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أمن الطفال

نت  عل الن�ت

)السالمة والستغالل(

اعات ن ي للديمقراطية وحل ال�ن
إعداد : المركز الفلسطي�ن

فتسعى هذه الدراسة للإجابة عىل التساؤالت التالية:

ي تلبية االحتياجات الملحة للفئات الضعيفة من نساء وأطفال وشباب
ي اهتماماً خاصاً للمساهمة �ف

يوىل المركز الفلسطي�ف

ي إطار الديمقراطية
ي صنع القرار �ف

للتمتع بحقوقهم وخاصًة فيما يتعلق بالرفاه االجتماعي والحماية والمشاركة الكاملة �ف

ايد عىل خدمات الدعم عىل المستويات القانونية ف ي تلبية الطلب الم�ت
اتيجية للمركز المساهمة �ف ومن التوجهات االس�ت

والنفسية وآليات حماية خاصة للأطفال والنساء
اعات هي االأوىل من نوعها ف ي للديمقراطية وحل ال�ت

ي يقوم باعدادها المركز الفلسطي�ف
ومن خلل ذلك تعت�ب هذه الدراسة ال�ت

نت، باالإضافة اىل  نت ووعي االأهاىلي عىل ما يقوم به أطفالهم ع�ب االن�ت ف حيث تركز عىل سلوك االأطفال عىل االن�ت ي فلسط�ي
�ف

نت ن�ت ي بالتصفح االآمن للأطفال ع�ب االإ
تسليط الضوء عىل ما يقوم به مقدمي الرعاية من حماية االأطفال. الدراسة تع�ف

نت؟طرق استخدام وسائل االتصال  طفال ع�ب االن�ت 1 -  ما هو مستوى الوعي لدى االأطفال وأولياء االأمور لمفهوم االستغلل الجنسي للإ

ي ذلك؟
االجتماعي؟ وما هي العوامل المؤثرة �ف

ي 
نت؟ وما هي الجهات ال�ت ن�ت ي حاالت االستغلل الجنسي ع�ب االإ

2-   ما هي طرق الحماية المستخدمة من  قبل االأطفال وأولياء االأمور �ف

يتوجهون لها؟ولماذا؟

ناث أك�ث عرضة للستغلل الجنسي وما العوامل  ف حاالت االستغلل الجنسي بناءاً عىل جنس الطفل؟هل االإ 3-   هل هناك فروق نسبية ب�ي

ي النسبة النوعية؟
المؤثرة �ف

نت من خلل جمع أساسي للبيانات، وقد بدأ  ي تهدد أمن وسلمة االأطفال عىل االن�ت
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل المخاطر ال�ت

ي ابريل 2019 
ي بداية شهر نوفم�ب 2018 واستكملت �ف

اعات مرحلة جمع البيانات عىل االأرض �ف ف ي للديمقراطية وحل ال�ف
المركز الفلسطي�ف

من خلل إجراء مقابلت فردية مع 400 من االأطفال وكذلك مع 400 من أولياء االأمور، وكذلك 30 من رؤساء وممثىلي جهات تقديم 

ي القطاع الحكومي. وبعد الحصول عىل البيانات االأولية انطلقت عملية تصحيح القيم المفقودة والشاذة ومن ثم 
الرعاية والحماية �ف

عملية تحليل البيانات.

ف  ي محافظات )نابلس ،طولكرم جن�ي
ي مناطق الضفة الغربية فقط �ف

ف ،�ف ي فلسط�ي
تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة وتنفيذ االستمارات �ف

ة الزمنية من شهر نوفم�ب 2018 ة ( خلل الف�ت طوباس قليقلية ،سلفيت ، الخليل ، بيت لحم ، اريحا ، رام الله والب�ي
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النتائج 

استطالع الطفال

نت ومعدل  ن�ت نت، والوقت الذي يقوم به الطفل باالتصال عىل االإ ن�ت تباينت نتائج اطفال الدراسة من  الهدف من استخدام االأطفال للإ

