نشــرة

بات اجلميع يدرك �أهمية الإنرتنت ودورها يف حياتنا اليومية ،ملا توفره من �إمكانيات للتوا�صل ومن موارد معرفية
يف جميع املجاالت .وتقدم الإنرتنت فوائد كربى للأطفال ،حيث تثبت الدرا�سات �أن اال�ستخدام الفعال للإنرتنت من
قبل الأطفال ي�سهم يف تفوقهم املدر�سي ومتيزهم املهني فيما بعد .غري �أن ما تقدمه الإنرتنت لي�س فقط فر�ص ًا ممتازة
للتعلم وتو�سيع �آفاق املعرفة وتنمية املهارات ال�شخ�صية واالجتماعية ،بل حتمل يف ثناياها خماطر تهدد �أمن زوارها،
وخا�صة الأطفال و�سالمتهم .و�أ�صبحت �إ�شكالية توعية الأطفال حول خماطر الإنرتنت و�سبل حمايتهم منها معادلة
�صعبة ت�ستدعي اهتمام املعنيني على جميع الأ�صعدة.

تـكـنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت
للتنمية في غربي آسيا

لذلك ،اختارت الإ�سكوا مو�ضوع «حماية الأطفال على الإنرتنت» مللف هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للتنمية يف غربي �آ�سيا .ويتناول امللف جوانب خمتلفة من هذه الق�ضية واجلهود املبذولة يف البلدان العربية
حلماية الأطفال على الإنرتنت ،مع الرتكيز على جتربتي م�رص ولبنان يف هذا املجال .ويعر�ض امللف الت�رشيعات
الأمريكية يف جمال حماية الأطفال على الإنرتنت واجلهود الدولية التي تبذل من �أجل توفري �إطار �إح�صائي لقيا�س هذه
احلماية .وبالإ�ضافة �إىل امللف ،تت�ضمن الن�رشة عدد ًا من املقاالت الأخرى ،منها عن ت�أثري مواقع التوا�صل االجتماعية
على الإنرتنت على احلركات ال�شعبية العربية ،وعن �أهمية البحث العلمي يف التنمية املحلية ،وعن امل�سابقات وجوائز
التم ّيز للتطبيقات واخلدمات الإلكرتونية ك�إحدى الو�سائل املتبعة لتحفيز تطوير التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية.

1.1تأثير الشبكات االجتماعية على أمن األطفال
2.2حماية األطفال على اإلنترنت في العالم العربي :مالمح من التجربة املصرية
3.3اجلهود اللبنانية حلماية األطفال على اإلنترنت :مساهمة اإلطار القانوني
4.4التشريع وحماية األطفال على اإلنترنت في الواليات املتحدة
5.5قياس حماية األطفال على اإلنترنت
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االفتتاحية
يف حني �أ�صبحت �شبكة الإنرتنت وتكنولوجياتها
ومواردها من �أهم و�سائل ن�رش املعرفة والثقافة،
وتبادل اخلربات ،وتعزيز التفاعل االجتماعي ،ومد
ج�سور التوا�صل بني امل�ستخدمني يف خمتلف �أنحاء
العامل ،و�إتاحة فر�ص التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
�إال �أنها يف الوقت ذاته حتمل العديد من املخاطر
التي تهدد �سالمة و�أمن م�ستخدميها �صغار ًا وكبار ًا.
و ُيعترب الأطفال ال�رشيحة الأكرث �ضعف ًا يف مواجهة هذه
التهديدات ،مما ي�ستوجب �إيجاد ال�سبل الكفيلة بحمايتهم
من اال�ستغالل الذي ميكن �أن يتعر�ضوا له با�ستخدامهم
للإنرتنت .ففي الأعوام املا�ضية ،ارتفعت ن�سبة الأطفال
الذين ي�ستخدمون الإنرتنت �إىل م�ستويات قيا�سية ،وذلك
لأغرا�ض خمتلفة منها �إمتام الواجبات املدر�سية والت�سلية
والتعرف على الآخرين والتوا�صل معهم .وهذا ما
يزيد من ن�سبة تعر�ضهم ملخاطر حمتملة مثل التحدث مع
�أ�شخا�ص جمهولني �أو منتحلني هويات وهمية قد يحاولون
ا�ستغاللهم وا�ستدراجهم ومواعدتهم لأهداف غري بريئة،
�أو التعر�ض ملواقع �إباحية ذات حمتوى يخل بالأخالق
والآداب العامة وغريها من املحتوى الذي قد ي�سيء �إىل
�أخالقية الطفل وتن�شئته على القيم الإن�سانية كاحل�ض على
العن�رصية والكراهية واجلرمية وتعاطي املواد املمنوعة.
تعترب م�س�ألة متكني الأطفال وحمايتهم من خماطر
الإنرتنت من امل�سائل امللحة وال�صعبة ،مما ا�ستدعى
اهتمام ًا خا�ص ًا من قبل امل�شاركني يف م�ؤمتر القمة العاملي
ملجتمع املعلومات يف مرحلتيه جنيف يف عام 2003
وتون�س يف عام  .2005فقد �أكد �إعالن مبادئ جنيف
االلتزام «بكفالة احرتام حقوق الطفل و�ضمان حمايته
خالل تطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وت�شغيل خدماتها» .و�شدد برنامج عمل تون�س ملجتمع
املعلومات على�« :إدماج الأطر وال�سيا�سات العامة
التنظيمية والذاتية التنظيم وغريها من الأطر وال�سيا�سات
العامة الفعالة من �أجل حماية الأطفال وال�شباب من
الإيذاء واال�ستغالل عن طريق تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت ،يف خطط العمل الوطنية واال�سرتاتيجيات
الإلكرتونية الوطنية» .وا�ستجابة لهذه االلتزامات
الدولية� ،أطلق االحتاد الدويل لالت�صاالت يف عام 2008
مبادرة حلماية الأطفال على الإنرتنت (Child Online
 )Protection - COPتهدف �إىل تعزيز الوعي العاملي
حول �أهمية �سالمة الأطفال على الإنرتنت ،وتطوير �أدوات
عملية مل�ساعدة احلكومات و�رشكات �صناعة املعلومات
واملربني واملعلمني والأهل على �ضمان توفري ال�سالمة
والأمن للأطفال على الإنرتنت .كما اختار االحتاد
الدويل لالت�صاالت مو�ضوع «حماية الأطفال يف الف�ضاء
ال�سيرباين» ليكون عنوان ًا لليوم العاملي لالت�صاالت
وجمتمع املعلومات يف عام .2009
ونظر ًا لأهمية هذا املو�ضوع ،خ�ص�صت �شعبة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) هذا العدد من ن�رشة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للتنمية يف غربي �آ�سيا
لق�ضية «حماية الأطفال على الإنرتنت» ،حيث يتناول
ملف العدد جوانب خمتلفة من هذه الق�ضية على امل�ستويات
الوطنية والإقليمية والدولية ،ومنها ت�أثري ال�شبكات
االجتماعية على �أمن الأطفال وخماطر التعر�ض للإ�ساءة
ال�سيربانية على ال�شبكات االجتماعية ،خا�صة للمراهقني،
واجلهود املبذولة يف البلدان العربية حلماية الأطفال
على الإنرتنت ،مع الرتكيز على جتربة م�رص يف هذا
املجال ،وعلى ما قامت به اللجان الوطنية التي �أن�شئت يف
لبنان حلماية الأطفال على الإنرتنت يف املجاالت الفنية
والقانونية والرتبوية .كما يعر�ض امللف الت�رشيعات
الأمريكية يف جمال حماية الأطفال على الإنرتنت واجلهود
الدولية التي تبذل من �أجل توفري �إطار �إح�صائي مفاهيمي
�شامل لقيا�س حماية الأطفال على الإنرتنت.
ويت�ضمن هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت عر�ض ًا وحتلي ً
ال لكتاب «الظالل االفرتا�ضية:
اخل�صو�صية يف جمتمع املعلومات» الذي يتناول ق�ضايا
3

االفتتاحية

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

اخل�صو�صية وحتديد ًا يف العامل الإلكرتوين وتبعات ذلك
على الأطفال والأجيال القادمة .وبالنظر �إىل الدور
الأ�سا�سي والهام الذي تلعبه مواقع ال�شبكات االجتماعية
يف التطورات احلا�صلة يف البلدان العربية ،تناولت زاوية
حياتنا اليومية من هذا العدد مو�ضوع «ت�أثري مواقع التوا�صل
االجتماعية على الإنرتنت على احلركات ال�شعبية العربية».
ويف الأبواب الثابتة للن�رشة ،ومنها �سيا�سات
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مقال

4

عن �أهمية البحث العلمي يف التنمية املحلية وما يوجد
يف املنطقة العربية من فر�ص وحتديات خا�صة بالبحث
العلمي ،مع تقدمي �إر�شادات لال�ستفادة من الطاقات العلمية
التميز للتطبيقات
املحلية؛ ومقال عن امل�سابقات وجوائز
ّ
واخلدمات الإلكرتونية ك�إحدى الو�سائل املتبعة لتحفيز
تطوير التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية.

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

العدد 15

ملف العدد :حماية األطفال على اإلنترنت
تأثير الشبكات االجتماعية على أمن األطفال
حتى من خالل �ضغوط �أقرانهم .بالن�سبة للمراهق ،ت�شكل
ال�شبكة االجتماعية امتداد ًا للحياة املدر�سية ولكن دون
�أن حتكمها القواعد التي توجد يف املدر�سة .فهو يعتربها
مثل وقت الف�سحة �ضمن اليوم املدر�سي ولكن دون مراقبة
ملني ،العامل
املدراء واملعلمني .ومع اختالف العا َ
ال�سيرباين والعامل احلقيقي ،تتواجد الإ�ساءة يف كليهما
كق�ضية م�شرتكة ،لكن احللول واخلطوات املتخذة تختلف
ملني .ففي العامل ال�سيرباين،
اختالف ًا كبري ًا ما بني العا َ
هناك نوعان من الإ�ساءة ال�سيربانية ( )cyberbullyingوهما
الإ�ساءة املبا�رشة (الر�سائل املر�سلة �إىل ال�ضحية مبا�رشة)،
والإ�ساءة بالوكالة (االعتماد على م�ساعدة الآخرين
للإيقاع بال�ضحية� ،سواء مع �أو بدون علم ال�رشيك)(.)2

ت�ساهم مواقع ال�شبكات االجتماعية مثل فاي�سبوك
( ،)Facebookوماي �سباي�س ( )MySpaceوغريهما يف
تفعيل االت�صال مع العائلة والأ�صدقاء من خالل ا�ستخدام
�شبكة الإنرتنت .وتتنوع �سبل االت�صال ما بني الدرد�شة
( )chatوالألعاب وتبادل ال�صور وغريها .وقد ازداد
م�ؤخر ًا عدد م�ستخدمي هذه ال�شبكات ب�شكل كبري ،فعلى
�سبيل املثال منت �شعبية موقع فاي�سبوك على مدى ال�سنوات
الأخرية بحيث بلغ عدد امل�شرتكني فيه يف عام � 2010أكرث
من  500مليون �شخ�ص يف العامل يق�ضون �أكرث من 700
مليار دقيقة �شهري ًا يف ا�ستخدامه مبعدل و�سطي(.)1
هناك خماطر عدة حتيط بجميع م�ستخدمي ال�شبكات
االجتماعية� ،إال �أن ال�شباب والأطفال هم الأكرث عر�ضة
للخطر .وتبني �إح�صاءات فاي�سبوك املتعلقة برتكيبة
امل�ستخدمني ال�سكانية ل�سنة � 2010أن حوايل  10يف
املائة من م�ستخدمي هذا املوقع هم من املراهقني .ومن
املعروف �أن املراهقني ال ميلكون اخلربة الالزمة ملواجهة
ِ
اخلطر الذي نعي�ش
املخاطر التي ترتب�ص بهم يف العامل
فيه ،وال يق ِّدرون كيف ميكن �أن يتم �إخ�ضاعهم ب�سهولة ولو

وميكن و�صف عمليات الإ�ساءة ال�سيربانية ب�أنها عمل
عدواين جتاه �شخ�ص ما ،على غرار الإ�ساءة التقليدية،
ولكن من خالل ا�ستخدام الإنرتنت .وتتخذ هذه الإ�ساءة
�أ�شكا ًال خمتلفة بدء ًا من ن�رش �شائعات عن �شخ�ص ما و�صو ًال
�إىل التهديدات وامل�ضايقات والتعليقات ال�سلبية ،ون�رش
التعليقات امل�ستفزة على ال�صور الرقمية .وتتنوع �سبل
�إي�صال الر�سائل امل�سيئة ما بني ر�سائل الربيد الإلكرتوين،
واملدونات،
والر�سائل الفورية ،و�صفحات الوِ ب،
ّ
وغرف الدرد�شة على مواقع ال�شبكات االجتماعية.
وفيما يلي ،عر�ض للمخاطر التي تنطوي عليها عمليات
الإ�ساءة ال�سيربانية على ال�شبكات االجتماعية وخا�صة بالن�سبة
للمراهقني ،مع تقدمي ن�صائح وتدابري احتياطية ت�ساعد �أولياء
الأمر على احلد من تلك املخاطر وت�أثريها على الأبناء.

عالمات و�آثار الإ�ساءة ال�سيربانية

()3

يعمد البع�ض �إىل الإ�ساءة �إىل الأطفال من خالل
ر�سائل فورية يكون فحواها مث ً
ال «اجلميع يكرهك»،
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•
•
•
•

جتنب التجمعات مع الأ�صدقاء �ضمن �أو خارج �إطار
املدر�سة؛
تدين الدرجات املدر�سية؛
الت�رصف بعدوانية يف املنزل؛
تغريات يف املزاج وال�سلوك والنوم وال�شهية.

�سبل احلد من الإ�ساءة ال�سيربانية

�أو «�أنت فا�شل/فا�شلة» ،وما ي�شبه ذلك من ر�سائل ذات
عواقب نف�سية �سلبية .ويعمد البع�ض الآخر �إىل �إن�شاء
مواقع �إلكرتونية تهدف �إىل �إذالل الأطفال و�إحراجهم،
مثل �صناديق اقرتاع على الإنرتنت حول موا�ضيع مثل
«�صوت لأقبح ع�رش فتيات يف املدر�سة» .وميكن للم�سيء
ِّ
�أن ينتحل �شخ�صية الطفل �أو املراهق الإلكرتونية ويقوم
بن�رش �إعالنات وهمية عرب الإنرتنت �أو اخرتاق ح�ساب
ال�ضحية و�إر�سال ر�سائل بريد �إلكرتونية م�سيئة �إىل
�أ�صدقاء �ضحيته .وقد �أ�شارت الأبحاث �إىل �أن الإ�ساءة
الإلكرتونية ت�ؤدي يف معظم احلاالت �إىل ا�ضطرابات
نف�سية ،منها تدين احرتام الذات واالكتئاب والقلق
وانخفا�ض الدرجات املدر�سية ،و�أحيان ًا االنتحار ،كما
حدث مع ميغان ماير الفتاة ذات الأربعة ع�رش ربيع ًا التي
انتحرت يف عام  2006ب�سبب ما تعر�ضت له من حتقري
عرب موقع  .MySpaceو�أ�شارت الدرا�سات �إىل عدد من
العوار�ض �أو الدالئل التي ت�ساعد الأهل على اكت�شاف �أن
طفلهم يتعر�ض للإ�ساءة الإلكرتونية .ومن هذه الدالئل
ما يلي:
• عالمات اال�ضطراب النف�سي �أثناء �أو بعد ا�ستخدام
الإنرتنت؛
• االبتعاد عن الأ�صدقاء واالن�سحاب من الأن�شطة؛
6
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يرتدد العديد من الأطفال واملراهقني الذين
يتعر�ضون للإ�ساءة ال�سيربانية بالإف�صاح للمعلم �أو �أحد
الوالدين عما يح�صل لهم ب�سبب �شعورهم باخلجل �أو
لأنهم يخ�شون �أن ُيحرموا من بع�ض االمتيازات ،ومنها
ا�ستخدام احلوا�سيب اخلا�صة والدخول �إىل عامل الإنرتنت
وغريها .ولذلك ،على الآباء �أن يراقبوا �أبناءهم
بطريقة غري مبا�رشة حلمايتهم .وعليهم �أن يدركوا �أن
ال �شيء �أ�رسع يف �سحق ثقة الأطفال ب�أنف�سهم من الذل
وبالأخ�ص الذل العلني (عرب �شبكة الإنرتنت) الذي ي�صل
على الفور �إىل كل �شخ�ص يعرفونه .ومن امل�ؤ�سف �أن
معظم الإ�ساءات ال�سيربانية تقع يف غياب الأهل الذين
ال يالحظون ما يحدث مع �أطفالهم �إال يف وقت مت�أخر،
حيث تبد�أ بع�ض عالمات اال�ضطراب التي �سبق ذكرها
بالظهور .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�رضار النف�سية التي
تت�سبب بها الإ�ساءة ال�سيربانية ميكن �أن ت�ستمر مدى احلياة.
وللتعامل مع الأ�رضار الناجمة �أو حماولة احلد من
فر�ص الإ�ساءة ال�سيربانية ،ينبغي على املربني و�أهايل
الأطفال �أن يتخذوا خطوات معينة ،وذلك بح�سب الفئة
العمرية التي ينتمي �إليها ه�ؤالء الأطفال.
 -1اخلطوات املتخذة مع الأطفال يف املرحلة االبتدائية
• �إبقاء توا�صلهم االجتماعي عرب الإنرتنت يف حدوده
الدنيا قدر امل�ستطاع وحثهم على ا�ستخدام برامج
الدرد�شة التي تراقب احلديث املتبادل مثل موقع
وبكنز ()5()webkinz؛
• �رشح �أ�سا�سيات ال�سلوك ال�سيرباين ال�صحيح
وتوعيتهم ب�أن الكذب والبوح بالأ�رسار للأغراب
خط�أ يف الف�ضاء ال�سيرباين كما يف احلياة اليومية؛
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• الرتكيز على �أهمية �رسية كلمة ال�رس وعدم
م�شاركتها مع الأ�صدقاء ،وهو �شكل �شائع من
الإ�ساءة ال�سيربانية� ،إذ قد ي�ستخدم �آخرون كلمة
ال�رس للدخول �إىل ح�ساب �صديقهم والتوا�صل
عرب بريده الإلكرتوين و�إر�سال ر�سائل وهمية �أو
تعليقات حمرجة .ميكن للأطفال حماية �أنف�سهم من
هذا عن طريق التعلم يف وقت مبكر �أن كلمة ال�رس
هي خا�صة وتنح�رص م�شاركتها بالوالدين فقط.

_http://www.safesanborn.com/images/stop_cyber
bullying.gif

 -2اخلطوات املتخذة مع الأطفال يف املرحلة املتو�سطة
• ر�صد ا�ستخدام الإنرتنت ومراقبة ما يقوم الطفل
ب�إر�ساله وتدوينه والتحقق من ر�سائل اجلوال
اخلا�صة به و�إعالمه ب�أنكم تبقون عيونكم �ساهرة
على �أن�شطته؛
• �إطالع الطفل على الت�رصف ال�صحيح يف حال
تعر�ضه للم�ضايقة .ويف حال التعر�ض للإ�ساءة
ال�سيربانية ،على الطفل �أن يعرف �أنه يجب �أال
ي�ستجيب للم�سيء �أو يحاول االنتقام منه بل �أن
ي�صده و�أن يخرب �شخ�ص ًا بالغ ًا يثق به على الفور.
وينبغي �أال يتم حذف الر�سائل امل�سيئة لأنه يف
معظم احلاالت ميكن الإبالغ عن املحتوى �إىل
موفر خدمة الإنرتنت وا�ستخدامه كدليل وو�سيلة
ملالحقة امل�سيء؛
• �إذا كان الطفل هو من يقوم بالإ�ساءة الإلكرتونية
لغريه ،على الأهل و�ضع عواقب �صارمة وااللتزام
بها .وهذا ينطبق على التعليقات القا�سية �أو
الإيحائية عن املعلمني والأ�صدقاء والأقارب.
بالإ�ضافة �إىل هذه التو�صيات اخلا�صة بالأطفال
ح�سب �أعمارهم ،ينبغي على املعنيني من �أهل ومربني
بغ�ض النظر عن
اتخاذ بع�ض اخلطوات جتاه الأطفال
ّ
عمرهم ،و�أهمها:
مبدونة لقواعد ال�سلوك والرتكيز
• تزويد الأطفال
ّ
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على �أن ما يمُ نع قوله وجه ًا لوجه يمُ نع قوله عرب
و�سائل االت�صال الأخرى؛
• �س�ؤال الطفل عما اذا كان على معرفة ب�أحد
الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا للإ�ساءة الإلكرتونية،
ففي بع�ض الأحيان يتحدث الأطفال عن م�شاكل
غريهم قبل االعرتاف مب�شاكلهم اخلا�صة؛
• حتديد عقوبات لل�سلوك العدواين ،فعلى �سبيل
املثال� ،إذا عمد الطفل �إىل �إذالل �أو �إهانة �أحد
�أقرانه ينبغي معاقبته بحرمانه من بع�ض ما لديه
من امتيازات مثل الهاتف �أو احلا�سوب وغري ذلك.

خامتة
ال توجد حلول �سحرية ملكافحة الإ�ساءة ال�سيربانية
وغريها من التهديدات .حتى �أن تطبيق الإر�شادات التي
ين�صح بها يف هذا املجال لن مينع الإ�ساءة ولكنه يقلل من
فر�ص ح�صولها لو ُطبقت ب�شكل �صحيح .ومن املهم �أن
نتذكر �أن دور الوالدين ال يقت�رص على الر�صد والتوجيه،
بل عليهم �أن يبلغوا عن �أية حالة م�شتبه فيها من عمليات
الإ�ساءة ال�سيربانية ،و�أن يرفعوا الأمر �إىل اجلهات
املخت�صة ويعلموا مدر�سة الطفل ال�ضحية .كبالغني ،ينبغي
علينا دعم �أطفالنا واحلفاظ على قنوات االت�صال مفتوحة
معهم وعدم جتاهل �أي نوع من الإ�ساءة لأن الإ�ساءة ميكن
�أن ت�سبب �رضر ًا يبقى �أثره قائم ًا مدى احلياة.

