمن خدمات  .8

 ها بحيث يناسب سن األطفال في العائلة.خاصة للعائالت تحدد المحتوى الذي يصل
 

على أن يخدم خدمات اإلنترنت للطلبة  التعليمية التي توفرتحرص المدارس والمؤسسات أن  .9
المحتوى المتاح الجوانب التعليمية وأن يخلو من أي محتويات ال تناسب سن الطلبة أو 

 تتعارض مع القيم األخالقية واإلنسانية. 
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وبحوث حول تأثير أن تعمل المؤسسات الحكومية، وشركات االتصاالت دراسات  .10

ت الحديثة على األطفال للتعرف على النواحي المختلفة لهذا التأثير. وأن اإلنترنت والتقنيا
 تغيرات السريعة للتقنيات الحديثة.، بحيث تواكب التعمل هذه الدراسات بشكل دوري

 
 الصيرفي رنا. د

 .واإلهمال االعتداء من الطفل لحماية" حراً  كن" لبرنامج التنفيذية المديرة
2013 