نت يومياً. ن�ت ساعات استخدام االإ

نت يومياً: ن�ت معدل ساعات استخدام الإ

نت: ن�ت الوقت الذي يقوم به الطفل بالتصال عل الإ

نت: ن�ت الهدف من استخدام الئطفال لالإ

ناث، أقل من ساعة يومياً )%14.4 ذكور، %23.3 إناث(. من ساعة  نت اك�ث من االإ ن�ت ف ان الذكور لديهم معدل ساعات استخدام للإ حيث تب�ي

الذين  الذكور  الدراسة لسبب ان نسبه عدد  انه يعود  حسب ما اظهرت  المتوقع  إناث(، ومن  )%25.2 ذكور، 21.3%  إىل 5ساعات يومياً 

نت والتصفح . ن�ت ستخدام االإ ي من الممكن ان يلجأ إليها الذكور الإ
ناث ، ولربما يعود ايضا لتنوع االمكنه ال�ت يمتلكون اجهزه شخصيه اك�ث من االإ

نت  نت يلحظ انه مع انتهاء النهار وتقدم الليل يزيد معدل  استخدام االن�ت ي عدد ساعات وأوقات استخدام االن�ت
عند التدقيق والنظر �ف

ف الساعة )12-8( مساءاً )%17.8 ذكور، %10.3 إناث(، ،ولربما  للذكور عنه من االناث .قبل الساعة 8 مساءاً )%29.6 ذكور، %37.4 إناث(، ب�ي

نت المتلكهم بشكل أك�ث أجهزة خاصة شخصية،ولربما يعود أن االأطفال  ي استخدام االن�ت
هذا يعود أن االأطفال الذكور لديهم حرية اك�ب �ف

نت مع انتهاء النهار وتقدم الليل  ي أماكن مختلفة ،ومن المحتمل أن الفتيات يقل استخدامهم للن�ت
الذكور لديهم فرصه وإمكانية للتصفح �ف

بسبب احتمال ازدياد ألرقابه عىل الفتيات من قبل أهاليهم .

نت، حيث توافقوا أن الهدف االأول واالأهمية االأك�ب  ي هدف وأهمية إستخدام االن�ت
ناث توافقوا اىل حد بعيد �ف يلحظ أن االأطفال الذكور واالإ

ي االأهمية بخصوص 
بينما اختلفوا �ف لعاب،  ي االأهمية استخدامهم للإ

التواصل االجتماعي ،تليها �ف نت هو وسائل  ي إستخدام االن�ت
لهم �ف

ي االأبحاث 
نت �ف ناث اهتمام اعىل واك�ب بخصوص إستخدام االن�ت نت بهدف االأبحاث العلمية والدراسة حيث أظهرت االإ إستخدام االن�ت

العلمية والدراسة .

نت للألعاب )%39.6 ذكور، %28.9 إناث( ن�ت نت للدردشة )%32.8 ذكور، %25.4 إناث(، واستخدموا االإ ن�ت حيث ان االطفال يستخدموا االإ

نت الإجراء أبحاث علمية )%22.0 ذكور، %25.2 إناث(،  ن�ت نت للدراسة )%26.4 ذكور، %31.3 إناث(، واستخدموا االإ ن�ت واستخدموا االإ

ي وحدات حماية 
ي ابريل 2019  وقد شملت الدراسة االأطفال وأولياء االأمور ومقدمي الرعاية من ضباط أجهزة إنفاذ القانون،�ف

 واستكملت �ف

ف  بية والتعليم ، والموزع�ي ي وزارة ال�ت
بوي �ف ي وزارة التنمية االجتماعية ورؤساء اقسام االرشاد ال�ت

ااالرسة ،وموظفي شبكات حماية الطفولة �ف

ي الضفة الغربية من قرى ومخيمات ومدن.
عىل 10 محافظات �ف
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الخصوصية:

أثناء تواصله وتفاعله مع االأخرين، اال ان االأطفال والفتيه قد  الحقيقيه الرصيحه  الطبيعية يستخدم االنسان اسمه وصورته  العاده  ي 
�ف

نت، فقد يستخدم الطفل اسما مستعارا حماية لنفسه من  يستخدمو اسماءا وصورا مستعاره الأسباب مختلفه تتبع هدف استخدام االن�ت