7

العدد 15

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

حماية األطفال على اإلنترنت في العالم العربي :مالمح من التجربة املصرية
عر�ض موجز للجهود العربية
يف حني تبذل جهود مكثفة ومنظمة على امل�ستوى
الدويل يف جمال حماية الأطفال على �شبكة الإنرتنت ،ال
تزال اجلهود املبذولة يف هذا املجال يف البلدان العربية
متفرقة وال ترقى �إىل م�ستوى العمل اجلماعي الذي ت�ستلزمه
�إ�شكالية معقدة مثل احلماية على الإنرتنت .فقد قام
بالفعل عدد من البلدان العربية باتخاذ �إجراءات حلماية
الأطفال على الإنرتنت تتفاوت ما بني �إعداد الت�رشيعات
و�إنفاذها �أو تطوير حمتوى �أو تدريب وتوعية �أو �إيجاد
حلول تكنولوجية .وما زالت البلدان العربية يف حاجة
ما�سة �إىل قوانني تواكب التطورات التكنولوجية وما
يتبعها من تطورات يف �أنواع و�أمناط واجتاهات اجلرائم
الإلكرتونية ،وبالأخ�ص �ضد الأطفال وال�شباب .ونظر ًا
للطبيعة املحافظة للمجتمعات العربية ،يغيب االهتمام
بجرائم الإنرتنت ،ومن هنا �أهمية التوعية لك�رس حاجز
ال�صمت حول املمار�سات امل�سيئة للطفل على الإنرتنت،
فالتوعية غري مفعلة ب�شكل قوي يف العامل العربي با�ستثناء
بع�ض البلدان ،مثل البحرين حيث قامت هيئة تنظيم
االت�صاالت بالتعاون مع معهد �سالمة الأ�رسة على الإنرتنت
( )Family Online Safety Institueبتنظيم امل�ؤمتر الأول
لل�سالمة على الإنرتنت يف منطقة اخلليج (البحرين-26 ،
 28ني�سان�/أبريل  .)2010وكان من �أهم نتائج امل�ؤمتر
توقيع اتفاقية بني الهيئة ومقدمي خدمات الإنرتنت للدفع
باال�ستخدام الآمن للإنرتنت .واجلدير بالذكر �أن البحرين
كانت من �أوائل البلدان العربية التي قامت مب�سح ودرا�سة
توجهات ا�ستخدام الإنرتنت على امل�ستوى الوطني من
خالل منهجية علمية ،وذلك يف عام  2010مب�ساعدة
خرباء من جامعتي كينغ�ستون ( )Kingstonوميدل�سيك�س
( )Middlesexيف لندن ،حيث �شملت عينة البحث 2 800
طفل و 800من البالغني(.)6
وو�ضعت الإمارات العربية املتحدة م�ؤخر ًا ،بالتعاون
مع املفو�ضية الأوروبية ،برناجم ًا تدريبي ًا للطالب يف
جمال الأمن ال�سيرباين واال�ستخدام الآمن للإنرتنت(. )7
كما تبذل قطر جهود ًا يف جمال حماية الأطفال على
8

الإنرتنت من خالل املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات وفريق مركز قطر لال�ستجابة لطوارئ
احلا�سبات وامل�ؤ�س�سة القطرية ملكافحة االجتار بالب�رش.
كما �سعت بع�ض البلدان العربية م�ؤخر ًا ،ومنها م�رص
وعمان� ،إىل معاجلة مو�ضوع اال�ستخدام الآمن
وقطر ُ
()8
للإنرتنت من خ�لال موقع « »Safe Spaceيف قطر ،
وموقع «ملتقى الأطفال لل�سالمة املعلوماتية» يف ُعمان(،)9
وم�رشوع اال�ستخدام الآمن للإنرتنت (املف�صل الحق ًا) يف
م�رص .وت�ساهم هذه املواقع يف توفري املوارد املعرفية
ال�رضورية حلماية الأطفال على الإنرتنت باللغة العربية،
مما يدعم زيادة ا�ستخدام هذه اللغة على �شبكة الإنرتنت
والتي ال تتجاوز حالي ًا  1يف املائة( )10وهي ن�سبة �ضئيلة
جد ًا مقارن ًة مع بع�ض اللغات الأخرى كالإنكليزية.

مالمح من التجربة امل�رصية حلماية الأطفال
على الإنرتنت
قد يكون �أهم ما مييز التجربة امل�رصية هو التكامل
بني عنا�رص احلماية واالندماج الواعي يف احلوار الدويل
واال�ستفادة من جتارب الهيئات الدولية املتخ�ص�صة .فقد
قام اخلرباء يف م�رص بتبني العديد من اجلهود الدولية
الناجحة ب�صورة خالقة تتالءم والظروف امل�رصية.
وبد�أت م�رص يف عام  2007م�رشوعها لتوفري الأمان
على الإنرتنت للأطفال �إميان ًا ب�أهمية تلك الق�ضية وبقناعة
وا�ضحة ب�رضورة ربط اال�ستخدام الآمن للإنرتنت مع
برامج التمكني ب�صورة متوازنة بهدف زيادة �أعداد
امل�ستخدمني ور�أب الفجوة الرقمية من جانب وت�أمني
حماية الأطفال من جانب �آخر .ي�أتي م�رشوع اال�ستخدام
الآمن للإنرتنت يف ظل هواج�س عامة حول هجرة موجات
اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال من خالل الإنرتنت من البلدان
املتقدمة �أو تلك التي تبنت مبادرات و�آليات ملحاربة
هذه اجلرمية� ،إىل البلدان التي لي�س لديها جهود منظمة
يف جمال احلماية والأمان على الإنرتنت .من هنا برزت
�أهمية �أن يكون مل�رص برنامج خا�ص بها حلماية الأطفال
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على الإنرتنت يكون منوذج ًا لل�رشاكة املجتمعية بني وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارات معنية �أخرى
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص .ول�ضمان
ح�سن التنفيذ ،يحظى هذا امل�رشوع بدعم �سيا�سي ملمو�س،
وهو يقوم على خم�سة حماور رئي�سية ت�شمل القوانني
والت�رشيعات ،والتعليم وتطوير املحتوى ،والتدريب
ورفع الوعي ،واحللول التكنولوجية ،بالإ�ضافة �إىل
التعاون الدويل والإقليمي.
حمور القوانني والت�رشيعات و�إنفاذها
تلتزم م�رص بقرارات م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع
املعلومات يف جم��ال �ضمان �أم���ان الأط��ف��ال على
الإنرتنت .كما تلتزم م�رص باتفاقية حقوق الطفل التي
حتدد يف املادة ال�سابعة ع�رشة حق الطفل يف الو�صول
�إىل املعلومات واحلماية من املعلومات التي قد
ت�رض به .ونتيجة هذا االلتزام� ،أ�ضافت م�رص مادة
�إىل قانون الطفل املعدل رقم  126لعام  2008هي
املادة  116مكرر وتن�ص على العقوبات يف حاالت
ا�ستغالل الأطفال على الإنرتنت �أو من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .وتكون م�رص بذلك قد حققت
تقدم ًا ت�رشيعي ًا كبري ًا تكلل بح�صولها على  3نقاط من
معايري املركز الدويل للأطفال املفقودين واملعر�ضني
لال�ستغالل (International Centre for Missing
" ،)and Exploited Childrenاملعروفة اخت�صار ًا
بـ  ،ICMECحول الت�رشيع النموذجي للطفل ،وهي
�أعلى ن�سبة بني البلدان العربية(.)11
ويق�ضي حمور القوانني والت�رشيعات و�إنفاذها
بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية من �أجل تفعيل
قانون الطفل ،وال �سيما املادة  116مكرر منه ،ون�رش
الوعي مبا تن�ص عليه هذه املادة وما تعنيه يف املجتمع.
كما يق�ضي بت�شجيع ال�رشكات املقدمة للخدمة على اتخاذ
بع�ض الإجراءات الذاتية التي ميكن من خاللها تنفيذ
�أحكام تلك امل��ادة ،مثل حجب املواقع التي تعر�ض
جمرمة قانون ًا .وقد
�صور ًا �إباحية للأطفال �إذ �أنها َّ
قام عدد من هذه ال�رشكات ،ومنها موبينيل وفودافون
وات�صاالت م�رص ون��ور و ،TEDataبتوقيع اتفاق
نوايا يف متوز/يوليو  2010ين�ص على التزام هذه
ال�رشكات باتخاذ الإج���راءات الالزمة ملنع عر�ض
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ال�صور الإباحية للأطفال وامل�ساهمة يف التوعية
والتعليم .ويق�ضي هذا املحور �أي�ض ًا ب�أن يتم التعاون
مع اجلهات املعنية مبراجعة القوانني والت�رشيعات
امل�رصية الأخ��رى للت�أكد من مواكبتها للت�رشيعات
العاملية و�ضمان حتقيق �أكرب قدر من احلماية للطفل
وع��ق��دت ،بالتعاون والتن�سيق مع
على الإن�ترن��ت.
ُ
وزارة العدل و�رشكة مايكرو�سوفت ،دورات تدريبية
للق�ضاة ووكالء النيابة حول اجلرمية املعلوماتية �ضد
الأطفال وحمايتهم على الإنرتنت ،كما جرى تنظيم
ور�شات عمل خا�صة ،مثل التي مت تنظيمها بالتعاون
مع الهيئة املعنية بامل�ساعدة الفنية وتبادل املعلومات
()Technical Assistance and Information Exchange
املعروفة اخت�صار ًا بـ  TAIEXوالتابعة للمفو�ضية
الأوروبية ،حول مكافحة اجلرمية ال�سيربانية وا�ستغالل
الأطفال على الإنرتنت (القاهرة� 31-30 ،آذار/مار�س
 .)12()2010وباال�ضافة �إىل ذلك ،وبالتعاون �أي�ض ًا
مع مايكرو�سوفت ،مت تنفيذ عدة برامج تدريبية لل�ضباط
واملحققني يف اجلرائم املتعلقة با�ستغالل الأطفال
على الإنرتنت مب�ساعدة خرباء دوليني يف هذا املجال،
وذلك بهدف ت�سهيل تقدمي �أحدث التطبيقات التكنولوجية
ملالحقة مرتكبي اجلرائم الإلكرتونية وخا�صة املتعلقة
بالطفل ،مثل نظام تتبع عمليات ا�ستغالل الأطفال على
الإنرتنت (Child Exploitation Tracking System-
 .)CETSويف �إطار هذا املحور ،يتوا�صل التعاون
مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق يف وزارة
الداخلية ووح��دة اجلرائم املعلوماتية ب�شكل خا�ص
من �أجل توفري املعلومات والإح�صاءات اخلا�صة عن
ا�ستغالل الأطفال على الإنرتنت.
حمور التعليم وتطوير املحتوى
يف هذا املحور ،يتعاون م�رشوع اال�ستخدام الآمن
لالنرتنت مع وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير �سيا�سات
اال�ستخدام الر�شيد للإنرتنت ل�ضمان اال�ستخدام الآمن
وامل�س�ؤول للإنرتنت لكل من الطلبة واملعلمني و�أولياء
الأمور ،بالإ�ضافة �إىل �إدماج اال�ستخدام الآمن
للإنرتنت يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم للمراحل
املدر�سني على تلك
الإعدادية والثانوية ،وتدريب
ّ
الأ�ساليب وتطوير املناهج التعليمية ب�إ�ضافة مفاهيم
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جديدة مثل املواطنة الرقمية ،من �أجل الو�صول �إىل
مفهوم املجتمع التكنولوجي.

• جمموعة عمل �أولياء الأمور والتي تهتم
بتوعية �أولياء الأمور ب�أهمية وثقافة الإنرتنت
وا�ستخداماتها ،لتمكينهم من مواكبة التكنولوجيا
احلديثة التي ي�ستخدمها �أبنا�ؤهم ،وبالتايل
التوا�صل معهم؛
• جمموعة عمل الرتبويني وهي �أحدث جمموعة
عمل مت ت�شكيلها من منطلق �أهمية دور املدر�سة،
وبالتايل دور املعلمني يف تعليم الن�شء وتوعيته
ب�أهمية اال�ستخدام الآمن للإنرتنت وباملخاطر
املحتمل التعر�ض لها على ال�شبكة .وقد قامت
�رشكة �سي�سكو ( )Ciscoوالتحالف من �أجل �أمن
الإنرتنت على امل�ستوى الوطني (National Cyber
 )Security Alliance–NCSAبتدريب الرتبويني
�ضمن هذه املجموعة؛
• فريق العمل الوطني املعني باال�ستخدام الآمن
للإنرتنت ،و ُيعترب من �أهم �إجنازات التجربة
امل�رصية� ،إذ ي�ضم جميع اجلهات املعنية باال�ستخدام
الآمن ،من وزارات و�رشكات وجمعيات �أهلية
تعنى بق�ضايا اال�ستخدام الآمن للإنرتنت �سواء ب�شكل
مبا�رش �أو غري مبا�رش .ويتوىل الفريق فتح قنوات
للحوار واملناق�شة بني �أع�ضائه ،من خالل تبادل
املعلومات واخلربات يف جمال اال�ستخدام الآمن
للإنرتنت ،وتن�سيق ال�سيا�سات والأن�شطة وو�ضع
الأطر املحددة للأدوار املختلفة لأع�ضاء الفريق.

حمور التدريب ورفع الوعي
بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين ،مت �إن�شاء
ثالث جمموعات عمل بالإ�ضافة �إىل الفريق الوطني.
• جمموعة عمل ال�شباب (نت �أمان) التي تعمل على ن�رش
اال�ستخدام الآمن للإنرتنت بني ال�شباب باعتبارهم
ال�رشيحة الأكرب من امل�ستخدمني ،وبالتايل الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإنرتنت والأَوىل بالتوعية.
تعمل هذه املجموعة على م�ستوى املحافظات من
خالل اجلمعيات الأهلية حيث تقوم بتدريب خم�س
جمعيات �أخرى تقوم كل منها بتدريب خم�س
جمعيات �أخرى ،وذلك يف خم�س حمافظات .وقد
مت تدريب املجموعة امل�ؤ�س�سة عام  2008بوا�سطة
منظمة Childnet International؛

حمور احللول التكنولوجية
ويق�ضي ب�إعداد الدرا�سات حول احللول
التكنولوجية املنا�سبة لبع�ض امل�شاكل التي يواجهها
الأطفال لدى ا�ستخدامهم �شبكة الإنرتنت .ففي حني
توافرت الإح�صاءات عن عدد م�ستخدمي الإنرتنت
على امل�ستوى الدويل ،غابت الدرا�سات التحليلية
على م�ستوى م�رص والعامل العربي ،وخا�صة تلك التي
تتناول فئات م�ستخدمي الإنرتنت ،و�أمناط ا�ستخدامهم
لتلك التقنية ،واملخاطر التي يواجهها امل�ستخدم �أثناء
ت�صفحه للإنرتنت .ويف �إطار م�رشوع اال�ستخدام
الآمن للإنرتنت ،وملعاجلة هذا النق�ص ،مت �إعداد
عدد من الدرا�سات �أهمها درا�سة عن �إ�شكالية ال�سمعة
على الإنرتنت بالتعاون مع �رشكة مايكرو�سوفت

يف الإط��ار نف�سه ،وت�شجيع ًا على �إيجاد حمتوى
باللغة العربية على الإنرتنت� ،أطلقت م�رص يف عام
 2010بوابة “�أمانك” لال�ستخدام الآم��ن للإنرتنت
( ،)www.amanak.orgلتكون مبثابة من�صة متاحة
للبلدان العربية وحتتوي على معلومات للتعريف
ب�أهمية اال�ستخدام الآم��ن للإنرتنت ملختلف فئات
املجتمع من �أطفال ومراهقني و�شباب و�أولياء �أمور
وتربويني .وت�سعى البوابة ،مب�ساعدة امل�رشعني
ومنفذي ال��ق��ان��ون� ،إىل بناء ق��اع��دة بيانات حول
الت�رشيعات والقوانني اخلا�صة با�ستخدامات الإنرتنت
واجلرائم املتعلقة بها يف البلدان العربية .كما مت
التعامل مع منظمة  )13(iKeepSafeلرتجمة عدد كبري من
العرو�ض واملواد التعليمية �إىل اللغة العربية بهدف
�إغناء م�ضمون هذه البوابة.
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( ،)Microsoftودرا�سة ا�ستطالعية عن م�ؤ�رشات �أمناط
ا�ستخدام الإنرتنت بني الأطفال و�أولياء الأمور .وقد
ُعر�ضت نتائج الدرا�سة يف م�ؤمتر لالحتاد الدويل
لالت�صاالت يف �إطار تبني م�ؤ�رشات قيا�س حلماية
الأطفال على الإنرتنت .وكانت م�رص من �أوائل البلدان
الداعية �إىل ن�رش وتطوير هذه امل�ؤ�رشات خالل ور�شة
عمل حول هذا املو�ضوع �أقيمت يف امللتقى الرابع
ملنتدى حوكمة الإنرتنت (�رشم ال�شيخ ،م�رص-15 ،
 18ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،)2009حيث مت بعد ذلك
�إدماج املقرتحات امل�رصية يف تقرير االحتاد الدويل
لالت�صاالت حول حماية الأطفال على الإنرتنت� :إطار
�إح�صائي وم�ؤ�رشات لعام  .)14(2010وباال�ضافة �إىل
ذلك ،مت �إعداد درا�سة مع م�ؤ�س�سة GSMAحول �أمناط
ا�ستخدام الإنرتنت لدى ال�شباب ،وذلك بالتعاون مع
�رشكة موبينيل .كما مت �إجراء درا�سة حول ال�صور
الإباحية للأطفال على الإنرتنت يف م�رص للتعرف
على �أف�ضل احللول التكنولوجية يف هذا املجال ،مثل
� CleanFeedأو  ،NetCleanوالتي تتفق مع الظروف
املحلية والت�رشيع ال�ساري.
حمور التعاون الدويل والإقليمي
يف هذا املجال� ،شاركت م�رص االحتاد الدويل
لالت�صاالت يف �إطالق مبادرة حماية الأطفال على
الإنرتنت ( )Child Online Protection-COPالتي
تهدف �إىل حتديد املخاطر التي يواجهها الأطفال يف
الف�ضاء ال�سيرباين ،وتطوير �أدوات عملية للم�ساعدة يف
تقليل هذه املخاطر ،ون�رش الوعي وتبادل املعارف
واخلربات .كما منح االحتاد الدويل لالت�صاالت م�رص
جائزة االحتاد التقديرية ملا قدمته من م�ساهمات
فعالة يف �إعداد و�صياغة “املبادئ التوجيهية ب�ش�أن
حماية الأطفال على الإنرتنت”.

العدد 15

التحديات والفر�ص
�إن العامل العربي بحاجة �إىل برنامج عربي متكامل
ي�ستطيع �صهر كل اجلهود الفردية يف جمال حماية الأطفال
على الإنرتنت يف بوتقة واحدة ،وي�سمح بتبادل اخلربات
وبناء الكوادر املحلية و�إجراء الدرا�سات العلمية ،لي�س
من منطلق معاجلة اال�ستخدام الآمن كمو�ضوع منف�صل
بل كجزء من احلوار حول �أ�س�س املواطنة الرقمية.
وهذا ما �سعت �إليه م�رص حني طرحت م�رشوع حماية
الن�شء العربي على الإنرتنت على االجتماع الثالث ع�رش
لوزراء االت�صاالت العرب يف بريوت عام  ،2009وقد
ا ُتخذت بخ�صو�صه خطوات تب�رش ب�إمكانية �أن يتحول �إىل
نواة لربنامج عربي .فقد مت �إقراره �ضمن م�رشوعات
اال�سرتاتيجية العربية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
�إال �أن جناح هذا امل�رشوع و�ضمان ا�ستمراريته ،ي�ستدعي
ت�ضافر اجلهود والتعاون الفعال بني اجلهات امل�س�ؤولة
واملنظمات الدولية العاملة يف املنطقة ،مثل الإ�سكوا
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) ،و�رشكات االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات الدولية وغريها.
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اجلهود اللبنانية حلماية األطفال على اإلنترنت :مساهمة اإلطار القانوني
ت�سعى الدولة اللبنانية �إىل ت�أمني حماية فعالة
للأطفال على الإنرتنت من خالل التعاون والتن�سيق
ما بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص واملجتمع املحلي
واجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�س�سات الرتبوية وقطاع
االت�صاالت .ويف هذا الإطار� ،أن�ش�أ املجل�س الأعلى للطفولة
التابع لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية( )15ثالث جلان وطنية
لتن�شيط اجلهود يف �سبيل حماية الأطفال على الإنرتنت،
وهي :اللجنة الفنية ،ومهمتها �إيجاد واقرتاح احللول
التقنية املنا�سبة؛ واللجنة الإعالمية الرتبوية ومهمتها
توعية و�إر�شاد وتوجيه الأهل والأطفال واملعلمني
واملربني وامل�ساعدين االجتماعيني وغريهم بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات الرتبوية واالجتماعية واملدار�س والقطاع
الرتبوي ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق مع و�سائل الإعالم؛
واللجنة القانونية ومهمتها حتديث الت�رشيعات يف هذا
املجال و�إعداد م�شاريع قوانني واقرتاحها على املراجع
املخت�صة .وتت�ألف هذه اللجان من خمت�صني وفاعلني يف
املجال املعني ،وتتعاون مع اجلهات الر�سمية املخت�صة
كوزارة الرتبية والتعليم العايل ،ووزارة العدل ،ووزارة
الداخلية والبلديات ،ووزارة االت�صاالت ،والهيئة املنظمة
لالت�صاالت ،ووزارة الإعالم ،ووزارة العمل ،ووزارة
وموفري اخلدمات التقنية و�رشكات
ال�صحة العامة،
ِّ
الربجمة ،بالإ�ضافة �إىل منظمات دولية كالإ�سكوا ومنظمة
الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) وعدد من م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.

الناحية التقنية والرتبوية والتوعية والتثقيف
يف املجال التقني ،ويف �إطار اللجنة الفنية ،حتاول
الهيئة املنظمة لالت�صاالت التفاو�ض مع موفِّ ري خدمات
الإنرتنت و�إبرام مدونة لقواعد ال�سلوك (Code of
 )conductمعهم لتوفري خدمات ت�صفية املواقع الإلكرتونية
والتوعية والرقابة ل�صالح امل�شرتكني معهم بهدف حماية
الأوالد على الإنرتنت� .إال �أن �إ�صدار هذه املدونة يواجه
بع�ض املعوقات ،وذلك ل�صعوبة اال�ستثمار من قبل
مزودي خدمات الإنرتنت يف جتهيزات �إ�ضافية الزمة
12

لعمليات الت�صفية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هيئة �أوجريو
لالت�صاالت وعدد ًا قلي ً
ال من ال�رشكات توفر حالي ًا بع�ض
خدمات الت�صفية مقابل ر�سم رمزي.
يف جمال التوعية والتثقيف� ،أعدت اللجنة الإعالمية
الرتبوية ،منوذجني من املن�شورات� ،أحدهما موجه �إىل
الأهل والآخر �إىل الأطفال ،حول و�سائل حماية الأطفال
على الإنرتنت .ويتم توزيع هذه املن�شورات جمان ًا على
املواطنني ،وال �سيما يف املدار�س ويف وزارة ال�ش�ؤون
الإجتماعية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والرتبوية والإجتماعية.
وتهدف املن�شورات �إىل توعية املواطنني وتثقيفهم حول
خماطر الإنرتنت على �أطفالهم وتوجيههم نحو اعتماد
و�سائل احلماية املمكنة ،وذلك ب�أ�سلوب مب�سط والئق.

