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أن األطفال  لها استطالعها األخيرتكشف في  العربية" –ي سي دي أل أ"
 أكثر عرضة للتهديدات اإللكترونية نتيجة االنتشار الواسع لألجهزة الذكية

 
 

 بنتائج إنفاذ القوانينومسؤولي إطالع الجهات المعنية بالعملية التعليمية 
 بهذا الصدد الدراسة التخاذ إجراءات فعالة

 
 

 ICDL) العربية –كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة "آي سي دي أل  – 2015 ،أكتوبراالمارات، 

Arabia")،  الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت

 لنشءاعن أن االنتشار غير المسبوق لألجهزة الذكية بين  مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر،في دول 

هم تخاضع للمراقبة إلى شبكة اإلنترنت، مما يزيد من المخاوف بشأن سالمالوصول غير من عملية اليسهل 

الضوء (، Cyber Safety Report 2014)" 2014وسلط تقرير "السالمة على اإلنترنت على اإلنترنت. 

اإلنترنت  على استخدام دماناإلقضايا  وخاصة، اليوم األطفالعلى المخاطر والتهديدات التي تواجه 

  عبر اإلنترنت. البلطجةو والمضايقات

 

ستند إلى البيانات التي تم الحصول عليها عبر دراسة استقصائية أجريت أثناء "مخيم تحليالت توقدم التقرير 

سنة من  18إلى  14تتراوح أعمارهم بين  وطالبة طالبا   404وشملت  "2014أي سي دي أل الصيفي 

بهدف التعرف على التجارب الخيارات متعدد  سؤاال   20وتحتوي الدراسة على مختلف دول المنطقة. 

اسة، كيف الدر استدرجتهالهذه الفئة العمرية عند استخدام شبكة اإلنترنت. ومن بين األسئلة التي  الشخصية

 ا على اإلنترنتي يقضونهتال ما هي المدةعلى شبكة اإلنترنت؛ و هؤالء الشبابومتى ومن أي مكان يدخل 

م ؛ وتجاربهاتكراره مدىاإلنترنت و عبر اتبالمضايق وعيهمإدمان اإلنترنت؛ ومدى  مخاطرومدى معرفتهم ب

يتم التواصل مع الوالدين أو المعلمين أو السلطات الحكومية بشأن مسألة مع المضايقات عبر اإلنترنت؛ وكيف 

 السالمة على اإلنترنت؛ وما الدور الذي يقومون به لضمان سالمتهم على اإلنترنت.

 

بتلقي شكاوي حول ا أقرو استطالع آراءهمذين تم ال النشء من %81بلغت  عاليةوأظهرت الدراسة أن نسبة 

الدراسة أيضا  تزايد مشكلة المضايقات عبر اإلنترنت بين  وكشفتنترنت. مقدار الوقت الذي يقضونه على اإل
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ممن شملهم االستطالع حدوث مضايقات عبر اإلنترنت مع أقرانهم، في  %60األطفال، حيث أكد حوالي 

 لم يعرفوا أو غير متأكدين مما تعنيهمن المشاركين  %64حين أوضحت الدراسة أن نسبة تصل إلى 

من األطفال أن المضايقات عبر اإلنترنت تحدث "طوال  %12ويعتقد حوالي  .فعليا   المضايقات عبر اإلنترنت

الدراسة هو أن  هذهاألكثر مدعاة للقلق في  النتيجةأنها "ال تحدث أبدا ".  لكن  %23في حين يعتقد  ،الوقت"

 إذا واجهتم مشكلة تتعلقغير مؤهلين لمساعدتهم  همومعلمي آبائهممن األطفال لديهم شعور بأن  %26 ما نسبته

 بالتهديدات اإللكترونية.

 

 رارصناع الق إلىالعربية  –الذي نشرته مؤسسة أي سي دي أل "تقرير السالمة على اإلنترنت"  إرسالوتم 

ي محاولة فوذلك القوانين،  مسؤولي إنفاذالجهات المسؤولة عن العملية التعليمية و وبخاصةفي منطقة الخليج، 

عبر اإلنترنت. وتتوفر الدراسة بشكل مجاني  األطفالحول أهمية التصدي للمخاطر التي تواجه لزيادة الوعي 

 .www.icdlarabia.org على اإلنترنت: المؤسسةباللغتين العربية واإلنجليزية على موقع 

 

" 2015نتائج "تقرير السالمة على اإلنترنت تعتبر " العربية": – أل دي سي "أي عام مدير عزو، جميل وقال

طفل بأي نتائج الدراسات الدولية. ويقع على عاتق كل شخص بالغ له عالقة تتطابق مع  للغاية وهي مقلقة

لتهديدات المحتملة التي تظهر على اإلنترنت ونشر الوعي حولها حتى يمكنهم الحذر منها وتجنب ل االنتباه

 ، حيثوقوع األطفال ضحايا للجرائم اإللكترونية. ونحن قلقون جدا  حول األرقام التي خلصت إليها الدراسة

لكبار واآلباء والمعلمين من تنظيم المزيد من حمالت التثقيف والتوعية بين اإلى ندعو جميع الجهات المعنية 

".أجيال المستقبلأجل توعيتهم بهذه المشاكل وضمان االستخدام اآلمن والمسؤول للتكنولوجيا من قبل   

 

 -انتهى-

http://www.icdlarabia.org/