ي التطفل عىل االآخرين ومضايقتهم وايذاءهم دون معرفة هويته ، 
اذى االخرين، او أن يتمكن ويعطي نفسه الفرصه ليمارس هوايته �ف

ل ما تريد من الصور والفيديوهات غائبا عن  ف ان مع�ف الخصوصيه والحرية عند االطفال ان تفعل ما تشاء  أثناء التصفح ، وان تضع وت�ف

از  ف اذهانهم احتماليات االستغلل واالب�ت

ي بياناتهم الشخصية من االناث فهم اك�ث استخداما الأسمائهم الحقيقية من 
تساهل �ف ي هذه الدراسة ،يلحظ ان االأطفال الذكور أك�ث

و�ف

ي المجتمع 
ناث واك�ث استخداما لصورهم الحقيقية وكذلك اك�ث تداوال لبياناتهم الشخصية ،ولربما يعود هذا اىل الثقافة الذكورية �ف االإ

ي حياتهم الفكرية والثقافية دون خوف من عتاب او لوم من أي طرف كان،لهذا 
ي تبيح للذكور ان يفعلوا  مايجدونه مناسا �ف

ي ال�ت
الفلسطي�ف

ي بياناتهم الشخصية ،بينما االناث يحاولن التس�ت وراء اسماء وهمية ويكن اك�ث انضباطا 
فالذكور يظهروا باسمائهم الحقيقية ويتساهلوا �ف

ي ان 
ين ،او لربما لياخذن حريتهن بشكل اك�ب �ف ف ف او المب�ت نت، اما خوفا عىل انفسهن من المتطفل�ي ي االن�ت

ي استخدام بياناتهم الشخصية �ف
�ف

يفعلن ما يردن  دون خوف وذلك بالتس�ت وراء اسماء وهمية وبيانات شخصية غ�ي حقيقة

نت مثل فيس بوك، سناب شات، انستغرام: ن�ت مدى وضع الطفل أو استعداده لوضع معلومات شخصية عنه عل مواقع عامة عل الإ

نت )%29.8 ذكور، %19.1 إناث(. ف أن %48.9 من االأطفال وضعوا أو عىل استعداد لوضع معلومات شخصية عنهم عىل مواقع عامة عىل االن�ت تب�ي

نت للقيام بترصفات غ�ي سوية:  ن�ت استخدام الئطفال الإ

نت،حيث اظهر  ي يمكن ان يقوموا بها عىل االن�ت
ناث بطبيعة الترصفات غ�ي السوية ال�ت ف الذكور واالإ من الملحظ ان هناك تباينا واضحا ب�ي

ي طبيعة 
ناث �ف االطفال الذكور القيام بكافة الترصفات غ�ي السوية بشكل اك�ث من االناث ،كما ويظهر االأطفال الذكور تسلسل مختلفا عن االإ

ي يمكن ان يقوموا بها هي دخول المواقع االباحيه )%4.4 ذكور، 1.0% 
هذه الترصفات ،حيث أظهروا ان اك�ث الترصفات غ�ي السوية ال�ت

إناث(، تليها القيام باالحتيال والخداع )%4.1 ذكور، %1.5 إناث(، وتليها القيام بالتشه�ي والتعنيف )%3.9 ذكور، %2.2 إناث(،بينما أظهرت 

ي يمكن ان يقمن بها هي التشه�ي والتعنيف)%3.9 ذكور، 2.2% 
ناث تسلسل مختلفا اخر،حيث أظهرن ان اك�ث الترصفات غ�ي السوية ال�ت االإ

از واالستغلل ،ثم التحرش الجنسي )%2.4 ذكور، %1.8 إناث(. ف إناث( ، يليه االب�ت

باحية. بينما اللفت للنظر ان الترصف غ�ي السوي  ومن الملحظ عىل االأطفال الذكور أن الترصف غ�ي السوي االك�ب هو دخول المواقع االإ