الناحية القانونية
يجري العمل على م�رشوع قانون الطفل بالتعاون مع
مركز الدرا�سات احلقوقية للعامل العربي يف كلية احلقوق
بجامعة القدي�س يو�سف .ويبقى لبنان يف عداد البلدان
التي مل ت�ستكمل ت�رشيعاتها املتعلقة باملواد الإباحية
للأطفال ،فقد كان عدد هذه البلدان  187بلد ًا ع�ضو يف
الإنرتبول (منظمة ال�رشطة اجلنائية الدولية)( ،)16وفق
�إح�صاء جرى يف عام  .2008وبغية الإ�رساع يف توفري
احلماية للأطفال من اال�ستغالل اجلن�سي ،ومببادرة من
اللجنة القانونية التي �أن�ش�أها املجل�س الأعلى للطفولة،
مت �إعداد م�رشوع قانون يتعلق با�ستغالل القا�رصين (�أي
الأطفال) يف املواد الإباحية ،وذلك بالتعاون مع وزارة
العدل .ينح�رص م�رشوع القانون يف �إ�ضافة بع�ض املواد
على قانون العقوبات ،وذلك بهدف �سد الثغرات فيه جلهة
جترمي الأفعال التي تتعلق باال�ستغالل اجلن�سي للقا�رصين.
يطبق م�رشوع القانون املذكور على املواد الإباحية
لقا�رصين �أي ًا كانت و�سيلة ن�رشها ،على ركيزة ورقية �أو
�إلكرتونية �أو على الإنرتنت .ويتم ت�شديد العقوبات يف
حال مت ا�ستعمال �شبكة الإنرتنت لن�رش املواد الإباحية تبع ًا
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لإمكانية دخول الإنرتنت لكل بيت والو�صول لعدد �أكرب بكثري
من الأ�شخا�ص .فكلما ازداد ال�رضر الناجم عن الفعل وامتد
�أثره لي�شمل �رشيحة �أو�سع من املجتمع وليهدد املرتكزات
اخللقية والرتبوية لهذا املجتمع ،ال بد من فر�ض عقوبات
�أق�صى تردع املنتهكني عن التمادي يف �أفعالهم اجلرمية.
وي�ضيف م�رشوع القانون مادتني على قانون
العقوبات اللبناين لتحال حمل مادتني ملغاتني هما املادة
رقم  535واملادة رقم ( 536املر�سوم اال�شرتاعي رقم
 340تاريخ  )1943/3/1حتت النبذة الثالثة من الف�صل
الثاين من الباب ال�سابع املعنون «يف اجلرائم املخلة
بالأخالق والآداب العامة» .تن�ص املادة  535اجلديدة
على تعريف ال�ستغالل القا�رصين يف املواد الإباحية� ،أما
املادة  536اجلديدة ،فتميز بني ثالث حاالت من الأفعال
اجلرمية املتعلقة ب�إنتاج املواد الإباحية لقا�رصين
وتوزيعها ،هي التالية:
احلالة الأوىل� :إعداد �أو �إنتاج �أو ن�سخ �أية مواد �إباحية
لقا�رصين بق�صد توزيعها �أو االجتار بها �أو بثها �أو
ن�رشها.
احلالة الثانية :تقدمي �أو عر�ض �أو توزيع �أو ا�سترياد
�أو ت�صدير �أو ن�رش �أو بث �أية �أعمال �إباحية لقا�رصين.
احلالة الثالثة� :إعداد �أو �إنتاج �أو ت�سجيل مواد �إباحية
لقا�رصين دون ق�صد بثها �أو ن�رشها �أو توزيعها .ويالحظ
�أن الفعل اجلرمي يف احلالة الأوىل هو �أخطر ،كون ال�رضر
الناجم عنه �أكرب بفعل وجود نية لتوزيع املواد الإباحية
ولي�س فقط لال�ستعمال ال�شخ�صي ،وكذلك بفعل االحرتاف
يف الأفعال اجلرمية عرب توفري الو�سائل والتقنيات لت�صنيع
املواد الإباحية للقا�رصين ،فتطال بالتايل �رشائح كبرية
من املجتمع.
وقد �أقرت املادة  536يف بع�ض بنودها مث ً
ال باحلكم
بوقف ال�شخ�ص املعنوي عن العمل ملدة ترتاوح بني �شهر
على الأقل و�سنة على الأكرث .وهذه العقوبة قد تكون �أ�شد
ق�سوة بالن�سبة لل�شخ�ص املعنوي ،باعتبار �أن �إنتاج الأفالم
واملواد الإباحية قد يكون من قبل �رشكات.
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م�ساهمة القوانني وم�شاريع القوانني اللبنانية
يف حماية الأطفال على الإنرتنت
تتطلب احلماية القانونية للأطفال على الإنرتنت،
بالإ�ضافة �إىل ما هو وارد حالي ًا يف قانون العقوبات من
جترمي لأفعال معينة� ،إقرار ثالثة �أمور :الأول جترمي
�إنتاج املواد الإباحية للقا�رصين وتوزيعها ون�رشها عرب
الإنرتنت؛ والثاين تو�سيع مفهوم الن�رش لي�شمل الن�رش على
الإنرتنت؛ والثالث م�ساهمة مزودي خدمات الإنرتنت يف
مكافحة املواد غري امل�رشوعة على الإنرتنت.
م�ساهمة الن�صو�ص القانونية اللبنانية يف حماية
الأطفال على الإنرتنت
حماية قانونية جلهة:

الن�ص القانوين

جترمي �إنتاج املواد الإباحية م�رشوع قانون ا�ستغالل
القا�رصين يف املواد
للقا�رصين وتوزيعها
الإباحية
ون�رشها عرب الإنرتنت
تو�سيع مفهوم الن�رش لي�شمل م�رشوع قانون املعامالت
الإلكرتونية
الن�رش على الإنرتنت
م�رشوع قانون املعامالت
م�ساهمة مقدمي خدمات
الإنرتنت يف مكافحة املواد الإلكرتونية
غري امل�رشوعة على الإنرتنت
قانون العقوبات
جترمي �أفعال غري �أخالقية
تتعلق بالأطفال

 -1جترمي �إنتاج املواد الإباحية للقا�رصين (الأطفال)
وتوزيعها ون�رشها عرب الإنرتنت
املطبق حالي ًا
يت�ضمن قانون العقوبات اللبناين
ّ
بع�ض املواد القانونية التي من املمكن تطبيقها على
الأفعال الإباحية وغري الأخالقية ا ُ
ملرتكبة بحق
الأطفال .ولكن قانون العقوبات اللبناين ال يت�ضمن
ن�صو�ص ًا خا�صة وا�ضحة و�رصيحة ب�ش�أن جرائم
ا�ستغالل القا�رصين يف املواد الإباحية ،ون�رش املواد
الإباحية على الإنرتنت� .إن قانون العقوبات يف
حالته احلا�رضة يثري التبا�س ًا ويبدو ناق�ص ًا فيما يتعلق
بجرائم ا�ستغالل القا�رصين يف املواد الإباحية،
ال �سيما �أن املبد�أ يف القانون اجلزائي هو تف�سري
الن�صو�ص القانونية اجلزائية تف�سري ًا �ضيق ًا ح�رصي ًا من
قبل القا�ضي( ،)17بحيث ال ميكن له التو�سع يف تف�سري
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مادة قانونية جرمية لتطبيقها على �سبيل القيا�س لتطال
حاالت جرمية �أخرى م�شابهة.
�أما م�رشوع القانون اللبناين حول ا�ستغالل
القا�رصين يف املواد الإباحية ،فيلبي متطلبات احلماية
القانونية للطفولة الربيئة ب�شكل عام ،ويح�سم �أي التبا�س
حول اعتبار «ا�ستغالل القا�رصين يف املواد الإباحية»
جرائم ،كما �أنه ين�سجم مع االتفاقيات الدولية يف هذا
املجال .وقد اق ُتب�س هذا امل�رشوع يف جممله عن
القانون الفرن�سي ،وهو ي�سد ثغرة يف الت�رشيع اللبناين
جلهة حماية الأطفال من ا�ستغاللهم يف الأعمال الإباحية
وا�ستخدام الإنرتنت كو�سيلة لن�رش هذه الأعمال.
 -2تو�سيع مفهوم الن�رش لي�شمل الن�رش على الإنرتنت
تثري املادة  209عقوبات التي تعدد و�سائل
الن�رش� ،إ�شكاليات خا�صة جلهة مدى اعتبار الو�سائل
املعلوماتية ،كالإنرتنت ،من و�سائل الن�رش.
تعد العلنية م� َّؤمنة يف حال مت الن�رش بوا�سطة
فهل َ
الإنرتنت متام ًا كو�سائل الن�رش التقليدية (كال�رصاخ
والكتابات) يف مكان عام؟ هل تعترب الإنرتنت من
الو�سائل الآلية للن�رش؟ لقد �صدرت عدة �أحكام ق�ضائية
رجح االجتهاد الق�ضائي
يف هذا املجال ،حيث ّ
اللبناين اعتبار �رشط العلنية متوفر ًا والإنرتنت
كو�سيلة ن�رش(� .)18إال �أنه من ال�رضوري مبكان �إيجاد
ن�ص قانوين �رصيح ملنع اللجوء �إىل االجتهادات يف
الأحكام ،فكان العمل على تعديل املادة  209من
قانون العقوبات اللبناين مبوجب م�رشوع قانون
املعامالت الإلكرتونية الذي ُينتظر �إقراره يف
املجل�س النيابي ب�صيغته النهائية(.)19
 -3م�ساهمة ِّ
موفري خدمات الإنرتنت يف مكافحة املواد
غري امل�رشوعة على الإنرتنت
يندرج توفري خدمات الإنرتنت يف �إطار ن�شاط
موفر خدمات الإنرتنت ()Internet Service Provider
وم�ضيف موقع الإنرتنت ( .)website hostمل ُيلزم
م�رشوع قانون املعامالت الإلكرتونية يف لبنان موفر
خدمة الإنرتنت مبراقبة املعلومات التي ير�سلها �أو
يخزنها م�ؤقت ًا للتحقق من م�رشوعيتها ،ولكن رتب
املخزنة م�ؤقت ًا
عليه امل�س�ؤولية �إذا مل ميح املعلومات
ّ

14

�أو مل مينع الو�صول �إليها بناء على طلب من مر�سل
املعلومات �أو وفق ًا لقرار من ال�سلطة الق�ضائية .كذلك
مل ُيلزم م�رشوع القانون املذكور م�ست�ضيف البيانات
وحمرك البحث مراقبة املعلومات التي ُيخزنها لنقلها
�إىل اجلمهور ،للتحقق من م�رشوعيتها� ،إمنا رتب عليه
امل�س�ؤولية �إذا مل ميح هذه املعلومات �أو �إذا مل يجعل
النفاذ �إليها م�ستحي ً
ال فور معرفته الفعلية بطابعها غري
امل�رشوع.
ويقت�ضي التمييز بني املحتوى (ال�صور والن�صو�ص)
العلني الذي يكون االطالع عليه متاح ًا للجميع على
الإنرتنت وبني ر�سائل الربيد الإلكرتوين اخلا�صة.
ففي احلالة الأوىل ،ال يكون م�ست�ضيف البيانات م�س�ؤو ًال
ب�صورة �أوتوماتيكية عن ال�صور الإباحية لقا�رصين
املن�شورة بوا�سطته على الإنرتنت ،وال ُيالم بالتايل
لعدم حجبها� .إال �أن الو�ضع يتغري �إذا مت �إبالغه بوجود
ن�صو�ص �أو �صور �إباحية لأطفال �أو �إذا كان عالمِ ًا
�أ�سا�س ًا بذلك ،فعندها عليه حمو هذه الن�صو�ص �أو ال�صور
�أو منع الو�صول �إليها .ويف احلالة الثانية ،يمُ نع على
موفر خدمة الإنرتنت وم�ست�ضيف البيانات االطالع على
م�ضمون الر�سائل الإلكرتونية اخلا�صة تبع ًا خل�صو�صيتها
التن�صت الذي يعاقَ ب
و�رسيتها ،ويعترب فعله من قبيل
ُّ
مبوجب القانون رقم  140تاريخ 1999/10/27
املتعلق ب�صون احلق ب�رسية املخابرات التي جتري
بوا�سطة �أية و�سيلة من و�سائل االت�صال.
وحتى تاريخه ،لي�س هناك قانون يفر�ض على
موفر خدمة الإنرتنت �إتاحة خدمات ت�صفية املواقع
الإلكرتونية �أو ت�أمني حلول تقنية للم�شرتكني �أو
ن�صحهم بها �أو امل�ساهمة يف �إبالغ ال�سلطات العامة عن
ال�صور الإباحية لقا�رصين على الإنرتنت .ومل يت�ضمن
م�رشوع قانون املعامالت الإلكرتونية ن�ص ًا يفر�ض
على موفري خدمات االت�صال �إعالم امل�شرتكني لديهم
بالو�سائل التقنية لتقييد النفاذ �إىل بع�ض اخلدمات،
كما مل يت�ضمن ن�ص ًا يلزم موفري خدمات الإنرتنت
وم�ست�ضيفي البيانات بو�ضع �آلية ي�سهل الو�صول
�إليها من قبل املت�صفحني للإبالغ عن املواد الإباحية
لقا�رصين ،وليتولوا بنف�سهم �إبالغ ال�سلطات املخت�صة،
و�إمنا اكتفى م�رشوع القانون اللبناين بو�ضع �آلية
عامة للإبالغ.
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�إن الن�صو�ص القانونية املذكورة قادرة من
الناحية النظرية على ت�أمني حماية قانونية للأطفال
الفعال،
على الإنرتنت� ،إال �أن العربة تبقى يف التطبيق ّ
وهذا رهن بوجود متابعة حثيثة و�إبالغ عن الأفعال
غري امل�رشوعة.

•

•

تو�صيات
تدخل حماية الأطفال على الإنرتنت يف لبنان �ضمن
م�س�ؤولية اجلميع :الدولة اللبنانية ،واجلمعيات الأهلية،
والأهل ،وموفري خدمات الإنرتنت ،وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية واالجتماعية ،و�رشكات الربجمة وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .وال بد من ت�ضافر جهود
ه�ؤالء جميع ًا من �أجل ت�أمني حماية فعالة للأطفال على
الإنرتنت .وميكن �إيجاز اخلطوات املطلوبة يف لبنان من
اجلهات املذكورة مبا يلي:
• و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلماية الأطفال على الإنرتنت
بالتن�سيق مع جميع القطاعات املعنية؛
• �إعداد الت�رشيعات املتكاملة و�إقرارها ل�ضمان حماية
قانونية للأطفال على الإنرتنت (منها م�رشوع قانون
ا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية) ويف جمال
م�س�ؤوليات موفري خدمات الإنرتنت (م�رشوع
قانون املعامالت الإلكرتونية) ،على �أن تت�ضمن هذه
الت�رشيعات عقوبات رادعة؛

•

•

•
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�إقرار �آليات تنظيمية للرقابة مع �ضوابط قانونية،
كتحديد �أمكنة خم�ص�صة للأطفال يف مقاهي الإنرتنت
ومراقبتها ،وو�ضع خط �ساخن لتلقي ال�شكاوى ب�ش�أن
املواد الإباحية املتعلقة بالأطفال؛
تعزيز التوعية االجتماعية للأطفال وللأهل من
خماطر الإنرتنت من خالل الإعالم واملدار�س
وحمالت التوعية واجلمعيات الأهلية وتوزيع
املن�شورات ،وكذلك تثقيف الأهل حول كيفية مراقبة
�أوالدهم؛
التعاون مع موفري خدمات الإنرتنت من خالل
مدونة لقواعد ال�سلوك حتدد م�س�ؤولياتهم يف
�إقرار
ّ
جمال حماية الأطفال على الإنرتنت ولتوفري مواقع
وحمركات بحث �آمنة للأطفال؛
تعزيز الأجهزة الأمنية املتخ�ص�صة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات ،بالكفاءات وبالتجهيزات ،كمكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية يف قوى الأمن الداخلي ،وذلك
لتمكينها من �أداء عملها؛
الت�أكيد على التعاون اللبناين الدويل يف جمال حماية
الأطفال على الإنرتنت ويف �إطار التحقيقات الق�ضائية
اجلزائية.
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التشريع وحماية األطفال على اإلنترنت في الواليات املتحدة
لقد حتول ا�ستخدام الإنرتنت ب�شكل كبري يف
ال�سنوات الع�رش املا�ضية من منوذج ا�ستهالكي
مطورة من قبل
للمحتوى� ،إىل منوذج يعتمد على مواد
ّ
كمدونات �إلكرتونية ب�سيطة
امل�ستخدمني .ما كان قد بد�أ
ِّ
( ،)weblog, blogتطور مع الوقت �إىل ماي �سباي�س
( ،)MySpaceويف وقت الحق �إىل تويرت ()Twitter
وفاي�سبوك (� .)Facebookإن م�ستخدمي الإنرتنت يف
جمتمع املعلومات احلديث هم ،يف الوقت نف�سه ،م�ستهلكون
ومطورون للمحتوى ،حيث يعترب التفاعل املبا�رش عرب
الإنرتنت ن�شاط ًا �أ�سا�سي ًا وهام ًا يف توليد كميات كبرية من
البيانات ذات ال�صلة بامل�ستخدمني �أنف�سهم ،وهذا ما ي�شكل
�أهمية خا�صة عند الأطفال ويثري ف�ضولهم.
�س ّهل االت�صال ب�شبكة الإنرتنت �إن�شاء ال�شبكات
االجتماعية ،ووفر معلومات للأفراد �أكرث من �أي وقت
م�ضى .ومع �أن هذه ال�شبكات قد تكون جلبت فوائد عظيمة،
فهي ال تخلو من العيوب .لقد �أ�صبحت حماية الأطفال من
املحتوى ال�ضار ،والإغراء عرب الإنرتنت ،وامل�ضايقة
والتحر�ش ،م�صدر قلق كبري للمجتمع ب�صفة عامة وللآباء
والأمهات ب�شكل خا�ص.

الإطار الت�رشيعي حلماية الأطفال على الإنرتنت
يف الواليات املتحدة
بد�أت اجلهود الت�رشيعية حلماية الأطفال على الإنرتنت
يف الواليات املتحدة منذ عام  1998ب�إعداد م�رشوع
قانون حماية الأطفال على الإنرتنت (Children’s Online
� .)Protection Act – COPAسعى هذا القانون �إىل منع
القا�رصين من النفاذ �إىل املحتوى ال�ضار عن طريق �إلزام
موفري املحتوى باعتماد تعديالت تكنولوجية وتقنيات
من �ش�أنها منع القا�رصين من النفاذ �إىل املواقع التي
تت�ضمن مثل هذا املحتوى� .إال �أن هذا الأ�سلوب واجه
حتديات ومعوقات عدة على �أ�سا�س �أنه ُيعترب انتهاك ًا
لد�ستور الواليات املتحدة الذي يكفل حرية التعبري ،مما
حال دون اعتماد ذلك القانون .وبعد �سنوات من املناق�شة
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والتداول� ،أ�سقطت املحكمة العليا للواليات املتحدة هذا
الت�رشيع نهائي ًا يف عام .2009
وبالتوازي مع م�رشوع القانون ال�سابق الذكر،
وب�سبب التحديات القانونية التي واجهته� ،صدر قانون
جديد هو قانون حماية خ�صو�صية الأطفال على الإنرتنت
()Children’s Online Privacy Protection Act –COPPA
و�صودق عليه يف  21ت�رشين الأول�/أكتوبر 1998
وو�ضع حيز التنفيذ يف عام  .2000فبد ًال من تقييد
النفاذ �إىل املحتوى ،مينع هذا القانون جتميع البيانات
املتعلقة بالقا�رصين الذين ال يتجاوز عمرهم � 13سنة من
دون موافقة �أحد الوالدين .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،رشح
هذا القانون بالتف�صيل املتطلبات واالحتياجات الالزمة
ل�سيا�سات اخل�صو�صية ،كما عر�ض جملة من القيود
املفرو�ضة على الت�سويق للأطفال .وتن�سجم هذه الأحكام
عموم ًا مع احلماية الد�ستورية حلرية التعبري املعمول بها
يف الواليات املتحدة .ويتم التعامل مع تنفيذ القانون
من قبل وكالة التجارة االحتادية (Federal Trade
 )Commissionالتي �أ�صدرت تعليمات مف�صلة عن كيفية
التحقق ونوع البيانات التي ميكن جمعها ،والعقوبات
املرتتبة على خمالفتها.

