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المجلس األعلى للطفولة      

اطار وطني للعمل االجتماعي المختص بالطفولة                        
يهدف إلى التكامل بين القطاعين الرسمي واألهلي                        

بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية                         
يعمل على تنسيق السياسات العامة المتعلقة بالطفولة                             

 يشرف على حسن تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل                       



الخلفية   

االتفاقية الدولية لحقوق االطفال                
حق الطفل في الحصول على المعلومات والمواد من شتى                         

) 17المادة   ( المصادر الوطنية والدولية            
االخذ بعين االعتبار المسؤولية المشترآة لالهل في تربية الطفل  

ونموه على ان تكون مصلحته الفضلى موضع اهتمامهم االساسي 

ان تقوم الدولة بتطوير خدمات ومرافق من شأنها مساعدة االهل                             
)18المادة   ( بمسؤولياتهم           الضطالع  على ا   



الخلفية   

:ممارسة هذا الحق يخضع لبعض القيود             
احترام حقوق الغير او سمعتهم 

)13المادة (حماية النظام العام واآلداب العامة 

 مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من                       وضع  ضرورة    هنا     من 
  المعلومات والمواد التي تضر بصالحه                  



  الخلفية 

وثيقة عالم صالح باألطفال   

تشجيع التدابير التي ترمي إلى حماية األطفال من الوقوع           
ضحية لمواقع اإلنترنت التي تتضمن مشاهد تتسم بالعنف       

 مع مراعاة مسؤوليات األسرة والوالدين      



 ف ا هداال

التدابير القانونية واإلجراءات الفنية والتقنية وآليات                               التعرف على     
الحماية وإجراءات الرقابة الرسمية المعتمدة لمكافحة سوء                       
استعمال االنترنت واألقراص المدمجة لاللعاب االلكترونية                         

وبالتالي استغالل االطفال عبر المواقع االباحية                     

 الخطوات المستقبلية للحد من تفاقم المشكلة                   اقتراح  



 منهجية العمل 

 االدارات الرسمية والجهات المعنية بمكافحةالشراآة بين     
االنترنت    االستخدام االستغاللي لالطفال عبر                

تشكيل ثالث لجان قطاعية متخصصة تضم الفرقاء المعنيين
: وهي

فنية    اللجنة   ال1.

قانونية     اللجنة   ال2.

 بحاث ال توعية وا       ال  لجنة  3.



 الشرآاء 

 الجامعة اللبنانية   –آلية االعالم -
جمعية المعلوماتية المهنية   -
جمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان   -
 Microsoft: شرآات االنترنت -

Cyberia،Sodetel،MoscaNet 
FarahNet

 لعلوم االنسان  لالونيسكو المرآز الدولي   -
جمعية التنمية وحماية الطفل من   -

االستغالل 
جمعية جاد   -
منظمة الصحة العالمية    -
  منظمة غوث االطفال السويدي   -

وزارة االتصاالت-
وزارة االقتصاد والتجارة  -
  :االجتماعية وزارة الشؤون  -

 دائرة – والمكننة   التنظيم  برنامج
حماية االحداث 

وزارة العدل-
وزارة التربية والتعليم العالي    -
وزارة االعالم-
وزارة التنمية االدارية -
المديرية العامة لقوى االمن     -

الداخلي   



محاور العمل  

:اللجنة قانونية    

مراجعة مشروع تعديل قانون العقوبات تحديدا المواد المتعلقة                  -
بحماية االطفال من خطر االنترنت وجرائم المعلوماتية                            

اقتراح استحداث قوانين خاصة بحماية االطفال عبر شبكة                            -
االنترنت      

 تحديد دور المراجع االمنية والسلك القضائي في ضمان                         - 
حماية الطفل       

 على االتفاقيات الدولية              لتصديق   ل حث الحكومة اللبنانية               - 
الخاصة بهذا الشأن        



محاور العمل  

:اللجنة الفنية       

: سوء استخدام االنترنت عبر     فحة  تحضير ملف شامل يغطي جميع االمور الفنية والتنظيمية المتعلقة بمكا        

لحماية االطفال      هذا االطار االطالع من االدارات الرسمية المعنية على التدابير التي تعتمدها في     -
على شبكات االنترنت  

 
طفال او حتى تمنع      اقتراح الحلول البديلة التي تحول دون االتصال بالمواقع المسيئة لال           -