،وهذا ما لم يظهر بوضوح عند االأطفال الذكور . از واالستغلل والتحرش الجنسي ف ي والثالث عند االناث هو قيامهن  باالب�ت
الثا�ف
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نت وجهاً لوجه:  ن�ت مقابلة الطفل لئشخاص تعرف إليهم عل الإ

نت: ن�ت مدى قيام الوالدين بوضع بعض القيود عل إمكانية تصفح الطفل ودخوله لبعض المواقع عل الإ

نت )%24.7 ذكور،  ي مقابلة اشخاص وجها لوجه تعرفوا عليهم ع�ب االن�ت
من الملحظ ان االطفال الذكور أك�ث قدرة وجرأة من االناث �ف

ي قلما تحاسب الذكور ،ولربما يعود عىل ان الذكور بعيدين عن 
%10.8 إناث(، ولربما هذا يدل كما قلنا سابقا عىل ان الثقافة الذكورية ال�ت

المحاسبة والمراقبة .

نت للطفال هي أك�ث عند االناث من الذكور)%18.6 ذكور، %21.5 إناث( من الملحظ ان قيام االهل بتنظيم اوقات ومده استخدام االن�ت

نت هي اك�ث عند االناث من الذكور . ي تنظيم استخدام االن�ت
وهذا لربما يدل عىل ان مستوى الضبط والمراقبة ورغبة االهاىلي �ف

ناث فيما يتعلق بامتلك اجهزة ذكية ،وفيما يتعلق بعدد  من الممكن ان نلحظ ومن الملفت للنظر ان االأطفال الذكور كانوا اك�ث تفوقا من االإ

نت ،وتنوع أمكنة االستخدام، وفيما يتعلق باستخدام االسماء الحقيقية ، وفيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية. ساعات استخدام االن�ت

نت ومضمون هذا االستخدام  ناث بدأت تضعف لدرجه التقارب فيما يتعلق بطبيعة وغايات استخدام االن�ت ف الذكور واالإ بينما الفوارق ب�ي

فنلحظ ان االطفال الذكور واالناث تقاربوا فيما يتعلق بالقيام بترصفات غ�ي سوية او ن�ث صور إباحية أو فيديوهات إباحية

مالحظة عامة عل الخصوصية : 

ملخص:

نت اال ان الذكور اظهروا تباينا  ف الذكور واالناث فيما يتعلق بوضع ملفات او مرفقات مزعجه عىل االن�ت انه ال يوجد هناك فوارق واضحة ب�ي

ف الذكور واالناث فيما  ي احراج شخص بعينة،بينما لم تظهر فوارق واضحة ماب�ي
نت تسببت �ف ي وضع اشياء عىل شبكة االن�ت

أك�ب من االناث �ف

يتعلق بارسال نصوص اباحيه او صور عاريه او ملفات فيديو اباحيه .

نت: ن�ت تعرض الئطفال للمضايقات عل الإ

من الملحظ ان االطفال الذكور اك�ث تعرضا لكافة المضايقات اك�ث من االناث ، وهذا لربما يعود الن االطفال الذكور هم االك�ث قياما 

بالترصفات الغ�ي سوية أك�ث من االناث وهذا يعرضهم للمضايقات اك�ث ،كما ان االطفال الذكور تتعت�ب كافة بياناتهم الشخصية متاحه 

لجميع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مما يجعلهم عرضه اك�ث للمضايقات من االناث .

ي غرفة الدردشة، )%3.7 ذكور، %1.0إناث(، و االأطفال الذين استلموا صور إباحية أو 
 حيث ان االأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي �ف

محتوى جنسي )%6.4 ذكور، %2.0إناث(.
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نت : ن�ت جهة لجوء أو اتصال الطفل عند الحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عل الإ

نت يومياً: ن�ت معدل ساعات استخدام الطفل لالإ

اىل  ما نسبته %73.4، ولربما ذلك يعود  الثامنه مساءا  الساعه  النهار ولغاية  يكون خلل  نت  استخدام اطفالهم للن�ت اك�ث ان  رصح االهاىلي 