املخاطر التي تواجه الأطفال على الإنرتنت
يف الواليات املتحدة
يف حني �أن تنظيم البيانات التي ميكن جمعها عن
القا�رصين مو�ضوع جوهري ،ف�إن املفهوم ال�شعبي
للمخاطر التي تواجه الأطفال على الإنرتنت قد مت
الت�شكيك به يف البحوث التي �أجريت عن املو�ضوع يف
الآونة الأخرية .عادة ،ي�شعر الأهل بقلق بالغ من �أن
الإنرتنت قد ت�سمح للبالغني االت�صال والتحر�ش ب�أوالدهم.
بالت�أكيد ،لقد حدث هذا وميكن حدوثه ،وعلى الأهل �أن
يتدخلوا بفعالية ملنع هذه الأفعال .ومع ذلك ،فقد �أظهرت
التحليالت الأخرية �أن الأطفال هم عر�ضة لأخطار �أكرب
و�أ�سو�أ خالل تعاملهم على الإنرتنت �سواء كان ذلك من
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خالل املحتوى الذي ي�سعون �إليه ب�أنف�سهم �أو من املعاملة
ال�سيئة التي يلقونها من قبل نظرائهم .كما تظهر الدرا�سات
�أن حاالت �إغواء البالغني لأطفال على الإنرتنت تبقى نادرة
ن�سبي ًا ،حيث ت�شري البيانات �إىل �أن  5يف املائة فقط من
ادعوا �أنهم مراهقون.
غري البالغني ُخدعوا من قبل جناة ّ
وقد �أظهرت البحوث االجتماعية �أن معظم ال�صغار يف هذه
احلاالت كانوا على علم ب�أعمار البالغني الذين ات�صلوا بهم
وب�أنهم يتقابلون معهم لأغرا�ض جن�سية(.)20
يف �شباط/فرباير  ،2008وا�ستجابة لبيان م�شرتك
حول املبادئ الأ�سا�سية للتوا�صل االجتماعي والأمان
ال�صادر عن جمموعة العمل ب�ش�أن التوا�صل االجتماعي
امل�ؤلفة من وزراء العدل يف واليات �أمريكية عدة ،مت
ت�شكيل فريق العمل الفني ل�سالمة الإنرتنت (Internet
 )Safety Technical Task Force – ISTTFالذي �ضم
 29كيان ًا من �رشكات الإنرتنت واملنظمات غري الربحية
و�رشكات التكنولوجيا و�أكادمييني من جميع �أنحاء
الواليات املتحدة .و�أ�سندت �إىل فريق العمل مهمة �إجراء
الأبحاث حول الأدوات والتكنولوجيات التي ت�ساهم يف
تهيئة بيئة على الإنرتنت �أكرث �أمان ًا لل�شباب .ومن نتائج
البحث الذي قام به الفريق والتي مل تكن منتظرة �أن «الت�سلط
والتحر�ش ،يف معظم الأحيان من قبل الأقران ،هما �أهم
التهديدات التي تواجه القا�رصين� ،سواء على الإنرتنت
�أو غريها»( .)21بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ويف حني ي�سود
االعتقاد ب�أن الأطفال ب�شكل عام هم �أكرث عر�ضة للخطر
على الإنرتنت منه يف احلياة احلقيقية ،تبني البحوث �أن
املخاطر التي تواجه القا�رصين على الإنرتنت ال تختلف
كثري ًا عن تلك التي يواجهونها يف حياتهم اليومية .ويف
نظرة فاح�صة على البيانات يتبني �أن خماطر الإنرتنت على
املهملني عادة من
الأطفال ترتبط ب�شكل وثيق بالأطفال
َ
قبل الوالدين� ،أو الذين يعي�شون ظروف ًا اجتماعية �صعبة.
ويف مثل هذه احلاالت من ال�صعب جد ًا التدخل بحلول
تكنولوجية �أو ت�رشيعية.
وفيما يتعلق بتعر�ض القا�رصين ملحتوى ذات طابع
�إباحي على الإنرتنت  ،ميكن تق�سيم القا�رصين �إىل
جمموعتني� :أولئك الذين يتعر�ضون ملحتوى �إباحي �صدفة
عند ت�صفحهم الإنرتنت ،و�أولئك الذين ي�سعون عمد ًا �إىل
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هذه املواد بالرغم من حتذير والديهم .الأغلبية يف الفئات
العمرية الأكرب �سن ًا تفت�ش عمد ًا عن هذه ال�صفحات .ويف
عامل املراهقني ،حيث ي�سعى الكثريون �إىل املحتوى
الإباحي وال يت�أخرون عن �إر�سال �صور جن�سية لبع�ضهم
البع�ض ،ف�إن التعر�ض الق�رسي من قبل الكبار املخادعني
ميثل ن�سبة �ضئيلة جد ًا من ال�صورة الكلية.

درا�سات حالة
جرائم الند للند ال�سيربانية
تطرح معاجلة ق�ضايا التحر�ش على الإنرتنت
من الند للند حتديات قانونية خطرية ،حيث �إنه لي�س
فقط من ال�صعب جد ًا الك�شف تكنولوجي ًا عن املحتوى
امل�سيء ،بل �أن املرتكبني �أنف�سهم هم من القا�رصين
وحمميون قانوني ًا من معظم املالحقات الق�ضائية.
فبالن�سبة ملن عمرهم �أقل من � 12سنة ،ف�إن �أغلبية
املالحقات القانونية حتدد بالأنظمة القانونية اخلا�صة
بالأحداث.
()22
ففي درا�سة حالة حديثة � ،أن�ش�أت فتاتان يف
�سن املراهقة ح�ساب ًا وهمي ًا على فاي�سبوك با�سم زميلة
لهما يف املدر�سة ،وذلك من �أجل م�ضايقتها .واحتوت
ال�صفحة على ت�رصيحات ت�شهريية و�صور مزورة
لل�ضحية موحية جن�سي ًا .وبعد �أن قامت ال�ضحية ب�إبالغ
ال�رشطة عن هذه الأفعال� ،ألقي القب�ض على امل�شتبه
بهما بتهمة جناية املطاردة ال�سيربانية ،وهو ت�رشيع
مل ُي�سن �أ�سا�س ًا ملعاجلة هذا النوع من اجلرائم .ومن
اجلدير بالذكر �أن ال�صور التي مت ن�رشها ميكن �أن
ُتعترب �أي�ض ًا مواد ًا �إباحية للأطفال .ويف هذا النوع من
الق�ضايا ،من ال�صعب ت�صور ما هي التدابري الت�رشيعية
املالئمة ،وما هي الإجراءات العقابية التي من �ش�أنها
�أن حتقق العدالة.
م�ضايقة البالغني للأطفال
يف احلاالت التي يكون فيها املتهم قد بلغ ال�سن
القانونية ،ت�صبح الأ�سئلة �أكرث و�ضوح ًا� ،إمنا امل�سائل
الت�رشيعية ال تزال �صعبة .ومن الأمثلة املعروفة يف
الواليات املتحدة حالة ميغان ماير .ففي  17ت�رشين
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الأول�/أكتوبر ُ ،2006وجد �أنها قد �شنقت نف�سها.
وخالل حتقيق جرى يف وقت الحق ،عزي �سبب وفاتها
�إىل م�ضايقة �سيربانية تعر�ضت لها ميغان على يد والدة
�صديقتها وتدعى لوري درو .فقد �أن�ش�أت ال�سيدة درو
ح�ساب ًا �شخ�صي ًا كاذب ًا على موقع ماي �سباي�س منتحلة
�شخ�صية �شاب يبلغ من العمر � 16سنة ،ومن خالله،
�أقامت لوري �صداقة وهمية مع ميغان .ويف وقت
الحق ،قامت ب�إر�سال ر�سائل انتقادية مليغان على
الإنرتنت �أدت حني بلغت ذروتها �إىل دفع ميغان
�إىل االنتحار .وكانت هذه الق�ضية مثرية للجدل،
وجذبت اهتمام ًا كبري ًا من و�سائل الإعالم والأو�ساط
القانونية .ومع �أن للق�ضية �إ�شكاليات عديدة� ،إال �أن
اثنتني من تلك الإ�شكاليات تعتربان مركزيتني :الأوىل
هي �أنه مل يكن هناك قانون وا�ضح يدين لوري درو
ب�سبب �إر�سالها هذا النوع من الر�سائل؛ والثانية هي
ادعت يف وقت الحق �أنها مل تكتب
�أن لوري درو ّ
الر�سائل على الإطالق ،و�إمنا �أحد موظفيها البالغ من
ن�صها و�أر�سلها .وحتى الآن،
العمر � 18سنة هو الذي ّ
مل ُت َدن لوري درو يف هذه الق�ضية .وا�ستجاب ًة لهذه
الظروف ،عمدت ال�سلطة الت�رشيعية يف والية مي�سوري
التي ح�صلت فيها احلادثة �إىل تعديل تعريف التحر�ش
لي�شمل اللغة اخلا�صة بالأطفال ،وزادت العقوبة من
جنحة �إىل جناية.

18

خامتة
لقد تطور النهج اال�سرتاتيجي والت�رشيعي الذي
ت�ستخدمه الواليات املتحدة الأمريكية حلماية الأطفال
ب�شكل كبري مع مرور الزمن .وبينما كان يف الأ�صل
مت�شابك ًا مع املخاوف املحيطة بحرية التعبري ،فقد �أظهرت
الأبحاث الالحقة �أن امل�شاكل لها ت�شعبات خمتلفة و�أن
احللول املتاحة عديدة التنوع .وميكن القول بعد مرور
تعر�ض القا�رصين لل�صور الإباحية م�س�ألة ذات
الوقت �إن ّ
خطورة طفيفة ن�سبي ًا ،يف حني �أن ق�ضايا مثل الرتهيب
والتحر�ش هي جماالت ذات خطر وت�أثري �أكرب بكثري.
ويجب �أن يتم التعامل مع املخاطر على الإنرتنت كامتداد
للم�شاكل االجتماعية املوجودة �أ�ص ً
ال يف املجتمعات.
فعلى ال�سلطات الت�رشيعية واالجتماعية الرتكيز على
ق�ضايا مثل توعية الآباء و�أولياء الأمور ،وتعزيز
الأدوات التكنولوجية التي حتفّز على اال�ستخدام امل�س�ؤول
للتكنولوجيا.
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قياس حماية األطفال على اإلنترنت
�أتاحت التغريات املت�سارعة املرتبطة بانت�شار
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت فر�ص ًا غري م�سبوقة
للنمو االقت�صادي واالجتماعي جلميع بلدان العامل وخا�صة
للبلدان النامية .ويف الوقت نف�سه ،جلبت هذه التغريات
خماطر جديدة وتهديدات لل�سالمة والأمن ،وخا�صة
للأطفال الذين ي�شكلون ال�رشيحة الأ�ضعف يف املجتمع.
ومع النمو امل�ستمر واملت�سارع للإنرتنت والوِ ب ،يتعني
اتخاذ �إجراءات حثيثة لتمكني الأجيال اليافعة من النمو
ب�سالم عند ا�ستخدامهم للتكنولوجيات اجلديدة.
لقد ُبذلت للمرة الأوىل على ال�صعيد الدويل حماولة
لتوفري �إطار �إح�صائي �شامل لقيا�س حماية الأطفال على
الإنرتنت ،مع الرتكيز على اتباع املعايري التي تتيح �إجراء
مقارنة دولية .وتتناول هذه املقالة عملية قيا�س حماية
الأطفال على الإنرتنت ،وتعر�ض قائمة من امل�ؤ�رشات
ذات ال�صلة ،مع تعاريفها ومقرتحات ب�ش�أن جمع بياناتها.

�إطار �إح�صائي وم�ؤ�رشات لقيا�س حماية الأطفال
على الإنرتنت

الإنرتنت .يتيح هذا الإطار الإح�صائي �إنتاج �إح�صاءات
دقيقة وقابلة للمقارنة دولي ًا من خالل و�ضع املعايري
املت�سقة وامل�ؤ�رشات املنا�سبة.
ت�ضمنت املبادئ التوجيهية التي حددتها مبادرة حماية
الأطفال على الإنرتنت تعريفات لأ�صحاب امل�صلحة كما يلي:
عرف الطفل وفق املادة  1من اتفاقية الأمم
الأطفالُ :ي ّ
املتحدة حلقوق الطفل ب�أنه «كل �شخ�ص يقل عمره عن ثمانية
ع�رش عام ًا ما مل يكن قد بلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب
القانون املطبق يف بلده»� .أما فيما يخ�ص الوحدات
الإح�صائية ،ي�شكل الطفل وحدة �إح�صائية قائمة بذاتها
ولكن ال ُي�سند �إليه �أي دور �إذا ما تطلبت عملية جمع البيانات
�إجراء مقابلة ال�ستك�شاف خرباته �أو ماهية ن�شاطاته على
الإنرتنت .هذا الدور ُي�سند �إىل �أحد الوالدين �أو الأخوة
الأكرب �سن ًا .وقد �أثبت الأطفال و�صغار ال�سن يف جميع
�أنحاء العامل �أنهم ي�ستطيعون ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة
والتكيف معها ب�رسعة كبرية.
ُّ

تعرف املبادئ التوجيهية ملبادرة
الآباء و�أولياء الأمورِّ :
حماية الأطفال على الإنرتنت الآباء ب�أنهم الأمهات �أو
�ضمن �إطار مبادرة حماية الأطفال على الإنرتنت الآباء الطبيعيون للطفل .وي�شمل هذا التعريف �أي�ض ًا «ويل
( )Child Online Protection – COPالتي �أطلقت يف عام الأمر» وهو ال�شخ�ص الذي ُمنحت له الو�صاية على الطفل.
� ،2008أ�صدر االحتاد الدويل لالت�صاالت يف عام � 2010أما بالن�سبة للوحدات الإح�صائية ،فقد مت حتديدها بالآباء
�إطار ًا �إح�صائي ًا وم�ؤ�رشات لقيا�س حماية الأطفال على و�أولياء الأمور ،وغالب ًا ما ت�سند �إليهم مهمة الإدالء
باملعلومات عن الأطفال الذين
الإطار الإح�صائي لقيا�س حماية الأطفال على الإنرتنت
هم م�س�ؤولون عنهم .وتقع على
�سياق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
الآباء و�أولياء الأمور م�س�ؤولية
النفاذ �إىل الإنرتنت وا�ستخدامها
خا�صة يف تعليم �أطفالهم طرق ًا
منو الإنرتنت والوب
�آمنة للنفاذ �إىل الإنرتنت حتفظ
اجلناة
الآباء و�أولياء الأمور
�سالمتهم وت�ؤمن لهم �أف�ضل �سبل
املربون واملعلمون
واحلوادث
التهديدات
احلماية والدعم.
احلكومات
�صناعة املعلومات
جهات �أخرى

 التوعية ،االهتمام ،ال�سلوك -الإجراءات الوقائية املتخذة

على الإنرتنت التي
ت�شمل الأطفال

الأطفال

 التوعية ،االهتمام ،ال�سلوك ال�سلوك املحفوف باملخاطر درجة الأذى املختربة الإجراءات الوقائية املتخذة -اال�ستجابة للحوادث

امل�صدر :االحتاد الدويل لالت�صاالت.
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املربون واملعلمون :ت�ضمنت املبادئ التوجيهية
ّ
ملبادرة حماية الأطفال على الإنرتنت تعريف ًا وا�سع ًا
للمربني� ،شمل الذين يعلمون يف الف�صول الدرا�سية كافة
من املعلمني الر�سميني وغري الر�سميني .ومن املفيد �أي�ض ًا
�شمول هذا التعريف النظام التعليمي ب�أكمله� .أما فيما
يخ�ص الوحدات الإح�صائية ،فتختلف وفق ال�سياق وت�شمل
الإدارات احلكومية امل�س�ؤولة عن التعليم واملدار�س
واملعلمني .وتقع على املربني واملعلمني م�س�ؤولية تثقيف
وتوعية الأطفال باملخاطر املرتبطة با�ستخدام الإنرتنت يف
املدر�سة �أو يف املنزل �أو يف �أي مكان �آخر .ولكي ي�ستطيع
املعلمون القيام بذلك فهم يحتاجون بدورهم �إىل تدريب
تقني ي�شمل �أف�ضل �أ�ساليب اال�ستخدام و�أحدثها .وبا�ستطاعة
املدار�س �أن تلعب دور ًا �إ�ضافي ًا كونها قناة هامة لالت�صال
بالآباء و�أولياء الأمور وتوعيتهم باملخاطر والإمكانات
الإيجابية الكثرية التي توفرها التكنولوجيات اجلديدة.
احلكومات :تلعب احلكومات دور ًا �أ�سا�سي ًا ،فيناط بها
التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية ،واتخاذ �إجراءات
للتوعية ،و�سن القوانني والت�رشيعات ،وو�ضع القواعد
التنظيمية وت�صميم وتنفيذ �آليات للإبالغ ،وتوفري اخلدمات
الالزمة مل�ساعدة �ضحايا اال�ستخدام ال�سيء ،وامل�ساهمة
يف املبادرات وااللتزام بالقواعد الدولية.
�صناعة املعلومات :حددت املبادئ التوجيهية
ملبادرة حماية الأطفال على الإنرتنت �أربع جمموعات
ل�صناعة املعلومات وهي� :صناعة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،البث الإذاعي والتلفزيوين� ،صناعة الإنرتنت
وموفر خدمات الإنرتنت ،وم�شغلو الهاتف النقال.
�أما من حيث حتديد الوحدات الإح�صائية ،فعادة
ما ت�شكل تلك ال�رشكات الوحدات الإح�صائية ،ولكن قد ت�شمل
�أي�ض ًا ممثلني عن ال�رشكات ،مثل جمعيات ال�صناعة .ومن
البديهي �أن تلعب ال�رشكات املعنية بتطوير �أو تقدمي منتجات
وخدمات التكنولوجيا دور ًا رائد ًا يف م�ساعدة �أ�صحاب
امل�صلحة على فهم طريقة عمل هذه املن َتجات واخلدمات
وا�ستخدامها ا�ستخدام ًا �آمن ًا ومالئم ًا .وت�ضطلع �صناعة
املعلومات �أي�ض ًا مب�س�ؤولية كربى يف امل�ساعدة على تعزيز
الوعي ب�سبل الأمن وال�سالمة على الإنرتنت ،وخا�صة
للأطفال و�صغار ال�سن و�آبائهم �أو �أولياء �أمورهم.
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اجلناة :مل يتم تعريف اجلناة يف املبادئ التوجيهية
ملبادرة حماية الأطفال على الإنرتنت ،وذلك الختالف
هذا التعريف تبع ًا لنوع التهديد الذي ميثله اجلاين.
ففي حاالت االلتما�س اجلن�سي (،)sexual solicitation
يكون اجلناة عادة �أفراد ًا (�أو �شبكات من الأفراد الذين
يت�شاطرون تفكري ًا مماث ً
ال)� .أما يف حاالت االحتيال
على امل�ستهلكني ،فيكون اجلناة �أفراد ًا �أو �رشكات.
ويختلف الأفراد باختالف العمر والنوع الب�رشي واحلالة
االجتماعية واالقت�صادية .وبالن�سبة لبع�ض التهديدات
عرب الإنرتنت ،مثل الت�سلط ( )bullyingوامل�ضايقة �أو
التحر�ش ( ،)harassmentي�شكل الأطفال �أنف�سهم يف كثري
من الأحيان اجلناة الرئي�سيني.
جهات �أخرى :ت�شمل امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملنظمات
غري احلكومية واملنظمات الدولية ،وت�ؤدي هذه اجلهات
دور ًا غاية يف الأهمية من �أجل منع �إحلاق الأذى بالأطفال
عرب الإنرتنت� .أما يف �إطار الوحدات الإح�صائية ،ف�إنه من
غري البديهي حتديد كيفية التعامل مع تلك اجلهات ،فبع�ضها
ي�شارك يف عملية القيا�س الإح�صائي بينما ي�شارك غريها
يف اتخاذ �إجراءات مبا�رشة وزيادة التوعية .وتلعب
املنظمات الدولية ،مثل االحتاد الدويل لالت�صاالت،
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي،
واملفو�ضية الأوروبية �أدوار ًا متنوعة يف هذا املجال.

م�ؤ�رشات القيا�س
�أو�صى االحتاد الدويل لالت�صاالت يف تقريره «حماية
الأطفال على الإنرتنت� :إطار �إح�صائي وم�ؤ�رشات لعام
 ،)23(»2010با�ستخدام عدد من امل�ؤ�رشات املرتبطة
بالإطار الإح�صائي ،وقد ق�سمت هذه امل�ؤ�رشات على
املجموعات الثالث التالية:

م�ؤ�رشات لقيا�س �سياق تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت :ت�ضم هذه املجموعة عدد ًا من امل�ؤ�رشات
الإح�صائية املو�صى بها عاملي ًا والتي ت�صف ال�سياق الذي
تن�ش�أ من خالله التهديدات للأطفال على الإنرتنت .و ُيعترب
النمو يف النفاذ �إىل الإنرتنت وا�ستخدامها ،وانت�شار
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املواقع الإلكرتونية وحمتوى الوِ ب ،من العنا�رص الهامة
لقيا�س �سياق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

م�ؤ�رشات لقيا�س ال�سلوك املحفوف باملخاطر
واحلوادث :تناق�ش هذه امل�ؤ�رشات �إح�صاءات عن �أنواع
�سلوك الأطفال على الإنرتنت والتي قد تدفعهم �إىل اخلطر
بالإ�ضافة �إىل احلوادث التي قد يتعر�ضون لها ،وكيفة
ا�ستجابتهم لتلك احلوادث.
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م�ؤ�رشات لقيا�س الإجراءات الوقائية :ت�شكل الإجراءات
الوقائية املتخذة ملنع الأذى عن الأطفال جانب ًا مهم ًا من
عملية حماية الأطفال على الإنرتنت ،وهي ت�شمل التدابري
التي يتخذها الآباء و�أولياء الأمور ،والتدابري التي
يتخذها الأطفال حلماية �أنف�سهم ،والتدابري التي تتخذها
احلكومات يف عدد من املجاالت ،والتدابري التي تتخذها
�صناعة املعلومات مثل موفري خدمات الإنرتنت،
ومواقع ال�شبكات االجتماعية وحمركات البحث.

امل�ؤ�رشات املو�صى بها لقيا�س �سياق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
الرمز

امل�ؤ�رش

1.1

عدد امل�شرتكني يف الإنرتنت الثابتة لكل  100فرد من ال�سكان

1.3

عدد ا�شرتاكات احلزمة العري�ضة النقالة لكل  100فرد من ال�سكان
ن�سبة الأفراد الذين ا�ستخدموا الإنرتنت ،خالل فرتة الـ � 12شهر ًا الأخرية ،بالن�سبة للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن
� 15سنة وملجموع ال�سكان ،جممعة وفق النوع الب�رشي

1.2
1.4
1.5
1.6
1.7

عدد امل�شرتكني يف خدمة الإنرتنت/احلزمة العري�ضة الثابتة لكل  100فرد من ال�سكان

ن�سبة الأ�رس التي لديها نفاذ �إىل الإنرتنت ح�سب منط النفاذ

مكان اال�ستخدام الفردي للإنرتنت خالل فرتة الـ � 12شهر ًا الأخرية ،بالن�سبة للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن15
�سنة وملجموع ال�سكان ،جممعة وفق النوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا
تردد ا�ستخدام الفرد للإنرتنت خالل فرتة الـ � 12شهر ًا الأخرية ،بالن�سبة للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن� 15سنة
وملجموع ال�سكان ،جممعة وفق النوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا

1.8

ن�سبة املدار�س التي لديها نفاذ �إىل الإنرتنت ح�سب منط النفاذ ،جممعة ح�سب املناطق

1.10

التغري على مر الزمن يف املجموع العاملي لعدد ت�سجيالت النطاقات العلوية للإنرتنت

1.9

التغري املتوقع يف حركة مرور بروتوكول الإنرتنت ،وفرتة التوقعات احلالية

امل�ؤ�رشات املو�صى بها لقيا�س ال�سلوك املحفوف باملخاطر واحلوادث
الرمز

امل�ؤ�رش

2.1

ن�سبة الأطفال الذين ا�ضطلعوا ب�أن�شطة الإنرتنت التالية خالل فرتة الـ � 12شهر ًا الأخرية ح�سب الفئة العمرية للطفل
(جممعة وفق النوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا):
• �رشاء �أو طلب ال�سلع �أو اخلدمات؛
• ممار�سة �أو تنزيل �ألعاب الفيديو �أو �ألعاب احلا�سوب؛
• تنزيل الأفالم ،ومقاطع الفيديو ،وال�صور ،وبرامج التلفزيون �أو املو�سيقى؛
• م�شاهدة التلفزيون �أو الفيديو� ،أو اال�ستماع �إىل الراديو �أو املو�سيقى؛
• ن�رش الر�سائل على مواقع الدرد�شة ،ومواقع ال�شبكات االجتماعية ،واملدونات ،واملواقع الإخبارية وغريها
من منتديات النقا�ش على الإنرتنت ،وا�ستخدام الر�سائل الفورية؛
• حتميل املحتوى (من الن�صو�ص وال�صور والفيديو واملو�سيقى� ،إلخ) وت�شاركه على مواقع الوِ ب.