 سنة من الولوج اليها    18القاصرين دون 

الى المواقع الخطرة االطالع على التجارب العالمية والعربية في هذا المجال لجهة التعرف       -
.  الفنية التي تعطل الدخول الى مواقع معينة    االمكانات  والى 



: اللجنة الفنية     

 شروط الترخيص لفتح مقاهي االنترنت وفرض غرامات                      تنظيم     
على المخالفين          

تخصيص شرطة او وحدات امنية وتدريبها على التحقق من المواقع                                 
االلكترونية الضارة وضبط عمليات التهريب ونسخ االقراص                              

  المدمجة ورصد المخالفات         

محاور العمل  



 محاور العمل  

: لجنة التوعية واألبحاث   
 

حول   اجراء استطالع ميداني مع االطفال، االهل، مقاهي االنترنت، المدارس  
مدى استعمال االطفال للمواقع المسيئة 

 تثقيفية لالهل واألطفال حول مخاطر االنترنت توعوية اقتراح برامج 
 التربية الوطنية ولجان االهل للتوعية حول االستخدام     وزارةالتنسيق مع  

االستغاللي لالطفال عبر االنترنت  
الطلب من الوسائل االعالمية انتاج مواد وبرامج تثقيفية حول الموضوع     

تنظيم حملة تثقيفية تشمل امكنة تواجد الشباب واألطفال    



 التحديات والحلول المقترحة        

:  على المستوى التقني        

الرقابة من قبل الشرآات على نشر المحتوى المسيء لالطفال                      
يتعهد   "  ميثاق او مدونة       "  والمخالف للقوانين واألنظمة عبر اعتماد                    

: بـ خاللها الناشر        
 االلتزام بأنظمة النشر لجهة المضمون                 -
نظام     /  التمييز بين المحتوى الخاص باألطفال والراشدين                       -

معرفة عمر المتصفح        



التحديات والحلول المقترحة         

:على المستوى التقني     

مالحقة المخالفين و في تتبع   مساعدة القوى االمنية 

المساهمة في تقييم عدة برامج عالمية وظيفتها غربلة المحتوى    
واالستفادة منها محليا 

المساهمة في برامج التوعية والتدريب على استخدام برامج الغربلة  
 والتنقية المنزلية



التحديات والحلول المقترحة    

دون ان يكون ذلك بديال عن وعي االهل  ) اذا امكن(  خلق حساب باألطفال
واألطفال 

يغربل المواقع 
 USENETيغربل او يمنع الرسائل المتبادلة عبر شبكة نقل االخبار   

...)على المضمون ، الفيروس  ( شددة م يغربل البريد االلكتروني مع قواعد 
، مراقبةلل لعدم وجود امكانية تقنية       FTPمنع برامج تحميل الملفات   

غربلة وتنقية المحتوى المنقول  
وذلك  ..) اسم ، عنوان  (  على معلومات دقيقة عن المستخدم     االستحصال 

 بهدف حماية المستخدم وتنبيهه ومالحقة اية محاولة اساءة      

: على المستوى التقني        



 التحديات والحلول المقترحة        

 :على المستوى التشريعي          

 ادخال تعديالت على النصوص القانونية المرعية االجراء المتعلقة                             
بجرائم المعلوماتية وآل ما يتعلق بتقنيات االتصال الحديثة                                     

 تنظيم عمل مقاهي االنترنت ومراآز االلعاب االلكترونية ووضع                           
 شروط لتشغيلها وفرض رقابة على هذه المراآز              



التحديات والحلول المقترحة    

:على المستوى الوقائي          

تشجيع انشاء مراآز انترنت في البلديات تكون تحت رعاية ورقابة                                         -
البلدية بإشراف راشدين مدربين، وتطبيق انظمة الحماية من                              

  االنترنت    تاحة استعمال       ال وذلك  . ..  غربلة وتنقية ومنع وإشراف            
االطفال     من ممكن    عددألآبر   

اقتراح اقامة برامج توعية لالهل واألطفال في المدارس وفي                      -
الجمعيات االهلية حول قواعد ونظم حماية االطفال من مخاطر                                

  االنترنت   



االنجازات   

 على المستوى القانوني             

اضافة مادة على مشروع قانون اصول المعامالت االلكترونية                         
تتضمن تشديد العقوبة والغرامة في حال التعرض لالطفال                        
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