نت مابعد الثامنه مساءا  ة الطويله خلل اليوم، بينا يلحظ االهاىلي ان نسبة استخدام االطفال للن�ت ي هذه الف�ت
انشغال االهاىلي عن اطفالهم �ف

ة المساء. ي ف�ت
ي هذا الوقت عالية بسبب وجود االهاىلي وتفرغهم �ف

%26.1،وربما هذا يعود اىل ان امكانية الضبط والمراقبة �ف تقل بشكل كب�ي

نت من ساعه اىل خمس ساعات، وهذا يدل عىل حجم االرتباط  يفيد االهاىلي ان أك�ث من نصف اطفالهم بقليل %53.3 يستخدموا االن�ت

،ويمكن ان نقول ان 68%  نت من ست ساعات واك�ث نت،بينما جزء ال يستهان به من االطفال بنسبة %14.9 يستخدم االن�ت الشديد باالن�ت

نت من ست ساعات واك�ث يعت�ب ادمان. من االطفال هم عىل ابواب االدمان او قد دخلوا به ،وكث�ي من الدراسات تقول ان استخدم االن�ت

يشجع االطفال دائما عند تعرضهم للخطر والتهديد ان يلجؤا اىل اقرب جهه يشعروا معها باالمان للفصاح لهم وتقديم الحمايه،واضح 

ف للحماية،  از طالب�ي ف ي يمكن ان يلجأ اليها للفصاح عن أي تهديد او اب�ت
ي أفضلية الجهات ال�ت

بان االطفال الذكور واالناث يتباينوا ويختلفوا �ف

ي يمكن ان يلجأوا اليها بالدرجه االوىل هي االب تليها االم ثم يليها صديق ،بينما االناث الجهه 
فاالطفال الذكور الجهه االك�ث امانا وال�ت

ف االطفال  ى، ولربما هذا يعود اىل الفوارق الجنسية ب�ي ف اليها هي االم يليها االب ثم االخ االك�ب او االخت الك�ب ي يمكن ان يلج�أ
االوىل ال�ت

ي من خللها يشعروا  باالهمية واالمان مع جهات االفصاح.
ال�ت

إناث(، ويلجؤوا للأم )%14.4 ذكور،  إناث(، ويلجؤوا للأب )%20.0 ذكور، 22.7%  يلجؤوا لصديق/ة )%12.2 ذكور، 6.1%  ان االطفال 

ى )%10.3 ذكور، %9.5 إناث(، ويلجؤوا الأحد االأقارب )%5.1 ذكور، %2.2 إناث(، ويلجؤوا  /للأخت الك�ب %33.3 إناث(، ويلجؤوا للأخ االأك�ب

طة )%10.3 ذكور، %4.2 إناث(، ويلجؤوا لرجال الدين )%2.0 ذكور، 1.0%  للمعلم/ة أو للمرشد/ة )%5.1 ذكور، %4.2 إناث(، ويلجؤوا لل�ث

إناث(، ال يلجؤوا الأي أحد )%3.2 ذكور،%1.7 إناث(.

استطالع الهالي

نت: ن�ت الوقت الذي يقوم به الطفل بالتصال عل الإ

ي يقضيها االطفال 
ل%97.3، ولربما يعود ذلك اىل عدد الساعات ال�ت ف ي الم�ف

نت اك�ث �ف يلحظ ان االهاىلي يعتقدوا ان  اطفالهم يستخدموا االن�ت

ل، وهذا االمر يعطي االهاىلي فرصة اك�ب لمتابعتهم وهم امام اعينهم  ف ل امام ذويهم مقارنه بخارج الم�ف ف ي الم�ف
نت �ف انثاء استخدامهم للن�ت

نت متوفر ومتصل ع�ب اجهزتهم  ل هي عند االصدقاء وذلك الن االن�ت ف نت بعد الم�ف ل،كما ويلحظ ان المرتبة الثانية الستخدام االن�ت ف ي الم�ف
�ف

ي بيوت اصدقائهم.
�ف

نت:  ن�ت أماكن استخدام الطفل لالإ
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بية والتعليم من خلل  ال�ت الفلسطينية 2- ووزارة  طة  ال�ث الرعاية والحماية للطفال  منها 1-  تقديم  هناك جهات متعددة تعمل عىل 