2.2

معدل الوقت الذي يق�ضيه الأطفال على الإنرتنت يف الأ�سبوع خالل فرتة الـ � 12شهر ًا الأخرية (يحدد نطاق الوقت
بال�ساعة� :أقل من  ،5من � 5إىل ،10من � 11إىل  ،20من � 21إىل  ،30من � 31إىل � ،40أكرث من  )40ح�سب الفئة
العمرية للطفل (جممعة وفق النوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا).
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2.3

ن�سبة الأطفال الذين التقوا ب�أحد ما وجه ًا لوجه بعد �أن كانوا تعارفوا به لأول مرة على �شبكة الإنرتنت (م�صنفة
ح�سب �سن ال�شخ�ص امللتقى به مقارنة مع �سن الطفل� :أكرب �سن ًا بكثري� ،أكرب �سن ًا بقليل ،من الفئة العمرية نف�سها،
�أ�صغر �سن ًا) ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي للطفل �إذا كان ذلك ممكن ًا.

2.4

ن�سبة الأطفال (ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا) الذين يف �أي وقت م�ضى:
• دخلوا على موقع �إباحي بطريق اخلط�أ عند قيامهم بالبحث عن �شيء �آخر؛
• تلقوا مواد �إباحية غري مرغوب فيها عن طريق الربيد الإلكرتوين/الر�سائل الفورية؛
• و�صلتهم مواد �إباحية من �شخ�ص التقوا به على �شبكة الإنرتنت.

2.5

ن�سبة الأطفال (ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا) الذين يف �أي وقت م�ضى :دخلوا بطريق اخلط�أ
على �أحد املواقع التي تروج العداء �أو الكراهية ملجموعة من النا�س.

2.6

ن�سبة الأطفال (ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا) الذين يف �أي وقت م�ضى :دخلوا بطريق اخلط�أ
على �أحد املواقع التي تعر�ض ال�صور العنيفة �أو الب�شعة (مثل ال�صور الدموية لأنا�س يتعر�ضون لأذى ج�سدي).

امل�ؤ�رشات املو�صى بها لقيا�س الإجراءات الوقائية
الرمز

3.1

3.2
3.3

ن�سبة الآباء الذين ال ي�سمحون لأطفالهم بالقيام ببع�ض �أن�شطة الإنرتنت (من املنزل �أو من مكان �آخر) ح�سب الفئة
العمرية للطفل (جممعة وفق النوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا):
• �إعطاء املعلومات ال�شخ�صية؛
• �رشاء ال�سلع �أو اخلدمات عرب الإنرتنت؛
• التحدث �إىل �أ�شخا�ص ال يعرفونهم يف حياتهم احلقيقية؛
• �إم�ضاء الكثري من الوقت على الإنرتنت؛
• �إدراج ملحة ذاتية ( )profileيف جمتمع افرتا�ضي على الإنرتنت؛
• ا�ستخدام غرف الدرد�شة؛
• تنزيل الأفالم ،و�أ�رشطة الفيديو ،وال�صور ،وبرامج التلفزيون �أو املو�سيقى؛
• حتميل �أو ممار�سة �ألعاب احلا�سوب.
معدل الوقت الذي يق�ضيه الأطفال على الإنرتنت يف الأ�سبوع خالل فرتة الـ � 12شهر ًا الأخرية (يحدد نطاق الوقت
بال�ساعة� :أقل من  ،5من � 5إىل ،10من � 11إىل  ،20من � 21إىل  ،30من � 31إىل � ،40أكرث من  )40ح�سب الفئة
العمرية للطفل (جممعة وفق النوع الب�رشي �إذا كان ذلك ممكن ًا).
ن�سبة الأطفال الذين التقوا ب�أحد ما وجه ًا لوجه بعد �أن كانوا تعارفوا به لأول مرة على �شبكة الإنرتنت (م�صنفة ح�سب
�سن ال�شخ�ص امللتقى به مقارنة مع �سن الطفل� :أكرب �سن ًا بكثري� ،أكرب �سن ًا بقليل ،من الفئة العمرية نف�سها� ،أ�صغر �سن ًا)
ح�سب الفئة العمرية والنوع الب�رشي للطفل �إذا كان ذلك ممكن ًا.

خامتة
يتيح الإطار الإح�صائي املفاهيمي املعتمد دولي ًا لقيا�س
حماية الأطفال على الإنرتنت �إنتاج �إح�صاءات دقيقة قابلة
للمقارنة دولي ًا ،من خالل و�ضع امل�ؤ�رشات املنا�سبة
واملعايري املت�سقة .وي�شكل هذا الإطار الإح�صائي خمطط ًا
متهيدي ًا ميكن مواءمته وا�ستعماله بطريقة تتجان�س مع
العادات والقوانني الوطنية �أو املحلية .ومت ِّكن امل�ؤ�رشات
املقرتحة جميع البلدان من تقييم و�ضع �سالمة �أطفالها
22
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على الإنرتنت ،وحتديد جوانب احلماية التي قد تتطلب
بذل املزيد من اجلهود .وتعتمد امل�ؤ�رشات املو�صى بها
دولي ًا على جتربة البلدان التي قامت مبحاوالت �سابقة
لقيا�س حماية الأطفال على الإنرتنت .و�سوف تخ�ضع هذه
امل�ؤ�رشات ملراجعة دورية حتى تتمكن من م�ؤزارة التطور
املكت�سب يف عملية قيا�س حماية الطفل على الإنرتنت .ومن
امل�ؤمل �أن يكون الإطار الإح�صائي وامل�ؤ�رشات اخلا�صة
به مفيدة جلميع البلدان و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
باالت�صدي بفعالية ملو�ضوع حماية الأطفال على الإنرتنت.
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سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
البحث العلمي والتنمية احمللية
�إن توظيف خمرجات البحث العلمي من �أجل التنمية
االجتماعية واالقت�صادية املحلية قد مت اختباره يف
جمتمعات واقت�صادات عديدة .وبالرغم من الإقرار
ب�أن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار تعترب غري كافية
وحدها لتحقيق تنمية اقت�صادية �شاملة ،ت�شكل �سيا�سة هذه
الن�شاطات جزء ًا هام ًا من التخطيط لزيادة القيمة امل�ضافة
يف القطاعات الإنتاجية واالقت�صادية .ففي العقود
املا�ضية �ساهمت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بن�سبة قد
ت�صل �إىل  85يف املائة من الزيادة �أو التقدم احلا�صل يف
الدخل القومي للفرد(.)24

البحث العلمي والتنمية يف املنطقة العربية
�إن العوامل املحلية م�ؤثرة جد ًا يف ر�سم وتطبيق
�سيا�سات العلوم والبحث والتطوير .وقد اختربت معظم
بلدان املنطقة العربية �سيا�سة التكنولوجيا املبنية على
ا�سترياد احللول الكاملة واجلاهزة بدون م�ساهمات ذات
قيمة من �أي جهات حملية .و�أدت هذه اال�سرتاتيجيات �إىل
�إيجاد حلول �رسيعة ملتطلبات املجتمعات املحلية ولكن
لن متكّن هذه املجتمعات من �أن تفهم �أو تتقن حتديث �أو
ا�ستغالل ما هو موجود على نحو منا�سب .وهكذا ا�ستمرت
هذه الت�رصفات يف ت�أمني م�صالح ال�رشكات الأجنبية يف
اال�سترياد واال�ستهالك للحلول اجلاهزة ،من دون بناء
خربات حملية وال توظيف علماء وتقنيني يف جمتمعاتنا
التي تعاين من بطالة عالية لدى املتعلمني واملتخ�ص�صني
املهنيني .وهناك كثري من ال�صفات التي تنعت جمتمعاتنا
العلمية بالتخلف وعدم االهتمام بامللكية الفكرية �أو جتاهل
البحث العلمي وما �إىل ذلك ،ولكن الواقع يظهر بالأرقام
�أن هذا االنطباع خاطئ وقدمي ومل يعد �صحيح ًا بعد اليوم.
فالإنفاق املخ�ص�ص للتعليم العايل يف البلدان العربية بلغ
ما يعادل �أكرث من  16مليار دوالر �أمريكي ل�سنة 2008
على حوايل  6ماليني طالب وطالبة( .)25ولقد �أنتج

الباحثون العرب يف جامعاتهم املحلية �أكرث من 15
�ألف مطبوعة علمية على م�ستوى عاملي يف �سنة ،2007
ولكن كل هذه الطاقة تهدر و�أغلبية الباحثني و�أ�صحاب
ال�شهادات العالية يهاجرون لأن االقت�صاد املحلي غري
مرتبط باملهارات العلمية والبحثية املتوافرة.
لقد �أ�سفر االهتمام الكبري بالتعليم يف العقود املا�ضية
عن ت�أ�سي�س �أكرث من  500جامعة يف البلدان العربية مما
�ساهم يف حمو الأمية �إىل حد كبري يف �أغلب املجتمعات
العربية .كما ُيعترب ا�سترياد احللول التكنولوجية اجلاهزة
وو�صل
�أ�رسع يف ردم الهوة الرقمية مع العامل املتطور
ْ
الأجيال بع�رص املعلوماتية .لكن ذلك ال يتنا�سب مع بطالة
عالية ،وطاقة مكلفة ،وموارد مائية مت�ضائلة ،و�إنتاجية
متدنية جد ًا يف الزراعة وال�صناعة ،واعتماد على
اال�سترياد ملعظم املواد الغذائية يف بيئة غري �آمنة وجمتمع
مدين م�شلول .ف�إذا دققنا �أكرث مبخرجات البحث العلمي
املحلي ،لوجدنا �أن �أف�ضل الإنتاج هو من�شورات علمية
تطمح �إىل الن�رش يف البلدان املتقدمة من �أجل اال�ستمرار يف
التعليم والن�رش املتكرر .و�أغلبية الإنتاج العلمي النوعي
�إذا ن�رش يف البلدان املتقدمة ال ُي�ستخدم من قبل �أحد.
وذكاء ينتجون �أوراق ًا
وهكذا بات �أكرث الباحثني ن�شاط ًا
ً
تهدر وتوثق يف املكتبات وعلى الرفوف .وهنا ال بد من
طرح بع�ض الت�سا�ؤالت:
•
•
•
•
•

هل نتقبل م�ستوى البطالة العايل حلاملي ال�شهادات
اجلامعية كحقيقة يف جمتمعنا؟
هل ن�ستمر يف توظيف طاقتنا العلمية البحثية حلل
م�شاكل غرينا؟
هل نوا�صل تقدير الأوراق وال�شهادات كم�ؤ�رشات
ونتيجة نهائية للتقدم والنمو؟
�إىل متى نقبل ب�أن نكون �أ�سواق ت�رصيف لب�ضائع الغري؟
�أمل يحن الوقت لال�ستفادة من خريجي اجلامعات
ون�شاطاتهم ونكف عن ت�صديرهم مع موادنا اخلام؟
23
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�إن العلم النافع هو العلم املرتبط باملجتمعات املحلية
وحاجاتها .والبحث املفيد يبد�أ بحل امل�شاكل املزمنة التي
تعاين منها جمتمعاتنا املحلية يف البيئة واملياه والطاقة
واالت�صاالت والتعليم وال�رصف ال�صحي وتوليد فر�ص عمل
الئقة بالأجيال املتعلمة وزيادة �إنتاجية الزراعة� ،إلخ .ويف
ع�رص املعلوماتية والإنرتنت ،ي�ستطيع الباحث واملهني �أن
يوظف وي�ستخدم بكل حرية �أف�ضل خمرجات مراكز البحوث
العاملية و�آخر ما تو�صلت �إليه فرق بحث علمية يف كل �أنحاء
العامل وبدون كلفة تذكر يف حل م�شاكلنا املحلية .وغالب ًا
ما وظفت جمتمعات معينة نتائج الأبحاث العلمية ملجتمعات
�أخرى ،مثل اخرتاعات العامل الأمريكي توما�س �إدي�سون
( )Thomas Edissonالتي بنيت على نتائج الأبحاث التي
قام بها العامل الربيطاين مايكل فاراداي (Michael
� ،)Faradayأو احلا�سوب الأمريكي الذي ا�ستفاد من نتائج
البحث والتطوير التي تو�صل �إليها العامل الربيطاين �أالن
تورينغ (.)Alan Turing

فر�ص حملية بحاجة �إىل جهود البحث العلمي
يكمن الكثري من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف حل
م�شاكل مزمنة يف املنطقة العربية من خالل ت�سخري البحث
العلمي والعلماء يف �إيجاد حلول منا�سبة .ففي جمال
الطاقة غري املتوفرة ب�صورة الئقة وعملية خارج البلدان
املنتجة للبرتول ال بد من �إيجاد �سبل لتزويد املجتمعات
بالطاقة من م�صادر م�ستدامة ومتوافرة يف طبيعتنا .ويف
جمال البناء ،احلاجة كبرية �إىل م�ساكن ومن�ش�آت �ضخمة
للوفاء مبتطلبات الأجيال ال�شابة يف حني �أن هذا القطاع
ما زال ي�ستورد �أغلبية املواد امل�ستخدمة .ويف جمال
املياه ،احلاجة كبرية يف كل املنطقة العربية والهدر
غري مقبول بوجود تكنولوجيات وا�سرتاتيجيات فعالة يف
حتلية املياه �أو تكرير املياه و�إدارة �شبكات حمكومة.
ويف جمال ال�رصف ال�صحي الذي ما زال ليومنا هذا غري
معالج وله �أ�رضار �صحية وبيئية و�إنتاجية كبرية ،ال يوجد
خارج بلدان جمل�س التعاون اخلليجي� ،شبكات تعالج
هذه امل�شاكل الأ�سا�سية لنمو وتطوير جمتمعاتنا .كما �أن
�إنتاجية الزراعة �ضعيفة جد ًا وا�ستريادنا للم�أكوالت غري
منا�سب لأمننا وا�ستقاللنا وم�ساحاتنا وعددنا.
24

�إر�شادات لال�ستفادة من الطاقات العلمية املحلية
يف البداية يجب �أن نقي�س ما نعتربه هام ًا لنا ،وهكذا
نحدد نقاط القوة يف منظومة العلم والإبداع الوطنية.
هناك �إمكانية لالمتياز يف امل�ستقبل يف املجال الذي نعتربه
جيد ًا وقاب ً
ال لأن ي�صبح �أقوى و�أكرث فعالية وتناف�سية .ويف
املجاالت التي يوجد فيها فر�ص وقدرة وطاقة لال�ستثمار
والعمل (مث ً
ال برتول �أو �إ�سمنت �أو طب �أو زراعة� ،إلخ) يجب
دعم العوامل الرافعة لهذه املجاالت من باحثني وخمتربات
وبرامج ون�شاطات ،واالعتماد على هذه القطاعات
املدعومة يف ابتكار حلول علمية حملية للم�شاكل واحلاجات
يف املجتمع واملنطقة .وهناك مناذج ناجحة يجب اتباعها
من �أجل �أن ن�ستفيد من نقل التكنولوجيا و�إر�سائها يف �صلب
املنظومة العلمية الوطنية .اخلطة تقت�ضي التح�ضري لدرا�سة
جدوى �أعمال التكنولوجيا امل�ستهدفة يف عملية النقل
مبنية على وقائع ال�سوق والتخمينات الواقعية حلاجات
ال�سوق( .)26وهكذا من املمكن �إبراز الدور الإيجابي لنقل
تلك التكنولوجيات يف حت�سني التناف�سية والنمو والربحية،
ثم يتلو ذلك خارطة طريق الأولويات يف تعريف
التوجهات امل�ستقبلية لتجنب الوقوع يف نقل تكنولوجيات
زائلة غري �صاحلة للم�ستقبل وحت�ضري واعتماد طريقة
تقييم لت�أثري التكنولوجيا املنقولة املبا�رش وغري املبا�رش
على ال�سوق والأ�سعار والبنية التحتية التكنولوجية ككل.

نظم العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف منطقة الإ�سكوا
تتوزع �أن�شطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف
منطقة الإ�سكوا على عدة م�ؤ�س�سات وهي لي�ست حم�صورة
بنظام متكامل يتبع �سيا�سة وطنية موحدة .ويرتبط
تطور �أنظمة العلم والتكنولوجيا واالبتكار مبدى �إعداد
ال�سيا�سات اخلا�صة بها ،وتوافر املوارد املخ�ص�صة
لأن�شطتها .وغالب ًا ما تتوجه اجلهود الوطنية نحو العلم
والتكنولوجيا دون الرتكيز على االبتكار �ضمن ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات .وحتتاج املنطقة �إىل تعزيز املبادرات
املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من �أجل تطوير
خمتلف القطاعات الإنتاجية ،ومتكني اجلهود املبذولة من
تلبية احلاجات الإنتاجية واالقت�صادية املختلفة.
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م�ؤ�س�سات نظم العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان خمتارة من منطقة الإ�سكوا
�سيا�سات/نظام العلم والتكنولوجيا واالبتكار
البلد
• ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية العلمية والتكنولوجية
الأردن
(�أ)
الوطنية ،واخلطة التنفيذية ()2010-2006
• ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
اجلمهورية • ت�أ�سي�س الهيئة العليا للبحث العلمي
العربية
ال�سورية
(ب)
تو�صيات م�ؤمتر �سيا�سات البحث العلمي
العراق
ب�إن�شاء:
• اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا
• مكتب �إعداد ال�سيا�سات
• �صندوق دعم ومتويل البحث
• اال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
ُعمان
(ج)
واالبتكار ()2020-2008

ال�سنة
2005

1995
2006
2009

2007

فل�سطني

• �أكادميية فل�سطني للعلوم والتكنولوجيا

1998

قطر

• م�ؤ�س�سة قطر

1995

الكويت

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

2007

لبنان
م�رص

• �سيا�سة العلم والتكنولوجيا والإبداع
�إعادة هيكلة يف عام  2007من خالل القرارين
الرئا�سيني رقم  217ورقم (218و) لإن�شاء:
• املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
• �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
• ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية

2006
2007

اململكة
العربية
ال�سعودية

(ﻫ)

2002

م�ؤ�س�سات نظام العلم والتكنولوجيا واالبتكار
• املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
• وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

• الهيئة العليا للبحث العلمي
• وزارة االت�صاالت والتقانة
• هيئة التخطيط والتعاون الدويل
• وزارة العلوم والتكنولوجيا
• وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
• وزارة التخطيط
• وزارات تت�ضمن مراكز �أبحاث
• جمل�س البحث العلمي
• وزارة التعليم العايل
• جمل�س التعليم العايل
• وزارة القوى العاملة
• ال�شبكة ال ُعمانية للجودة
• وزارة التجارة وال�صناعة
• �أكادميية فل�سطني للعلوم والتكنولوجيا
• وزارة الرتبية والتعليم العايل
• وزارة االقت�صاد الوطني
• م�ؤ�س�سة قطر
• واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر
• ال�صندوق القطري لرعاية البحث العلمي
• جهات �أخرى للتعليم والبحث العلمي
• معهد الكويت للأبحاث العلمية
• م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
• �أجهزة الرقابة والتخطيط
• �أجهزة ُتقدم �أو ت�ستخدم العلوم والتكنولوجيا
• املجل�س الوطني للبحوث العلمية
• املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
• وزارة الدولة للبحث العلمي
• �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا
• �صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
• مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
• وزارة االقت�صاد والتخطيط
• وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات

