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المحتويات:
ملخص المشروع:
المشروع يهدف الى مساعدة األطفال في المنطقة العربية الستخدام االنترنت بصورة آمنة واالستفادة من
ماتقدمه من خدمات هامة والتقليل من المخاطر الناجمة عن هذا االستخدام ويهدف أيضاً لمكافحة الجريمة
االلكترنية خاصة التي تستهدف األطفال
مقدمة:
يتزايد عدد مستخدمي االنترنت من األطفال بصورة يومية ويزداد االعتماد على االنترنت يوماً بعد يوم وذلك
بسبب انتشار الخدمات التي تقدم عبر االنترنت وانتشار األجهزة التي تساعد في الوصول للخدمة التي تتيح
التدرب والتعبير عن الذات وكذلك يمثل منصة جيدة للتواصل مع اآلخرين
لألطفال فرصكبيرة للتعلم والتسلية و ّ
سواء كانوا من أقرانهم أو من أعمار أخرى .وبقدر هذه الفوائد الضخمة والهامة الستخدام االنترنت لألطفال
هنالك كثير من المخاطر مصاحبة لهذا االستخدام فاألطفال معرضون أكثر من غيرهم للخداع واالستدراج
وافشاء معلومات خاصة عن أسرهم ومعرضون كذلك لسرقة بياناتهم وسرقة أموالهم وغيرها من المخاطر.
حماية األطفال في االنترنت (أو على الخط) تتطلب جهوداً مشتركة بين كل الشركاء داخل الوطن الواحد
وكذلك تتطلب التعاون والتنسيق االقليمي والدولي فخدمة االنترنت خدمة عابرة للحدود مما ينتج عنها مخاطر
وجرائم عابرة للحدود.
هذا المشروع يحث الشبكة العربية الى خلق آلية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية فيما يتعلق
بحماية االطفال في االنترنت ومساعدتهم الستخدام االنترنت بصورة آمنة ويهدف ايضاً للمساعدة في بناء
السياسات واالستراتيجيات وسن القوانين المناسبة ورفع التوعية وتقديم المساعدة الفنية لمحاصرة الجريمة ضد
األطفال عبر االنترنت في المنطقة العربية.
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نتائج اجتماعات الفريق:
 إعتماد النص االساسي للمشروع تحت عنوان (مشروع حماية االطفال عند استخدام وسائل االتصاالت
/تكنولوجيا المعلومات) ليتوافق مع مصطلحات االتحاد الدولي لالتصاالت
 تكليف جميع أعضاء الفريق بإرسال مقترحات تعني باالهداف
 تم االتفاق على حصر االهداف في عدد محدود من األهداف قابلة للتنفيذ
 تم االتفاق على إستبعاد الهدف الخاص بمكافحة الجريمة اإللكترونية
 يعمل الفريق على وضع خارطة طريق وإطار زمني للتنفيذ
 تم تعميم اإلستبيان المقدم من قبل االتحاد الدولي لإلتصاالت المعني بحماية االطفال على اإلنترنت بين
الدول االعضاء.
 تم االتفاق على تقديم تجارب كل دولة من الدول االعضاء في مجال حماية االطفال على اإلنترنت
ورصدها في وثيقة واحدة تقدم ككتيب سهل االطالع عند تسليم التقرير الختامي للمشروع.
مالمح خارطة الطريق:
الهدف العام للمشروع:
مساعدة األطفال في المنطقة العربية الستخدام االنترنت بصورة آمنة واالستفادة من ما تقدمه من خدمات
مفيدة مع التقليل من المخاطر الناجمة عن هذا االستخدام
األهداف المفصلة لتحقيق األهداف العامة:
 سن القوانين في الدول العربية وضع االستراتيجيات الوطنية لحماية االطفال تبادل المعلومات والتجارب بين الدول انشاء محتوى عربي مفيد لألطفال 4/3قالبتقريرال مشروع

 االستعداد فنياً لتحليل المعلومات واألدلة االلكترونيةوسائل تحقيق هذه األهداف:
 عمل استبيان لمعرفة الوضع الراهن في الدول العربية ومعرفة أين يجب أن نتحرك أوالً تبادل التجارب بين الدول العربية (عمل كتيب لجميع التجارب الحقاً) المساعدة في بناء استراتيجيات وطنية تعني بحماية االطفال علي اإلنترنت عمل منصة لتبادل الوثائق والمعلومات بين الدول العربية عمل ورشة عمل واحدة على األقل في العام بخصوص موضوع حماية االطفال وتركز الورشة علىتحقيق أهداف هذا المشروع ورفع التوعية ألصحاب المصلحة
 مساعدة الدول على انشاء محتوى عربي مفيد التواصل مع الشركاء والمنظمات العاملة في ذات الموضوع في االقليم العربي أوال وفي العالم أجمعبعد ذلك
 تبادل المعلومات والبرامج الخاصة برفع التوعية بين الدول العربية تبادل القوانين والسياسات بين الدول العربية االستفادة من الخبرات الفنية بين الدول العربية (يمكن من خالل التدريب)التوصيات:
 اتاحة الفرصة للفريق لعمل خارطة طريق وتنفيذها من خالل استمرار الفريق
 تسهيل تنظيم االجتماعات الكترونياً

 4/4قالبتقريرال مشروع