ي المدارس ،3- وكذلك شبكة حماية الطفولة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية .
ف الذين يعملون �ف بوي�ي المرشدين والمرشدات ال�ت

ي الدراسة 
ي كافة المحافظات المستهدفة �ف

طة الفلسطينية �ف ي ال�ث
تم اجراء مقابلت مع كل من مسؤوىلي وحدات حماية الطفولة �ف

ي غاية 
نت بالنسبة الطفالهم ،هي بالدرجه االوىل االلعاب %83.6 ،تليها �ف ي غاية استخدام االن�ت

يلحظ ان تقديرات االهاىلي فيما يتعلق �ف

ي غايات االستخدام الواجبات الدراسية %39.2،وتليها الدردشة %33، ولربما تعود 
االستخدام وسائل التواصل االجتماعي %42.9 ،تليها �ف

ف .  ي اوساط الفلسطين�ي
ي هذه االيام وانتشارها بشكل كب�ي �ف

هذه التقديرات ظهور لعبة الببجي �ف

تاريخ تصفح  تليها مراقبة   نت،  االن�ت اطفالهم عىل  لمتابعه وضبط تصفح  ه %83.2 كطريقة  المبارسث الرقابة  ان االهاىلي يفضلوا  يلحظ  

ونية المرفوضه والمحظورة %12.2،ولربما هذا يدل عىل ان  ونية %14.7،تليها قيام االهاىلي بتحديد مسبق للمواقع االلك�ت المواقع االلك�ت

ورة استخدام ادوات قد تحتاج  ه بمع�ف ملحظتهم ومراقبتهم الطفالهم عىل االجهزة بشكل مبارسث دون رصف االهاىلي يفضلوا الرقابة المبارسث

ونية او فنية . ه الك�ت اىل خ�ب

ي هذه الدراسة ان ضبط ومتابعه االهاىلي  
نت الطفالهم ،كما ويلحظ �ف %69.5  يقوموا بتنظيم اوقات استخدام االن�ت يلحظ ان غالبية االهاىلي

ي يعتقد االهل انها اوقات يمكن ان يتعرض اطفالهم بها اىل 
ي االوقات المسائية ال�ت

نت مضبوط بشكل كب�ي �ف الستخدام اطفالهم للن�ت

االستغلل والمضايقة .

ي الدرجه االوىل رسقة كلمة ال� او رسقة احد الحسابات الخاصه 
ي يتعرض لها اطفالهم هي �ف

من وجهة نظر االهاىلي ان اك�ث المضايقات ال�ت

بالطفل %47.5 ، تليها وصول الطفل بطريق الصدفه اىل صور اباحيه او محتوى جنسي %22.1، تليها تعرض الطفل اىل ضغوط من قبل 

االأصدقاء للقيام بأشياء ال يرغب الطفل القيام بها 21.3% 

يليه احد  الوالدين  70.5%،  االأوىل اىل احد  بالدرجه  يلجأوا  أ  بالخطرمن أي ش�ي يلحظ ان االهاىلي يعتقدوا ان اطفالهم عند احساسهم 

االأخوة%16.6، يليه احد االأصدقاء%6 ، وربما يدل هذا عىل اهميه  وتفضيل وثقة جهة اللجوء لدى الطفل .

كيفية مراقبة الئهالي لئطفالهم: 

نت: ن�ت مدى قيام الئهل بتنظيم أوقات الطفل ومدة استخدامه الإ

نت:  ن�ت ي تعرض لها الطفل عل الإ
أشكال المضايقات ال�ت

: نت من وجهة نظر الئهالي ن�ت جهة لجوء أو اتصال الطفل عند الإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عل الإ

: نت كما يراها الئهالي ن�ت غايات استخدام الطفل لالإ

نتائج مقابالت مقدمي الرعاية
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حيث وجهت لهم السئلة التالية :

نت ومخاطر االستغلل الجنسي عىل االأطفال؟ تبة عىل سوءاستخدام االن�ت 1 - برأيك ماهي المخاطر الم�ت