امل�صدر :الإ�سكوا ،2010 ،م�سودة تقرير حول النظم الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان خمتارة من منطقة الإ�سكوا (بالإنكليزية) ،غري من�شور.
(�أ) .http://www.hcst.gov.jo/userfiles/file/strategy.pdf
(ب) وزارة العلوم والتكنولوجيا ،العراق ،تو�صيات م�ؤمتر �سيا�سات البحث العلمي ودورها يف التنمية الوطنية ( 24-22حزيران/يونيو .)2009
.http://www.most.gov.iq/files/TWSIAT.pdf
(ج) ميكن االطالع على �أبرز نقاط اال�سرتاتيجية يف ورقة قدمت �إىل الإ�سكوا يف اجتماع حول �إن�شاء مرا�صد العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف منطقة الإ�سكوا.
.http://css.escwa.org.lb/ictd/1179/10.pdf
(د) معهد الكويت للأبحاث العلمية ،ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار .متوافرة بالإنكليزية على:
.http://www.kisr.edu.kw/Data/Site1/images/kisr_publications/99906-41-72-2.pdf
(ﻫ) املجل�س الوطني للبحوث العلمية يف لبنان� ،سيا�سة العلم والتكنولوجيا والإبداع .2006 ،متوافرة على:
.http://www.cnrs.edu.lb/stip/stip.htm
(و) �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ،نظام العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف م�رص .متوافر بالإنكليزية على:
.http://www.asrt. sci.eg/en/pdf/ASRT-Booklet.pdf
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خامتة
االتكال على الذات هو مفتاح الأمان االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي .واقتبا�س حلول تكنولوجية
م�ستوردة بطريقة واعية ومدرو�سة مفيد ويجب �أن ي�ؤدي
�إىل ن�شاطات جانبية مرتبطة ومتفرعة عن التكنولوجيا
املنقولة .هناك طاقة هامة وواعدة يف اجلامعات
واملعاهد العلمية العربية وهي بحاجة �إىل تن�سيق وربط
بحاجات املجتمعات احلا�ضنة لها من خالل �رشكات
ا�ست�شارية علمية وم�ؤ�س�سات للتعهدات التنفيذية وال�صناعات
املحلية واعتماد القوى العاملة املحلية.
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تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جوائز التميّز للتطبيقات واخلدمات اإللكترونية
تتعدد الأ�ساليب التي ميكن اتباعها لتحفيز اجلهود
واال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
على نحو �أمثل يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف
البلدان واملناطق املختلفة ،وتتنوع املبادرات لت�شجيع
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص من �أجل تطوير
تطبيقات معلوماتية وخدمات �إلكرتونية ت�ساعد يف حت�سني
الأداء وتقلي�ص النفقات وترفع م�ستوى التفاعلية بني هذه
امل�ؤ�س�سات والأفراد .كما يتزايد عدد الربامج التي تهدف
�إىل دفع روح املبادرة والإبداع ،وبخا�صة لدى ال�شباب،
من �أجل ت�صميم مواقع وحلول �إلكرتونية متميزة ت�ساهم يف
تطوير جمتمع املعلومات ويكون لها �أثر يف تقدمه.
و ُيعترب تنظيم امل�سابقات واجلوائز� ،سواء على
امل�ستوى الوطني �أو الإقليمي �أو الدويل� ،إحدى الو�سائل
املتبعة من �أجل حتفيز تطوير التطبيقات واخلدمات
الإلكرتونية .وتهدف امل�سابقات واجلوائز �أي�ض ًا �إىل ن�رش
الق�ص�ص والأمثلة الناجحة و�أف�ضل املمار�سات من �أجل
اال�ستفادة منها يف مناطق �أخرى ،و�إىل تقدير ومكاف�أة
اجلهود التي تبذلها اجلهات املختلفة �سواء كانت هذه
اجلهات حكومية �أو �رشكات قطاع خا�ص �أو م�ؤ�س�سات
غري حكومية �أو �أفراد ًا.
وهناك �أنواع خمتلفة من اجلوائز وامل�سابقات ،منها
ما يحدد حمور ًا واحد ًا كاحلكومة الإلكرتونية ،ومنها ما
ت�شمل حماوره عدة قطاعات ،كالقطاع العام �أو ال�شباب،
أعم جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف جمتمع املعلومات.
�أو ب�شكل � ّ
ومن املهم جد ًا عند �إطالق هذه اجلوائز وامل�سابقات بيان
�أهداف امل�سابقة والفئات امل�ستهدفة وحتديد التطبيقات �أو
القطاعات التي ت�شملها هذه امل�سابقة.
ولأن هدف معظم هذه اجلوائز هو حتفيز تطوير جمتمع
املعلومات ،فمن ال�رضوري االلتزام بال�شفافية والو�ضوح
عند الإعالن املبكر عنها ،بحيث يت�ضمن الإعالن بالإ�ضافة

�إىل ما ذكر ،الربنامج الزمني لها و�رشوط التقدمي لها
واملعلومات املطلوبة ،وكذلك تو�ضيح �رشوط التقييم لكي
ي�أخذ امل�شاركون هذه املعايري يف االعتبار عند تطوير
م�شاريعهم �أو حت�سينها .وميكن �أن تكون هذه املعايري
�أي�ض ًا �أداة تقييم للتطبيقات يف امل�ؤ�س�سات والهيئات،
خا�صة و�أن �أحد الأهداف الهامة لهذه امل�سابقات هو
التوعية لتطوير تطبيقات وخدمات عالية اجلودة.
لقد انت�رشت امل�سابقات واجلوائز املرتبطة بتطوير
جمتمع املعلومات يف العامل العربي منذ �سنوات� ،إذ مت
�إطالق جوائز للحكومة الإلكرتونية يف عدة بلدان منها
وعمان(،)29
البحرين( )27واململكة العربية ال�سعودية(ُ )28
كما �أطلقت جوائز �إقليمية ،منها جائزة احلكومة
()30
الإلكرتونية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وجائزة الكِ ندي للمعلوماتية( .)31كما �شاركت البلدان
العربية يف اجلائزة العاملية اخلا�صة باملحتوى الرقمي،
()32
ويف جائزة م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات
( ،)World Summit Award-WSAوح�صلت عدة بلدان
عربية على بع�ض اجلوائز فيها .و�سن�سلط ال�ضوء يف
هذه املقالة على عدد من هذه امل�سابقات لبيان �أهدافها
وحماورها ونتائجها.

م�سابقات وطنية
برعاية عالية امل�ستوى ،نظم العديد من بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي جوائز للحكومة الإلكرتونية ،وكانت
هذه اجلوائز موجهة �إما �إىل �أ�صحاب امل�صلحة ،كما هو
احلال يف جائزة البحرين ،حيث �ضمت الفئة امل�ستهدفة
القطاع العام والقطاع امل�شرتك والأفراد؛ �أو �إىل القطاع
احلكومي حتديد ًا ،كما هو احلال يف ُعمان� ،أو �إىل القطاع
احلكومي �أ�ص ً
ال مع �إف�ساح املجال مل�شاركة الأفراد
يف بع�ض حماور امل�سابقة ،وهو حال اململكة العربية
27
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ال�سعودية .ومتيزت جميع هذه اجلوائز بتنوع حماورها
وت�شابهها �إىل حد كبري� ،إذ �أن تنظيمها على ال�صعيد الوطني
ي�ساهم يف تناف�س البلدان الحق ًا على جائزة احلكومة
الإلكرتونية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وجاء يف تعريف جائزة الإجناز للتعامالت الإلكرتونية
احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية على املوقع
الإلكرتوين اخلا�ص بها(� )33أن �أهدافها تت�ضمن ما يلي:
•
•

•

•

حتفيز اجلهات احلكومية على تقدمي �أف�ضل خدمات
احلكومة الإلكرتونية للأفراد؛
ومن حققوا
تكرمي املمار�سني لتقنية املعلومات َ
�إجنازات متميزة و�أظهروا ريادة و�إبداع ًا يف ا�ستخدام
تقنية املعلومات لتطوير اخلدمات الإلكرتونية؛
ن�رش ثقافة “�أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية”
وت�شجيع اجلهات احلكومية على تبني تلك املعايري يف
تقدمي خدماتها الإلكرتونية؛
حتفيز اجلهات املختلفة على املناف�سة العاملية من خالل
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت املبتكرة مبا
يتما�شى مع ا�سرتاتيجية احلكومة الإلكرتونية.

وقد �شملت امل�سابقات يف كل من اململكة العربية ال�سعودية
وعمان عدة حماور خلدمات احلكومة الإلكرتونية،
ُ
بحيث جتد �أي م�ؤ�س�سة حكومية فر�صتها للم�شاركة
فيها .ومن هذه املحاور على �سبيل املثال ال احل�رص:

•
•
•
•

تقدمي خدمة �أف�ضل لأفراد املجتمع
()government-to-citizen deal – G2C؛
التعاون فيما بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
()government-to-government deal – G2G؛
تعزيز االقت�صاد الوطني
()government-to-business deal – G2B؛
اجلاهزية الإلكرتونية.

�أما يف البحرين ،ونظر ًا ل�شمول جائزة التميز للحكومة
الإلكرتونية  2011القطاع امل�شرتك والأفراد ،فقد
ت�ضمنت حماور �أخرى تتالءم مع هذه ال�رشائح مثل:
• جائزة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛
• جائزة �أف�ضل مزود للحلول التقنية؛
• جائزة املواطن الإلكرتوين التي متنح للمواطن الأكرث
ا�ستخدام ًا للمعامالت الإلكرتونية مع �أخذ القيمة املالية
لهذه املعامالت يف االعتبار.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلهات املنظمة لهذه اجلوائز
حددت معايري التقييم لكل حمور من حماور اجلائزة
و�أعلنته جلميع �أ�صحاب امل�صلحة ،كما قامت يف بع�ض
الأحيان بعقد ور�شات عمل خا�صة للإعالن عن هذه
اجلوائز وتو�ضيح حماورها ومعايري تقييمها.

فئات جائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية

فئات اجلائزة

احملتوى اإللكتروني

اخلدمة اإللكترونية

اجلاهزية اإللكترونية

مؤسسة حكومية ملؤسسة حكومية
مؤسسة حكومية لقطاع خاص
مؤسسة حكومية للمواطنني
امل�صدر.http//:www.ita.gov.om/HMAward/award_categories_criteria.html :
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• جائزة �أف�ضل م�ؤ َّلف ثقايف عربي علمي؛
• جائزة �أف�ضل باحث عربي معلوماتي؛
• جائزة �أف�ضل موقع ثقايف عربي باللغة العربية الف�صحى.

تو�سع اجلوائز الإقليمية رقعة التناف�س فيما بني
امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�رشكات والأفراد ،خا�صة �إذا
مت الإعالن عنها ون�رشها جلميع اجلهات امل�ستهدفة مع
�إتاحة وقت كاف للم�شاركة فيها .وت�ساعد هذه اجلوائز
يف تبادل التجارب الناجحة واال�ستفادة منها �إقليمي ًا ،كما
ت�ساهم يف �إدخال الأفكار اجلديدة وامل�ستحدثة للم�شاريع
الوطنية ويف التهي�ؤ للمناف�سة على امل�ستوى العاملي.
وت�ساعد هذه امل�سابقات على قيا�س مدى التقدم �إقليمي ًا يف
تطوير التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية .ومن امل�ؤكد �أن
�سلة امل�شاريع الفائزة يف امل�سابقات الإقليمية تكون عادة
�أف�ضل من تلك الفائزة على امل�ستوى الوطني.

•
•
•
•
•

ومن امل�سابقات الإقليمية التي مت تنظيمها يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية« ،جائزة احلكومة الإلكرتونية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» ،التي نظمت لأول
مرة يف عام  ،)34(2009ويتوقع تنظيمها دوري ًا مرة كل
عامني .و�شملت هذه اجلائزة خم�سة حماور ت�شبه �إىل حد
كبري اجلوائز الوطنية يف بلدان اخلليج العربي ،وهي:

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تقييم امل�شاريع يف مثل هذه
اجلوائز ُيعهد عادة �إىل جلنة من اخلرباء يف التطبيقات
واخلدمات الإلكرتونية ،على �أن يكونوا م�ستقلني �أو �أن
ميثلوا جهات عامة �أو خا�صة .وت�سعى اجلهة املنظمة �إىل
ت�شكيل جلان التقييم بحيث ت�ضمن املنطق العلمي والتقني
واحليادية يف تقييم امل�شاريع.

•
•
•
•
•

جائزة �أف�ضل خدمة �إلكرتونية؛
جائزة �أف�ضل حمتوى �إلكرتوين؛
جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة متطورة �إلكرتوني ًا؛
جائزة االقت�صاد الإلكرتوين؛
جائزة �أف�ضل م�رشوع للحكومة الإلكرتونية.

وقد حدد القائمون على تنظيم هذه اجلائزة معايري
التقييم العامة جلميع املحاور وتلك اخلا�صة بكل حمور
من املحاور اخلم�سة.
وكان هدف جائزة الكِ ندي للمعلوماتية التي �أطلقتها
اجلمعية العلمية ال�سورية للمعلوماتية يف دم�شق عام 2008
�ضمن فعاليات االحتفال بدم�شق عا�صمة للثقافة العربية،
حتفيز الباحثني العرب والعاملني يف جمال املعلوماتية ويف
جماالت ترتبط باملحتوى الرقمي العربي على بذل املزيد
من الإبداع والعطاء نظر ًا لأهمية اللغة العربية يف تعريف
الهوية الثقافية .وق�سمت اجلائزة �إىل ثالثة جماالت هي:

وحددت اجلمعية معايري التقييم لكل حمور من
املحاور ،ومنها املعايري اخلا�صة ب�أف�ضل موقع ثقايف
عربي باللغة العربية والتي تت�ضمن ما يلي:
�أهمية املو�ضوع و�صلته باملجتمع؛
تنوع املوا�ضيع وغناها؛
الإخراج الفني للموقع؛
ت�ضمني املوقع ر�سالة ثقافية وا�ضحة؛
�إح�صاءات اال�ستخدام.

م�سابقات عاملية
متثل امل�سابقات العاملية التحدي الأكرب للبلدان
وامل�ؤ�س�سات والأفراد لأنها تنطوي على مناف�سة �شديدة
وعالية امل�ستوى .ولكن اجلوائز تمَ نح امل�شاريع الفائزة
�شهرة عاملية وجتعل منها مثا ًال يحتذى به .ومن
هذه اجلوائز العاملية يف جمال التطبيقات واخلدمات
الإلكرتونية :جائزة الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية
( )35()E-Government Survey Awardالتي تنظم مرة كل
()36
عامني ،وجائزة م�ؤمتر القمة العاملي ()WSA Award
التي تنظم �أي�ض ًا مرة كل عامني.
جائزة م�ؤمتر القمة العاملي
WSA Award
انبثقت جائزة  WSAعن م�ؤمتر القمة العاملي
ملجتمع املعلومات ( )WSISيف عام  2003وهي
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مبادرة عاملية من الأمم املتحدة ينظمها املركز
الدويل للإعالم اجلديد يف النم�سا ،وتهدف �إىل
اختيار وتعزيز �أف�ضل م�شاريع املحتوى الرقمي
على امل�ستوى العاملي .وتربز هذه اجلائزة التنوع
املحلي واالبتكار والإبداع يف ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت باعتمادها على التقييم الدويل
من قبل جلنة خرباء دوليني .ويجري اختيار امل�شاريع
وطني ًا �إما من خالل الرت�شيح املبا�رش من قبل خرباء
وطنيني� ،أو عن طريق م�سابقة وطنية .وتت�ضمن هذه
اجلائزة ثمانية حماور تغطي طيف ًا وا�سع ًا من اخلدمات
الإلكرتونية واملحتوى الرقمي وهي:
• احلكومة؛
• ال�صحة والبيئة؛
• التعلم والتعليم؛
• الرتفيه والألعاب؛
• الثقافة والرتاث؛
• العلوم والتكنولوجيا؛
• الأعمال والتجارة؛
• الإ�رشاك االجتماعي والتمكني الإلكرتوين.
يف �إطار هذه اجلائزة ،يتم اختيار خم�سة م�شاريع
رابحة يف كل جمال من املجاالت الثمانية ،للح�صول
على جائزة التميز الدولية ،مما ي�سمح لأ�صحاب تلك
امل�شاريع باكت�ساب �شهرة دولية وعر�ض م�شاريعهم
على املجتمع الدويل و�إقامة عالقات مهنية جديدة.
وي�ؤكد امل�رشفون على هذه اجلائزة �أنها توفر فر�ص ًا
للمطورين للتناف�س يف جمال املحتوى الرقمي
متكافئة
ِّ
من جميع البلدان امل�شاركة يف امل�سابقة والتي ي�صل
عددها �إىل  160بلد ًا.
جائزة الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية
()E-Government Survey Award
تنظم هذه اجلائزة �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية يف الأمم املتحدة ( )UNDESAانطالق ًا
من امل�سح الذي جتريه مرة كل �سنتني النت�شار و�أداء
احلكومات الإلكرتونية يف كل �أنحاء العامل .ومتنح
هذه اجلائزة للبلدان التي و�ضعت وا�ستخدمت معايري
عالية عند تطوير بوابات احلكومة الإلكرتونية،

30

وهي مق�سمة �إىل ثالث فئات:
 -1الرتتيب العاملي ،حيث يتم اختيار ثالثة بلدان
�سجلت �أداء ممتاز ًا مقارنة ب�سائر بلدان العامل يف
�إن�شاء بنية حتتية لالت�صاالت الال�سلكية ،واال�ستثمار
يف تطوير قدرات ر�أ�س املال الب�رشي على نحو
ممتاز ،وتوفري خدمات �إلكرتونية وحمتويات
رقمية ذات جودة ا�ستثنائية على مدى � 24ساعة يف
اليوم و�سبعة �أيام يف الأ�سبوع؛
�	-2أف�ضل ثالثة من البلدان الع�رشين التي حققت
�أبرز تقدم يف حتديث بوابات احلكومة الإلكرتونية
ومواقعها ويف �إجناز قفزات نوعية مميزة يف تقدمي
اخلدمات الإلكرتونية ملختلف الفئات ال�سكانية؛
 -3الرتتيب الإقليمي ،حيث يتم اختيار البلد الذي
�سجل �أف�ضل �أداء يف جمال احلكومة الإلكرتونية
بني البلدان الواقعة يف كل منطقة من املناطق
اجلغرافية اخلم�س يف العامل.
وتكمن �أهمية جوائز الأمم املتحدة يف �أنها تقبل
م�شاريع املحتوى الرقمي من جميع �أنحاء العامل ويف
خمتلف اللغات والت�صاميم .وقد بينت التجارب �أن
امل�شاريعاملميزةميكن�أنتكونمن�أيبلد�أي ًاكانحجمه.

خامتة
ي�ساعد تنظيم امل�سابقات اخلا�صة بتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف حتفيز �أ�صحاب امل�صلحة
املختلفني على تطوير تطبيقات وخدمات �إلكرتونية مميزة
ومبتكرة ،ورفع امل�ستوى التكنولوجي واخلدمي على
امل�ستويني الوطني والإقليمي .وتتيح هذه امل�سابقات
�أي�ض ًا تبادل التجارب الناجحة واخلربات فيما بني
البلدان ،وت�سلط ال�ضوء على معايري لقيا�س تطوير
التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن جناح هذه امل�سابقات يف حتقيق �أهدافها ،وخا�صة
امل�سابقات الوطنية منها ،مرهون بتطبيق برنامج عمل
يت�ضمن حمالت توعية حول امل�سابقة و�أهدافها ،والإعالن
ب�شفافية عن هذه امل�سابقات وحماورها ومعايري تقييمها،
وبيان الربنامج الزمني لها ،وكذلك ن�رش نتائج امل�سابقة
وتعميمها على �أكرب فئة جمتمعية.
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أنشطة اإلسكوا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
األنشطة الرئيسية املنفذة خالل النصف األول من عام 2011
فيما يلي الأن�شطة الرئي�سية التي تولت تنفيذها �شعبة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الإ�سكوا خالل
الن�صف الأول من عام  ،2011وحتديد ًا حتى تاريخ
�صدور هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للتنمية يف غربي �آ�سيا .وي�شمل العر�ض
�أي�ض ًا الأن�شطة املنفذة يف �أواخر عام  2010والتي مل يتم
تغطيتها يف العدد ال�سابق من الن�رشة.

املوارد وجمع التربعات ،وامل�شاركة يف مواقع الت�سويق
الإلكرتوين التي توفر خدمات الدفع ،واال�ستعانة بالدليل
املذكور �أعاله لتطوير اخلدمات الإلكرتونية.

اجتماع فريق خرباء حول تن�سيق الت�رشيعات
ال�سيربانية يف املنطقة العربية
(بريوت� 17-16 ،شباط/فرباير )2011

ور�شة عمل حول تقدمي اخلدمات الإلكرتونية
يف املجتمع املدين
(بريوت 29 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب )2010

نظمت الإ�سكوا هذه الور�شة ملتابعة نتائج ور�شة عمل
�سابقة عقدت يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2009ويف
�إطار تنفيذ م�رشوع ممول من �صندوق ائتمان الإ�سكوا
نتج عنه �إعداد «دليل تنفيذ خدمات التجارة الإلكرتونية يف
املنظمات غري احلكومية»� .شارك فيها � 13شخ�ص ًا ،منهم
ثمانية ممثلني عن منظمات غري حكومية ،متكنوا خاللها
من مراجعة اجلهود املبذولة ،وتبادل اخلربات املكت�سبة،
وحتديد املمار�سات الناجحة ،والرتكيز على التطبيقات
املتقدمة على الإنرتنت ،وتنفيذ التو�صيات املعتمدة يف
الور�شة ال�سابقة .و�شددت تو�صيات الور�شة على �أهمية
ا�ستفادة املنظمات غري احلكومية من و�سائط الإعالم
االجتماعية واعتماد حلول التجارة الإلكرتونية لزيادة

هدف هذا االجتماع �إىل تعزيز فوائد تن�سيق البيئة
القانونية والت�رشيعية للف�ضاء ال�سيرباين يف املنطقة
العربية ،و�شكل منرب ًا مل�ساهمة امل�شاركني يف مراجعة
«الإر�شادات العربية اخلا�صة بالت�رشيعات ال�سيربانية»
وتقييمها واقرتاح تعديالت لتح�سينها .وتت�ضمن هذه
الإر�شادات �ستة حماور :معاجلة البيانات ذات الطابع
ال�شخ�صي؛ واملعامالت الإلكرتونية والتواقيع الإلكرتونية
والإثبات الإلكرتوين؛ والتجارة الإلكرتونية وحماية
امل�ستهلك؛ واجلرائم ال�سيربانية؛ واالت�صاالت الإلكرتونية
وحرية التعبري وخ�صو�صية البيانات؛ وامللكية الفكرية يف
املجال املعلوماتي وال�سيرباين .وقد اقرتحت الإ�سكوا
يف االجتماع �إن�شاء �شبكة �إقليمية ت�ضم خرباء وم�ؤ�س�سات
يف جمال الت�رشيعات ال�سيربانية .و�شارك يف االجتماع
جمموعة من اخلرباء يف جمال و�ضع القوانني وخا�صة
ال�سيربانية ،ميثلون احلكومات والقطاع اخلا�ص.
وي�شكل االجتماع �أحد الأن�شطة التي ت�ضطلع بها الإ�سكوا
31

العدد 15

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

منذ �سنوات عدة يف جمال الت�رشيعات ال�سيربانية ،والتي
ت�شمل م�رشوع املجان�سة الإقليمية للت�رشيعات ال�سيربانية
لتعزيز جمتمع املعرفة يف العامل العربي ،الذي يهدف
�إىل حت�سني التكامل الإقليمي وقدرات البلدان الأع�ضاء يف
تطوير جمتمع املعلومات ،وبناء قطاع م�ستدام لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من خالل تطوير الأطر التنظيمية
والقانونية وتن�سيق الت�رشيعات ال�سيربانية.

اجتماع فريق خرباء حول البيئة التمكينية
لتطوير اخلدمات الإلكرتونية العربية
(بريوت� 9-8 ،آذار/مار�س )2011

هدف هذا االجتماع �إىل النظر يف العوامل ال�رضورية
لتعزيز البيئة التمكينية لتطوير اخلدمات الإلكرتونية العربية
يف املنطقة ،وتبادل اخلربات و�إبراز التحديات والفر�ص.
وتناول النقا�ش درا�سة �أعدها م�ست�شار للإ�سكوا حول
ا�ستخدام املعايري يف بع�ض تطبيقات اخلدمات الإلكرتونية،
وحتديد ًا احلكومة الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية،
بالإ�ضافة �إىل خمتلف اجلوانب ال�رضورية للبيئة التمكينية
املالئمة ،كالبنية الأ�سا�سية والإطار التنظيمي ،واملحتوى
و�أ�سماء النطاقات العربية ،وبناء ثقة امل�ستخدم يف
اخلدمات الإلكرتونية ،وا�ستخدام املعايري مبا فيها
املفتوحة .ح�رض االجتماع  24م�شارك ًا ميثلون الهيئات
والإدارات احلكومية املعنية مبختلف جوانب البيئة التمكينية
ووزارات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات� ،إ�ضافة
�إىل القطاع اخلا�ص واجلامعات .وركزت التو�صيات
على االحتياجات والفر�ص للبنية الأ�سا�سية والإطار
التنظيمي ،واملحتوى العربي ،وثقة امل�ستخدم يف اخلدمات
الإلكرتونية ،وا�ستخدام املعايري مبا فيها املفتوحة.
32

اجتماع فريق خرباء حول تعزيز التعاون فيما
بني بلدان اجلنوب يف جمال نقل التكنولوجيا
(عمان 21-20 ،ني�سان�/أبريل )2011
ّ

نظمت الإ�سكوا هذا االجتماع بالتعاون مع اجلمعية
العلمية امللكية يف الأردن وهو االجتماع الر�سمي الأول
ملركز الإ�سكوا للتكنولوجيا ،وعقد يف مقر اجلمعية
العلمية امللكية يف مدينة َ
احل َ�سن العلمية� .شارك فيه 32
من كبار اخلرباء من اجلامعات والوزارات وامل�ؤ�س�سات
العامة يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،ومن املنظمات
الدولية العاملة يف جمال نقل التكنولوجيا .وهدف �إىل
مناق�شة املجاالت ذات الأولوية والأكرث ت�أثري ًا للتعاون
يف نقل التكنولوجيا ،والتداول يف �أف�ضل املمار�سات
لنقل التكنولوجيا يف جماالت املياه والطاقة والزراعة
واملعلومات واالت�صاالت ،ومتهيد الطريق لو�ضع �إطار
للتعاون مع جهات متعددة معنية بتطوير التكنولوجيا
الأ�سا�سية و�إدارتها و�صيانتها وخدماتها .و�شملت
موا�ضيع النقا�ش ما يلي :مركز الإ�سكوا للتكنولوجيا؛
واملجاالت املو�ضوعية ذات الأولوية لنقل التكنولوجيا
يف قطاعات املياه والطاقة والزراعة واملعلومات
واالت�صاالت؛ درا�سات حالة لنقل التكنولوجيا تعك�س
ممار�سات ناجحة و�آليات للتعاون.
واتفق امل�شاركون على جمموعة من التو�صيات،
منها :تطوير �آلية للو�صول �إىل امل�ستفيدين من مركز
الإ�سكوا للتكنولوجيا ،وخطة ال�ستدامة التمويل؛ وتعزيز
�أثر التكنولوجيا على كفاءة ا�ستخدام املياه؛ وتعزيز
الت�رشيعات وبرامج التوعية املتعلقة بكفاءة ا�ستخدام
الطاقة وحفظها؛ واعتماد ون�رش تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وحتديد �أولويات تطبيقاتها يف جماالت
خمتلفة؛ وت�شجيع تطوير نظام معلومات �إقليمي للموارد
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الطبيعية؛ وتطوير مناذج منا�سبة الختيار التكنولوجيا
ونقلها ،و�إعداد الدرا�سات ذات ال�صلة؛ والت�أ�سي�س
لإن�شاء ال�رشاكات مع املجتمعات املحلية وللتعاون مع
مراكز جنوبية متخ�ص�صة؛ ون�رش الدرو�س امل�ستقاة من
خربة كوريا اجلنوبية خالل تقدمها لت�صبح من البلدان
املتقدمة؛ وتطوير معايري النجاح يف نقل التكنولوجيا
وم�ؤ�رشاتها.

اجتماع فريق خرباء حول توحيد قيا�سات
جمتمع املعلومات يف منطقة الإ�سكوا
(بريوت� 4-3 ،أيار/مايو )2011

�شارك يف هذا االجتماع  17خبري ًا من منظمات
رائدة يف قيا�س جمتمع املعلومات ،ومن الوزارات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ممن يعملون يف جمع
البيانات والتحليل الإح�صائي .وهدف االجتماع �إىل
درا�سة ومقارنة املنهجيات املتبعة يف جمع البيانات
ومناذج القيا�س يف املنطقة ،مع الرتكيز على حتديد
ال�صعوبات يف تطبيق منوذج للقيا�س على امل�ستويات
العاملية والإقليمية والوطنية .و�شكل االجتماع
منرب ًا لتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات ،وللتداول
حول االحتياجات الالزمة لال�ستفادة من املعلومات
املتاحة يف عملية �إعداد مناذج منا�سبة للقيا�س.
واتفق امل�شاركون على جمموعة من التو�صيات لقيا�س
جمتمع املعلومات يف منطقة الإ�سكوا ،ومنها :و�ضع
معيار لقيا�س جمتمع املعلومات يتميز مب�ؤ�رشات
ومنهجيات خا�صة باملنطقة ويتالءم مع امل�ؤ�رشات
العاملية؛ وحتديد �أهداف قيا�س جمتمع املعلومات
والتوعية حولها؛ وا�ستخدام م�ؤ�رشات القيا�س يف و�ضع
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الإمنائية ودعم اتخاذ
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القرار؛ والتن�سيق بني اجلهات املعنية بقيا�س جمتمع
املعلومات واعتماد بيانات وطنية خا�صة؛ ومتابعة
العمل لتوحيد قيا�س جمتمع املعلومات ،وتخ�صي�ص
موازنات كافية للم�سوح الإح�صائية الدورية؛ و�إتاحة
البيانات اخلا�صة بقيا�س جمتمع املعلومات وتعميمها؛
و�إعداد الت�رشيعات ال�سيربانية التي تتيح النفاذ
للمعلومات؛ واال�ستفادة من امل�سوح الدولية لقيا�س
جمتمع املعلومات يف امل�سوح الوطنية؛ و�إيالء �أهمية
خا�صة مل�ؤ�رشات التعليم ،واحلكومة الإلكرتونية،
واملحتوى الإلكرتوين ،وحماية و�أمن املعلومات،
وت�أثري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الناجت
املحلي الإجمايل؛ واعتماد املعايري العاملية لت�صنيف
وظائف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وت�صنيف
الأعمال ون�رشها لال�ستفادة منها يف املنطقة.

ور�شة عمل حول التعزيز والقيا�س املقارن
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف منطقة الإ�سكوا
(بريوت� 11-10 ،أيار/مايو )2011

�شارك يف هذه الور�شة  25من اخلرباء يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت و�صانعي ال�سيا�سات من البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،مبا يف ذلك القطاع اخلا�ص.
وهدفت �إىل ن�رش الوعي حول احللول لتطوير قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتعزيز �إنتاجيته يف
منطقة الإ�سكوا ،و�أتاحت الفر�صة للم�شاركني للم�ساهمة
يف مراجعة درا�سة بعنوان «تعزيز قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ملواجهة حتديات اقت�صاد
املعرفة».
33

العدد 15

نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية في غربي آسيا

وتناول النقا�ش املوا�ضيع التالية�( :أ) و�ضع قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وم�ساهمته يف
االقت�صاد الوطني والإقليمي؛ (ب) القيا�س املقارن
للقطاع؛ (ج) التحديات والأولويات؛ (د) االنتقال �إىل
اقت�صاد املعرفة؛ (ﻫ) الر�ؤية امل�ستقبلية لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف املنطقة .واتفق امل�شاركون
على جمموعة من التو�صيات املتعلقة باملتطلبات �أو
الركائز الأربع الأ�سا�سية الداعمة لتحول البلدان نحو
اقت�صاد املعرفة ،وهي التعليم والتدريب؛ والبنية التحتية
للمعلومات؛ والبيئة االقت�صادية والتنظيمية امل�ؤاتية؛
ومنظومة االبتكار.
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كتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الظالل االفتراضية :اخلصوصية في مجتمع املعلومات

Virtual Shadows: Your Privacy in the Information Society
by Karen Lawrence Öqvist

تغيب عن بال الكثري من الأفراد وخا�صة الأطفال عند
جمع معلوماتهم .ومن املثري لالهتمام و�صف الكاتبة
لـ «املجتمع ال�شفاف» الذي يتوجه �أفراده �إىل �أ�سلوب حياة
خا�ضع للرقابة املتوا�صلة بحيث ال تبقى �أي �أ�رسار يف
ال�شبكات بل ت�صبح فيها املعلومة مك�شوفة للجميع.
يعطي الكتاب خلفية تاريخية مف�صلة لع�رص املعلومات
الذي غيرّ طرق �إدارة الأعمال وتخطاها لتغيري مفاهيم
احلياة اليومية التي �أ�صبحت مت�شابكة ب�شكل وثيق مع
الو�سط الإلكرتوين .فحتى الروابط �ضمن العائلة الواحدة
�أمنت الو�سائل الإلكرتونية ا�ستدامتها.
عنونت كارين لورين�س �أوكف�ست كتابها بكلمات
مميزة قلما ا�س ُتخدمت لو�صف التجربة الإلكرتونية على
الإنرتنت :الظالل االفرتا�ضية .فالكتاب يهدف �إىل
مراجعة وحتليل ق�ضايا اخل�صو�صية وحتديد ًا يف العامل
الإلكرتوين وتبعات ذلك على الأطفال والأجيال القادمة.
وكانت التغريات التي حولت الإنرتنت من �أداة بحثية
ومعرفية للرا�شدين �إىل و�سط معلوماتي يجتاحه �أفراد
املجتمع من كافة الأعمار مبن فيهم الأطفال وال�شباب،
من �أبرز الدوافع لكتابة هذا الكتاب .فماذا �أعد �صانعو
الإنرتنت الأوائل للأجيال املقبلة وهل كانت تعقيدات
وتطورات اليوم يف احل�سبان؟
متهد الكاتبة بتعريف مبد�أ جمع املعلومات ال�شخ�صية
من قبل احلكومات وال�رشكات اخلا�صة لأ�سباب خمتلفة
وكيف تطور هذا الأمر حتى �أ�صبح �أمر ًا روتيني ًا يف
كثري من الأحيان .ومع تقدم التقنيات والتحول �إىل
ن�سخة الوِ ب  2.0بات من ال�سهل جمع املعلومات عن
مالمح الأ�شخا�ص ( )profilingونبذات عن بياناتهم
ال�شخ�صية وحتى احل�سا�سة با�ستخدام تقنيات ا�ستخراج
البيانات (� .)data miningإال �أن املخاطر الكامنة

املدونات والو�سائط الإلكرتونية اهتمام ًا بارز ًا
تنال
ّ
يف الكتاب الذي يتطرق �إىل �آخر امل�ستجدات والتوجهات يف
فاملدونات قد تكون جمرد هواية يومية �أو قد
هذا املجال.
ّ
مدرة للربح ،كما �أنها تع ّد متنف�س ًا للتعبري عن خمتلف
تكون ّ
املدون.
الآراء مع الإبقاء على �رسية معلومات الكاتب �أو
ّ
وهنا تتو�سع الكاتبة ب�شكل ممتع حول الآليات والطرق
التي ميكن احلفاظ فيها على هوية امل�ستخدم كمجهول
من دون متكن القراء من ربط املعلومات الإلكرتونية
املدون لنف�سه
بال�شخ�ص الفعلي ،وبالتايل ت�أمني حماية
ّ
من انعكا�سات �آرائه اجلدلية .ويف حال اختيار كاتب
املدونات
املدونات ك�شف هويته ،يتيح ذلك ا�ستخدام
ّ
ّ
كم�صدر معلومات عن الكاتب ،لذا ُين�صح باحلذر من تدوين
للمدون وغريه.
ما قد ي�سيء لل�سمعة ال�شخ�صية �أو العملية
ِّ
تعطي الكاتبة الكثري من التوجيهات واخلطوات
مدونات �إلكرتونية �أو حتى
العملية للمهتمني ب�إن�شاء
ّ
مدوناتهم بالفعل ،ومنها اعتماد الو�صالت
الذين يكتبون ّ
للمدونات ( ،)permalinksوا�ستخدام العالمات
الثابتة
ّ
( ،)tagsوا�ستخدام تقنية التلقيم ( ،)RSSو�آداب التخاطب
الإلكرتوين (� ،)netiquetteإ�ضافة �إىل الفوائد التي
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املدون
تقدمها �أدوات حتليل ومراقبة الزيارات �إىل
ِّ
(.)analytics
للمدونات يف هذا
ورمبا يعك�س الق�سم املخ�ص�ص
ّ
الكتاب �شغف الكاتبة ال�شخ�صي بالتدوين ،فهي ت�شري �إىل
مدوناتها اخلا�صة والقوانني والتنويهات التي تعتمدها،
ّ
املدونات والو�سائط
بني
بو�ضوح
تف�صل
مل
أنها
�
حتى
ّ
االجتماعية الأخرى بالرغم مما تناله تلك الأخرية من
اهتمام متزايد م�ؤخر ًا ،فهي تتطرق ب�شكل �سطحي �إىل
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�أنواعها وما تت�ضمنه من
مميزات اخل�صو�صية.
وبهذا اخل�صو�ص ،تدعو الكاتبة �إىل الف�صل ما
بني �أقرب الأ�صدقاء و�أ�صدقاء العمل والأ�صدقاء
االفرتا�ضيني للحفاظ على الهوية ال�شخ�صية ،وذلك يف
ق�سم خ�ص�صته ملجموعة من الن�صائح اجليدة والعملية
للحفاظ على �سالمة و�أمان م�ستخدم الإنرتنت .فالأن�شطة
التي يقوم بها امل�ستخدم واملعلومات التي ي�ضعها تبقى
هائمة يف مكان ما يف الف�ضاء ال�سيرباين وت�شكل ما ي�سمى
«الظل االفرتا�ضي» .ومع نق�ص القوانني التي تنظم عملية
ا�ستخدام وا�سرتجاع املعلومات ال�شخ�صية ،يو�صى
باحلذر عند حتميل البيانات �أو الآراء.
يختلف منظور الأمور عندما يكون امل�ستخدم طف ً
ال
ت�شبه الكاتبة
�أو �شاب ًا منغم�س ًا يف ت�صفح الإنرتنت .فهناّ ،
الإنرتنت ب�صندوق يخفي خماطر و�رشور ًا تكمن يف مواد
عنيفة �أو �إباحية ف�ض ً
ال عن خماطر وقوع الطفل �ضحية
ملكائد املتطفلني .وال تنح�رص املخاطر بهذه الأمور
بل تتخطاها �إىل انت�شار التنمري �أو الت�سلط ال�سيرباين
( )cyberbullyingبني طالب املدار�س مبا له من �أبعاد
نف�سية خطرية على َمن يقع �ضحيته .وو�ضعت الكاتبة
جمموعة من «القواعد الذهبية» للحفاظ على �أمن و�سالمة
الطفل عند ا�ستخدام الإنرتنت� ،صاغتها الكاتبة ب�شكل �سل�س
ي�سهل للقارئ اتباعها عند احلاجة .ويالحظ �أن ما يجمع
بني هذه القواعد هو وعي الأهل ودورهم .كما �أ�شارت
�إىل مواقع �إلكرتونية خم�ص�صة لتوعية الأطفال والتنبية من
خماطر الإف�صاح عن املعلومات ال�شخ�صية �أو و�ضع ال�صور
اخلا�صة والفيديو .وللت�شديد على �أهمية �سالمة الطفل
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وال�شاب ،تعطي الكاتبة �أمثلة كثرية حلوادث راح �ضحيتها
تنبه الأهل يف بع�ض الأحيان.
�أطفال �أبرياء بالرغم من ّ
وف�ض ً
ال عن خماطر ك�شف املعلومات اخلا�صة ،نبهت �إىل
خماطر �إدمان املعلومات و�إدمان الإنرتنت ،الذي ُيع ّد
خيار ًا حياتي ًا �شخ�صي ًا حتدده �أولويات امل�ستخدِم.
ويف اجلزء الذي يتناول الأمن الوطني ،يتحول الن�ص
من �صياغة �سل�سة ب�صيغة املخاطب للقارئ �إىل �صفحات
بحثية فيها الكثري من التعاريف واملعلومات التاريخية
والتفا�صيل ال�شائكة للقوانني ال�سيربانية والتوجيهات
املتعلقة باخل�صو�صية .وبالرغم من قيمة غالبية هذه
املعلومات ،ف�إن هذا التحول يخل نوع ًا ما بتوازن الكتاب
وتنا�سقه .وقد ُيعزى ذلك �إىل طبيعة مو�ضوع اخل�صو�صية
وارتباطه ب�شكل وثيق بالقوانني وال�سيا�سات التي بدورها
تت�صف بالت�شابك والتعقيد.
تتعمق الكاتبة ب�أنواع اخل�صو�صية :خ�صو�صية
املعلومات واملواقع واالت�صاالت ،وكذلك اخل�صو�صية
البدنية واختالف القوانني الوطنية التي منها ما يحميها
ويحافظ على �رسيتها متام ًا ومنها ما مينع �رسية
املعلومات حتت �شعار احلفاظ على الأمن القومي
ك�أولوية .وحتاول الكاتبة جمع خمتلف وجهات النظر
حول جدلية جمع وا�ستخدام املعلومات ال�شخ�صية،
وخا�صة احل�سا�سة ،ب�شكل رقمي ،مبا فيها املعلومات
الطبية مث ً
ال حول الأطفال.
وينتهي الكتاب بت�سا�ؤالت عديدة عن الفقدان التدريجي
للخ�صو�صية وعن كيفية �إيجاد التوازن ما بني اجتاهات
جمتمع دائم التواجد على الإنرتنت ( )always-onمن جهة،
وفوائد من جهة �أخرى ،حيث �أو�صل التوا�صل الإلكرتوين
املجتمع املدين �إىل حد امل�شاركة يف احلكم ويف �صنع
َ
القرار.
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في حياتنا اليومية
مواقع اإلعالم االجتماعية على اإلنترنت واحلركات الشعبية العربية
يف �أواخر عام  2010وبداية عام  ،2011ولدت
حركات �شعبية ذات طابع احتجاجي ،وحتى ثوري ،يف
�شتى �أنحاء العامل العربي ،مطالبة ب�إ�صالحات دميقراطية
�أو بتغيريات جذرية للحكم واحلاكمني واحلكومات ،من
تون�س �إىل م�رص �إىل اليمن �إىل البحرين وليبيا والأردن
واجلمهورية العربية ال�سورية ورمبا بلدان �أخرى يف
الآتي من الأيام .هذا الربيع العربي ،الذي ا�ستوحي ا�سمه
من «ربيع براغ» الذي ح�صل عام  ،1968و�إىل حد ما من
«ربيع بريوت» الذي �شهده لبنان عام  ،2005يت�سم مبالمح
مت�شابهة بني البلدان املعنية من حيث م�ضمون املطالب.
فاملتظاهرون يف م�رص وتون�س واليمن والبحرين وليبيا

والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية طالبوا ويطالبون
بدميقراطية حقيقية وب�شفافية احلكم واحلرية الإعالمية
ومعها حرية التعبري وح�رص �سلطات الأجهزة الأمنية التي
كانت حتجب احلريات عن ال�شعب.
وبعد ،ال يهدف هذا املقال �إىل �إجراء حتليل
�سيا�سي ،بل �إىل �إلقاء نظرة على مدى ت�أثري تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت على هذه احلركات ال�شعبية ،ويف
اخل�صو�ص مواقع التوا�صل االجتماعي مثل فاي�سبوك
( )www.facebook.comوتويرت ( )twitter.comويوتيوب
( ) www.youtube.comوغريها.

نبذة عن سمات فايسبوك وتويتر
موقعني للتوا�صل االجتماعي� ،أال وهما فاي�سبوك وتويرت ،تتعاظم يوم ًا بعد يوم ،وطريقة ا�ستعمالهما
مبا �أن �أهمية �أكرب
َ
تتغري مع مرور الوقت وبف�ضل ابتكار م�ستعمليهما طرق ًا و�أ�ساليب جديدة مل تخطر على بال م�صمميهما الأ�صليني ،يقت�ضي
الأمر �إلقاء نظرة �رسيعة على الأهداف الأ�سا�سية التي كانت وراء �إن�شاء هذين املوقعني االجتماعيني.
ما هي فكرة فاي�سبوك الأ�سا�سية؟
كان الهدف الأ�سا�سي لهذا املوقع التوا�صل مع الأقارب والأ�صدقاء واملعارف� ،أو حتى مع �أ�شخا�ص ال يعرفهم
امل�ستخدم معرفة �سابقة و�إمنا ي�شاركهم هواياتهم �أو اهتماماتهم .وي�ستطيع م�ستخدم الفاي�سبوك ا�ستعمال عدة �أ�ساليب
و�أدوات لإقامة هذا التوا�صل االجتماعي مثل الر�سائل الإلكرتونية ،والدرد�شة على الإنرتنت ،والت�شارك يف ال�صور
واالفالم ،وغريها .كما ميكنه �أن يختار َمن ي�ضيف �إىل قائمة �أ�صدقائه بدعوتهم �أو بقبول دعوة �أحدهم للتوا�صل،
باال�ضافة �إىل �إمكانية دخول �صفحته اخلا�صة عندما ي�شاء ومنها الو�صول �إىل �أخبار و�صور وحتديثات �أ�صدقائه ب�رشط
�أن يكون ه�ؤالء قد �سمحوا له بالنفاذ �إىل تلك املعلومات.
ما الذي مييز تويرت عن فاي�سبوك؟
للذين ال يعرفون تويرت و�إمنا ي�ستخدمون الهاتف اخلليوي لإر�سال الر�سائل الق�صرية ) ،(SMSميكن تلخي�ص ال�رشح
عن تويرت بالقول �إنه موقع يتيح مل�ستعمله �أن يبعث ر�سائل ق�صرية ولكن عرب الإنرتنت .فبينما يتيح فاي�سبوك املجال
ال�ستعمال �شتى �أنواع و�سائل االت�صال كما هو مذكور �أعاله ،تقت�رص و�سيلة التوا�صل لتويرت على الر�سائل الق�صرية التي
ال تتجاوز الـ  ١٤٠حرف ًا .كما �أن م�ستعملي تويرت ال يختارون �أ�صدقاءهم ومعارفهم بل ير�سلون الر�سائل الق�صرية �إىل
جميع امل�شرتكني ،مع العلم �أنه ب�إمكانهم �أن ير�سلوا ر�سالة ق�صرية �إىل �شخ�ص واحد �أو �إىل الئحة خمتارة من الأ�شخا�ص،
ولكن يف النهاية ميكن جلميع م�ستعملي تويرت قراءتها �إذا قرر �أحد متلقي هذه الر�سالة ن�رشها .وعلى العك�س من فاي�سبوك
الذي ي�شجع الأقارب والأ�صدقاء واملعارف على التوا�صل ،ت�شجع تويرت التوا�صل بني �أ�شخا�ص ال جتمعهم معرفة �سابقة.
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يعتمد هذا املقال �إىل حد كبري على معلومات و�أبحاث
مت ن�رشها يف التقرير الأول حول الإعالم االجتماعي
العربي( )37الذي �صدر عن كلية دبي للإدارة احلكومية،
وعلى درا�سة بعنوان «و�سائل الإعالم االجتماعية يف
العامل العربي وم�ساهمتها يف انتفا�ضات عام »2011
�صدرت عن مركز امل�ساندة لو�سائل الإعالم الدولية(. )38
واجلدير بالذكر �أن العمل على الدرا�سة الثانية كان قد
بد�أ ،و�أن جزء ًا كبري ًا منها كان قد �أُجنز ،يف وقت �سابق
لبداية احلركات ال�شعبية العربية.