نت ضمن دائرة عملك؟  2 - ماهي أفضل آليات وبرامج الحماية للأطفال من سوء االستخدام ومخاطر االستغلل ع�ب االن�ت

نت؟  3 - برأيك ما هي أهم أسباب وقوع االطفال ضحايا للستغلل الجنسي ع�ب االن�ت

ي مكان عملك؟
 4 - كيف يلجأ االأطفال وذويهم للستفادة من خدمات الرعاية والحماية �ف

ي مكان عملك؟
نت �ف ي حماية االأطفال من االستغلل الجنسي ع�ب االن�ت

ي تحول دون القيام بما هو مطلوب �ف
 5 - ماهي أهم المعيقات ال�ت

الجنسي ع�ب  ي حماية االطفال من االستغلل 
ي إطار عملك �ف

للطواقم �ف القدرات  بناء  التدريبية واحتياجات   6- ماهي أهم االحتياجات 

نت؟ االن�ت

ي 
 7- ماهي أهم االحتياجات المادية )أدوات، أجهزة،برامج،تطبيقات(للقيام بتقديم خدمات لحماية االأطفال من االستغلل الجنسي �ف

مكان عملك؟

نت؟ ي مكان عملك للحماية من االستغلل الجنسي ع�ب االن�ت
8- ما هي أهم برامج التوعية والتثقيف للأطفال وذويهم �ف

؟ ي
ي تعيق حماية االأطفال من االستغلل الجنسي عىل المستوى الوط�ف

 9- برأيك ماهي المعيقات القانونية ال�ت

ة وممارسة كل جهة من جهات الحماية ،كان واضحا  وقد تباينت اجابات جهات الحماية بناءا عىل طبيعة واختصاص كل جهة ،وطول خ�ب

ي اتمام 
ي تساعدها �ف

ان كافة جهات الحماية تحتاج اىل مزيد من التدريب والتاهيل ،كما انها تحتاج اىل مزيد من االدوات والمواد المادية ال�ت

عمليات الحماية للطفال كما انها تحتاج اىل مزيد من التنسيق فيما بينها لضبط التعاون بينها وعمليات تحويل الحاالت والقضايا .

ي الدراسة ،وكذلك مع كافة منسقي شبكة 
ي كافة المحافظات المستهدفة �ف

بية والتعليم �ف ي مديرايات ال�ت
وكذلك مع رؤساء اقسام االرشاد �ف

ي المحفظات المستهدفة. تم اجراء المقابلت ع�ب التلفون وع�ب االيميل مع كافة 
ي مديريات وزارة التنمية االجتماعية �ف

حماية الطفولة �ف

ي الدراسة
ف  �ف ف المبحوث�ي المستهدف�ي
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The Palestinian Center for Democracy & Conflict Resolution

The Palestinian Center for Democracy & Conflict Resolution (PCDCR) devotes
 particular attention to the contribution of responding to the pressing needs of 
 ;vulnerable groups including children, women, and youths to enjoy their rights
particularly with regard to social well-being, protection, and full participation in
decision-making within the framework of democracy. Additionally, one of PCDCR’s 
 strategic directionsiscontri buting to meet the growing demand for legal and
psychological support services as well as protection mechanisms especially for
children and women .Through that, The Palestinian Center for Democracy and
 Conflict Resolution has conducted this study that is the first of its kind in Palestine.
 This study concerns with children’sonline behavior, awareness of parents on what
 their children are doing online, and highlighting what caregivers do for children
protection.  The study tackles the safe online browsing for children

The study addresses the following questions

1-  What is the level of awareness among children and parents on the concept of on-
line child sexual exploitation? Methods of using the means of social media? What are 
the influencing factors for this?

2- What are the protection methods used by children and parents in cases of online 
sexual exploitation? What are the entities that they are heading for? and why?

3- Are there any relative differences between cases of sexual exploitation based on the 
sex of the child? Are females more vulnerable to sexual exploitation and what are the 
factors that affect the qualitative proportion?