ت�أثري الإعالم االجتماعي على حرية التعبري
حرية التعبري يف و�سائل الإعالم التقليدية من �إذاعات
وتلفزيونات و�صحف يف العديد من البلدان العربية
ال تزال حتى يومنا هذا حمدودة .فهذه الو�سائل هي
حتت �سيطرة الدولة� ،أو على الأقل ،وحتى يف حال
كانت ملكية خا�صة ،تخ�ضع لرقابة م�سبقة �صارمة متنع
انتقاد النظام احلاكم .ولعل هذا هو ال�سبب الأ�سا�سي
الذي �شجع ال�شعوب العربية على اعتماد و�سائل بديلة
مكّنتها من ن�رش �آرائها والتعبري عن �أفكارها بدون
رقابة .فقد �أتاحت و�سائل التوا�صل الإلكرتونية
�صعبت على
لل�شعوب قنوات ات�صال ومنابر تعبري جديدة ّ
املراقب عمله ،وذلك لكرثة تنوعها و�صعوبة ال�سيطرة
عليها .فعلى �سبيل املثال ،فاي�سبوك ،وتويرت،
ويوتيوب كلها موجودة خارج نطاق �سيطرة املوظفني
احلكوميني املعنيني بالرقابة .وميكن للأنظمة احلاكمة
�أن حتاول منع �شعوبها من النفاذ �إىل تلك املواقع على
الإنرتنت ولكن ب�صعوبة .وغالب ًا ما يتمكن ال�شعب من
تفادي التكنولوجيات امل�ستعملة من قبل الدولة ملنعه من
ت�صفـُّح مواقع معينة على الإنرتنت .وتدل الأرقام عن
عدد م�ستخدمي فاي�سبوك ن�سبة �إىل عدد ال�سكان يف العامل
العربي يف �أواخر عام  ٢٠١٠عن مدى تغلغل فاي�سبوك
يف هذا املجتمع.
ولكن بالرغم من �أن معظم البلدان العربية ت�سمح
الآن بالنفاذ �إىل فاي�سبوك وغريه من مواقع التوا�صل
االجتماعي ،فهذا ال يعني �أن حرية التعبري عن الر�أي
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باتت متاحة على الإنرتنت .ففي عدد من البلدان العربية،
مدونو املذكرات الإلكرتونية وم�ستخدمو مواقع
يواجه ِّ
التوا�صل االجتماعي م�شاكل متعددة مع املراقب الذي
ميكنه اللجوء �إىل عدد من القوانني التي تن�ص على عدم
الت�شهري ،وخا�صة بالن�سبة �إىل ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والعائالت احلاكمة� ،أو �إىل ن�صو�ص قوانني الطوارئ
التي ت�سمح بحجز �أي �شخ�ص من دون توجيه تهمة �إليه.
ولذلك ف�إن املنظمات واحلركات ال�شبابية واالجتماعية
املدونات واملواقع االجتماعية على
تن�صح م�ستخدمي
ّ
بتوخي احلذر ،مما دفع عدد ًا كبري ًا منهم �إىل
الإنرتنت
ّ
ا�ستعمال �أ�سماء م�ستعارة حلماية �أنف�سهم .وحتت هذه
الأ�سماء امل�ستعارة وعرب �إن�شاء جمموعات تت�شارك يف
الر�أي ،متكّن م�ستخدمو �شبكات االت�صال االجتماعية
ومدونو املفكرات الإلكرتونية من ح�شد النا�س وحثهم
ِّ
على النزول �إىل ال�شوارع للتظاهر واملطالبة باحلريات
االجتماعية وال�سيا�سية.
وبات دور الإنرتنت يف بزوغ الربيع العربي
وا�ضح ًا .فقد جل�أ منظمو املظاهرات �إىل عدد من
الو�سائل اجلديدة لدعوة ال�شعب �إىل امل�شاركة ،حيث
مت توجيه جزء كبري من الدعوات عرب �شبكات فاي�سبوك
وتويرت لدرجة �أن الأنظمة احلاكمة التي الحظت قوة
ت�أثري هذه املواقع على ال�شعب حاولت ب�شتى الطرق
احلد من ت�أثريها ،ومنها على �سبيل املثال �إقدام النظام
امل�رصي ال�سابق على �إغالق �شبكة الإنرتنت بكاملها لعدة
�أيام يف �أواخر كانون الثاين/يناير  .2011وكان
هذا الإغالق �أول �سابقة من نوعها يف تاريخ الإنرتنت
العاملي ،حيث �إن بع�ض البلدان كانت تلج�أ �إىل منع
النفاذ �إىل مواقع �إخبارية �إلكرتونية معينة �أو �إىل موقع
من املواقع االجتماعية ولي�س �إىل �شل �شبكة الإنرتنت
بكاملها يف البلد ،مثلما ح�صل يف ال�صني و�إيران وتايلند
وتون�س .ولكن الإجراء الذي اتخذته �سلطات النظام
ال�سابق يف م�رص مل يدم �أكرث من �أيام قليلة فقد ا�ضطرت
�إىل �إعادة تفعيل الإنرتنت حتت �ضغط ال�شارع وال�ضغط
العاملي .ومنذ ذلك احلني وحتى كتابة هذا املقال،
ا�ستمر ال�شباب امل�رصي يف ا�ستخدام الو�سائل املتاحة
على الإنرتنت لإحداث املزيد من الإ�صالحات ال�سيا�سية
واالجتماعية.
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عدد م�ستخدمي فاي�سبوك ن�سبة �إىل عدد ال�سكان يف العامل العربي (يف كانون الأول/دي�سمرب )2010
عدد م�ستخدمي فاي�سبوك

عدد ال�سكان

معدل االخرتاق %

البلد

الأردن

1 104 340

6 472 392

17.06

الإمارات العربية املتحدة

2 135 960

4 707 307

45.38

276 580

807 131

34.27

تون�س

1 820 880

10 373 957

17.55

اجلزائر

1 413 280

35 422 589

3.99

6 240

691 351

0.9

ليبيا

260 400

6 545 619

3.98

اجلمهورية العربية ال�سورية

241 859

22 505 091

1.07

جيبوتي

46 040

879 053

5.24

ال�سودان

319 624

43 192 438

0.74

ال�صومال

6 940

9 133 124

0.08

العراق

397 140

31 466 698

1.26

ُعمان

219 320

2 905 114

7.55

فل�سطني

474 400

4 409 392

10.76

قطر

512 060

1 508 322

33.95

الكويت

629 700

3 050 744

20.64

لبنان

983 380

4 254 583

23.11

م�رص

4 634 600

84 474 427

5.49

املغرب

2 446 300

32 381 283

7.55

اململكة العربية ال�سعودية

3 213 420

26 245 969

12.24

موريتانيا

40 000

3 365 675

1.19

اليمن

179 400

24 255 928

0.74

البحرين

جزر القمر

امل�صدر :كلية دبي للإدارة احلكومية.Arab Social Media Report: Facebook Usage, Vol. 1, No. 1 ،

َمن هم م�ستخدمو ال�شبكات االجتماعية يف العامل
العربي؟
تدل الأرقام التي جمعتها كلية دبي للإدارة احلكومية
�أن م�ستخدمي �شبكة فاي�سبوك يف العامل العربي هم يف
�أغلبيتهم من ال�شباب بني �أعمار  15و� 29سنة.

ومن ناحية ِن�سب الذكور والإناث بني م�ستخدمي
فاي�سبوك ،تو�صلت الدرا�سة �إىل ا�ستنتاج �أن عدد
الذكور من م�ستخدمي فاي�سبوك يبلغ �ضعف عدد الإناث
يف املنطقة العربية ،بخالف املعدل العاملي العام
يكون عدد الإناث  54يف املائة من جمموع عدد
حيث ِّ
م�ستخدمي فاي�سبوك.
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التوزيع ال�سكاين مل�ستخدمي فاي�سبوك يف العامل العربي (كانون الأول/دي�سمرب )2010

امل�صدر :كلية دبي للإدارة احلكومية.
مالحظة :مل تدرج اجلمهورية العربية ال�سورية وال�سودان مع �سائر البلدان وذلك ب�سبب عدم توافر معلومات لديهما.

ِن�سب الذكور والإناث يف عدد م�ستخدمي فاي�سبوك يف العامل العربي (كانون الأول/دي�سمرب )2010

امل�صدر :كلية دبي للإدارة احلكومية.
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هل احلركات ال�شعبية هي الوحيدة امل�ستفيدة
من مواقع التوا�صل االجتماعي على الإنرتنت؟
لقد �سلط هذا املقال حتى الآن ال�ضوء على ال�شباب
يف العامل العربي كم�ستخدمني لل�شبكات االجتماعية على
الإنرتنت من �أجل التعبري عن �آرائهم بحرية وللدعوة �إىل
التجمعات واملظاهرات ال�شعبية .وال�س�ؤال املطروح هنا
هو :هل ي�ستفيد امل�س�ؤولون واحلكام من ا�ستخدام هذه
املواقع الإلكرتونية ملخاطبة الر�أي العام؟
لقد بد�أ عدد من امل�س�ؤولني يف املنطقة ،ومنهم ر�ؤ�ساء
الدول وال�شخ�صيات ال�سيا�سية املوالية واملعار�ضة
والعائالت احلاكمة ،بالنظر بجدية �إىل �أهمية املواقع
االجتماعية على الإنرتنت وخا�صة بالن�سبة �إىل ا�ستخدامها
كو�سيلة لرتويج �أجنداتهم ال�سيا�سية .وهناك حالي ًا
�صفحات على فاي�سبوك لعدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية،
ومنهم من ي�ستعمل تويرت لإي�صال الر�سائل الق�صرية،
حتى �أن البع�ض الآخر ي�ستعمل و�سائل احلوار الإلكرتوين
( )Webchatللتوا�صل مع املواطنني.
ويت�ساءل البع�ض عن �صفحات فاي�سبوك التي ت�شيد
ت�سوق نف�سها ك�صفحات م�ستقلة
ب�شخ�صيات معينة ،والتي ّ
�أن�ش�أها معجبون ،وعما �إذا كانت حقيقة م�ستقلة �أو �أنها
جمرد حماوالت خفية لهذه ال�شخ�صيات لت�سويق نف�سها
و�أفكارها ل�رشيحة من ال�شعب رمبا ال تقر�أ �أو ال ت�ستمع
�إىل الو�سائل الإعالمية التقليدية الر�سمية .والأمثلة يف
هذا املجال كثرية و�سهلة املنال� ،إذ ميكن للقارئ �أن
يبحث بوا�سطة موقع غوغل ( )Google.comعن �صفحات
للحكام والر�ؤ�ساء احلاليني� ،أو حتى عن �صفحات لر�ؤ�ساء
�سابقني خ�رسوا مواقعهم بف�ضل احلركات ال�شعبية ،على
ال�شبكات االجتماعية على الإنرتنت .ويوجد �أي�ض ًا عددا
من ال�سيا�سيني الذين ي�ستعملون تويرت لإي�صال ر�سائل
ق�صرية �إىل قاعدتهم ال�شعبية ،وميكن للقارئ �أن ي�صل
بوا�سطة موقع غوغل �إىل هذه الر�سائل ،وذلك عرب البحث
عن ا�سم ال�شخ�صية املطلوبة مع �إ�ضافة كلمة تويرت �إىل
جمال البحث.

العدد 15

هل الربيع العربي وليد التكنولوجيات؟
هل ميكن القول �إن الربيع العربي ما كان ليحدث
لوال التكنولوجيات اجلديدة ،ومنها مواقع التوا�صل
االجتماعي على الإنرتنت؟ من ال�صعب اجلزم يف الإجابة
على هذا ال�س�ؤال .ولكن من امل�ؤكد �أن هذه التكنولوجيات
اجلديدة كان لها ت�أثري ًا كبري ًا ،وذلك �إىل جانب عوامل
�أخرى �أ�سا�سية �أدت �إىل والدة احلركات ال�شعبية ،ومنها
الإحباط ال�سائد عند �شعوب البلدان العربية ب�سبب غياب
العدالة االجتماعية واحلرية والدميقراطية وتف�شي الف�ساد
والفقر والتخلف رغم ما متلكه هذه البلدان من موارد
وطاقات .ولو كانت احلياة على ما يرام ،والأنظمة
احلاكمة عادلة و�شفافة ،ملا حتركت ال�شعوب مع �أو بدون
وجود التكنولوجيات .ففاي�سبوك وتويرت وغريهما من
و�سائل التوا�صل مل يت�سببوا بثورات يف البلدان التي تنعم
�شعوبها باحلرية والرفاهية والعدالة .ويبقى ال�سبب
الأ�سا�سي وراء التحركات ال�شعبية العربية هو عدم ر�ضا
ال�شعوب بالأو�ضاع التي �آلت �إليها بلدانها يف ظل الأنظمة
احلاكمة ،ومل تفعل التكنولوجيات �أكرث من ت�أمني املنرب
الالزم لإي�صال الر�سالة �إىل اجلماهري.
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احلواشي

احلواشي
ً فيكون عن�صر العلنية
متوفرا وذلك يف �ضوء عدد الأ�شخا�ص املر�سل �إليهم والبالغ
ً 22
.)�شخ�صا (احلكم غري من�شور
 من3  من اقرتاح قانون املعامالت الإلكرتونية اللبناين البند173 ) عدِّلت املادة19 (
 من قانون العقوبات اللبناين (الن�شر بالو�سائل الإلكرتونية (الن�شر209 املادة
 «الكتابة والر�سوم واللوحات وال�صور والأفالم:الإلكرتوين)) على النحو التايل
وال�شارات والت�صاوير على اختالفها �إذا عر�ضت يف حمل عام �أو مكان مباح للجمهور
�أو مع َّر�ض للأنظار �أو بيعت �أو عر�ضت للبيع �أو و ِّزعت على �شخ�ص �أو �أكرث � ًأيا كانت
.»الو�سيلة املعتمدة لذلك مبا فيها الو�سائل الإلكرتونية
Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K. and Ybarra, M. 2008. Online ) 20(

.http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
. http://children.foreignpolicyblogs.com/2010/09/26/cyber-bullying
http://networkconference.netstudies.org/2010/04/teenage-cyberbullying-and-facebook-%E2%80%93-reducing-the-risks/.
.http://safety.more4kids.info/192/cyber-bullying/

.http://www.webkinz.com/
.http://www.itp.net/583730-bahrain-reveals-first-ict-safety-review
United Nations Public Administration Network (UNPAN), UNPAN Arab

)4 (
) 5(
)6 (
) 7(

States, Internet Safety to be Taught in United Arab Emirates Schools,

“Predators” and their Victims: Myths, Realities and Implications

15 November 2010. http://www.unpan.org/Regions/ArabStates/Public

for Prevention and Treatment. In American Psychologist. 63, pp.

AdministrationNews/tabid/114mctl/ArticleView/ModuleId/1463/

111-128.

) 1(
) 2(
) 3(

articleId/23412/Internet-Safety-to-be-Taught-in-UAE-Schools.aspx.

Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, Enhancing

) 21(

Child Safety and Online Technologies. Final Report of the Internet
Safety Technical Task Force to the Multi-State Working Group on
Social Networking of State Attorneys General of the United States.
December 31, 2008.
http://rss.thesmokinggun.com/documents/florida/girls-busted-

)22 (

phony-facebook-pages.
International Telecommunication Union, Child Online Protection:

)23 (

Statistical Framework and Indicators 2010. http://www.itu.int/dms_
pub/itu-d/opb/ind/D-IND-COP.01-11-2010-PDF-E.pdf.

.www.globalpulse2010.gov/topic8.html ) 24(
.SCOPUS 2007 ) 25(
.A. Zahlan, Science and Sovereignty: Prospects for the Arab World, 2010 )26 (
.2011  ) جائزة التميز للحكومة الإلكرتونية27(
.http://www.egovawards.bh/HomePageAr.aspx

.) جائزة الإجناز للتعامالت الإلكرتونية احلكومية28 (
.http://www.yesser.gov.sa/ar/Award/Pages/about_eAward.aspx

. ) جائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية29(
.http://www.ita.gov.om/HMAward/
.http://www.egulf-oman.com/arabic/award.htm )30 (
) اجلمعية العلمية ال�سورية للمعلوماتية31 (
.http://www.discover-syria.com/news/2231
.http://www.wsis-award.org/about/all-about-the-wsa ) 32(
.http://www.yesser.gov.sa/ar/Award/Pages/about_eAward.aspx ) 33(
.http://www.egulf-oman.com/arabic/award.htm )34 (
http://www.unpan.org/DPADM/UNPSDayAwards/UNEGovSurvey ) 35(
Awards/tabid/1309/language/en-US/Default.aspx.

.http://www.wsis-award.org/ ) 36(
) 37(

Dubai School of Government, Racha Mourtada and Fadi Salem, Arab

)8 (
.http://kids.cert.gov.om ) 9(
.Internet World Stats. http://www.internetworldstats.com ) 10(
) حققت م�صر معايري وجود ت�شريع حمدد لإباحية الأطفال وحتديد اجلرائم التي ي�سهلها11 (
 ومل حتقق تعريف،الكومبيوتر وجترمي احليازة الب�سيطة لل�صور الإباحية للأطفال
.�إباحية الأطفال و�إلزام ال�شركات املقدمة خلدمة الإنرتنت بالتبليغ
http://www.mcit.gov.eg/Ar/MediaPressSer_Details.aspx?ID=509 ) 12(
.http://www.safespace.qa/csk/ar/home.aspx

&TypeID=3.

.http://ikeepsafe.org )13 (
International Telecommunication Union, Child Online Protection: ) 14(
Statistical Framework and Indicators 2010. http://www.itu.int/dms_
pub/itu-d/opb/ind/D-IND-COP.01-11-2010-PDF-E.pdf.

.http://www.atfalouna.gov.lb
 الت�شريع: �إباحية الأطفال،املركز الدويل للأطفال املفقودين واملعر�ضني لال�ستغالل
.2008 ، الطبعة اخلام�سة،النموذجي والتقرير الدويل
، النظرية العامة للجرمية، اجلزء الأول، القانون اجلنائي العام، م�صطفى العوجي.د
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نشــرة

بات اجلميع يدرك �أهمية الإنرتنت ودورها يف حياتنا اليومية ،ملا توفره من �إمكانيات للتوا�صل ومن موارد معرفية
يف جميع املجاالت .وتقدم الإنرتنت فوائد كربى للأطفال ،حيث تثبت الدرا�سات �أن اال�ستخدام الفعال للإنرتنت من
قبل الأطفال ي�سهم يف تفوقهم املدر�سي ومتيزهم املهني فيما بعد .غري �أن ما تقدمه الإنرتنت لي�س فقط فر�ص ًا ممتازة
للتعلم وتو�سيع �آفاق املعرفة وتنمية املهارات ال�شخ�صية واالجتماعية ،بل حتمل يف ثناياها خماطر تهدد �أمن زوارها،
وخا�صة الأطفال و�سالمتهم .و�أ�صبحت �إ�شكالية توعية الأطفال حول خماطر الإنرتنت و�سبل حمايتهم منها معادلة
�صعبة ت�ستدعي اهتمام املعنيني على جميع الأ�صعدة.

تـكـنولوجيا املعلومــات واالتصــاالت
للتنمية في غربي آسيا

لذلك ،اختارت الإ�سكوا مو�ضوع «حماية الأطفال على الإنرتنت» مللف هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للتنمية يف غربي �آ�سيا .ويتناول امللف جوانب خمتلفة من هذه الق�ضية واجلهود املبذولة يف البلدان العربية
حلماية الأطفال على الإنرتنت ،مع الرتكيز على جتربتي م�رص ولبنان يف هذا املجال .ويعر�ض امللف الت�رشيعات
الأمريكية يف جمال حماية الأطفال على الإنرتنت واجلهود الدولية التي تبذل من �أجل توفري �إطار �إح�صائي لقيا�س هذه
احلماية .وبالإ�ضافة �إىل امللف ،تت�ضمن الن�رشة عدد ًا من املقاالت الأخرى ،منها عن ت�أثري مواقع التوا�صل االجتماعية
على الإنرتنت على احلركات ال�شعبية العربية ،وعن �أهمية البحث العلمي يف التنمية املحلية ،وعن امل�سابقات وجوائز
التم ّيز للتطبيقات واخلدمات الإلكرتونية ك�إحدى الو�سائل املتبعة لتحفيز تطوير التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية.

1.1تأثير الشبكات االجتماعية على أمن األطفال
2.2حماية األطفال على اإلنترنت في العالم العربي :مالمح من التجربة املصرية
3.3اجلهود اللبنانية حلماية األطفال على اإلنترنت :مساهمة اإلطار القانوني
4.4التشريع وحماية األطفال على اإلنترنت في الواليات املتحدة
5.5قياس حماية األطفال على اإلنترنت

الـعـدد
بيت األمم املتحدة ،ساحة رياض الصلح
صندوق بريد ،11-8575 :بيروت ،لبنان
هاتف ،+961 1 981301 :فاكس+961 1 981510 :
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