Online Security
for Children

& Safety)
(Exploitation 
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The study aims at identifying the risks that threaten the online security and safety for 
children through collecting data. The Palestinian Center for Democracy and Conflict Res-
olution has collected data from the field at the beginning of November 2018 and has 
completed data collection on April 2019 through conducting individual interviews with 
400 children, 400 parents, and 30 heads and representatives of entities that
provide care and protection in the government sector. After obtaining the preliminary 
data, the process of correcting the missing and abnormal values and then the process of 
data analysis have begun.

Collecting data and completing forms under this study are in Palestine particularly in 
the West Bank including the governorates (Nablus, Tulkarm, Jenin, Tubas, Qalqilya,Salfit, 
Hebron, Bethlehem, Jericho, and Ramallah and Al Bireh) during November 2018 and 
have completed on April 2019. The study includes children, parents andcaregivers in-
cluding law enforcement officers in Family Protection Units, Child Protection Network 
staff at the Ministry of Social Development, and heads of Educational Counselling De-
partments of the Ministry of Education in the 10 governorates of the West Bank from 
villages, camps and cities.

Results:

Children Survey:

The results of the study related to children vary in three aspects: the purpose of chil-
dren’s internet use, the time that the children spend on the internet, and the average 
of hours spent on the internet use per day.

It is noted that male and female children largely coincide and agree with the purpose 
and importance of using the internet. They agree that the first and most important 
goal in accessing the internet is the means of social media; then, games. Nevertheless, 
they differ in the importance of internet use for scientific research and study. Females 
have indicated higher and greater interest in accessing the internet for scientific re-
search and study purposes than males.

The Purpose of Children’s Internet Use:
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Usually, one uses his or her real name and picture during his or her interaction with oth-
ers, but children may use fake names and pictures for various reasons depending on 
the goal of accessing the Internet. The child may use a false name to protect himself/ 
herself from others’ harm, or to intrude upon others, annoy, or harm them without dis-
closing his/ her identity. The concepts of privacy and freedom for children refer to do-
ing whatever they want while browsing, posting, and downloading pictures and videos 
without being aware of the possibilities of exploitation and extortion.
In this study, it is noticed that male children are more permissive in their personal infor-
mation than females. They are more likely to use their real names, pictures, and per-
sonal information than females. This may be due to the masculine culture within the 
Palestinian community that allows males to do what is appropriate for their intellectual 
and cultural life with no fear of reproach or blame from any party. Thus, males use their 
real names and personal information while females try to hide behind fake names. Fe-
males also are restricted in using their personal information in the internet. Females act 
this way since they fear for themselves from intruders or extortionists, or they want to 
act freely without fear by hiding behind fake names and false personal information.

Privacy

The Extent to which the Child Include Personal Information or Child’sWillingness 

to Do So on Public Websites such as Facebook, Snape Chat, and Instagram:

The study shows that 48.9% of children include or are willing to put their personal in-
formation on public websites (29.8% male, 19.1% female).

The study shows that children use the internet for a chat are (32.4% males, 25.4% fe-
males), for games are (39.6% males, 28.9% females), for studying (26.4% males, 31.3% 
females), and for scientific research are (22.0% males, 25.2% females). 
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It is noticeable that male children are more capable and bold than females in face-to-
face meeting with people whom they have known online (24.7% male, 10.8% female). 
This may indicate, as we have said, that masculine culture is rarely hold males account-
able as males are far from accountability and control.

It is noted that parents organize the time and period for internet use for females more 
than males (18.6% males, 21.5% females). This means that the level of supervision and 
control by parents regarding internet use is higher towards females than males.

Children’s Face-to-Face Meeting with Persons They Get to Know Online

The Extent to Which Parents Have Some Restrictions on the Child’s Access to Cer-

tain Websites on the Internet:

and abuse (3.9% males, 2.2% females). However, the sequence of such behaviors ac-
cording to female children starts with the most anomalous behavior that is defamation 
and abuse (3.9% males, 2.2% females). Then, exploitation and extortion, and finally, 
sexual exploitation and harassment (2.4% males, 1.8% females). 
It is noticeable that the most inappropriate and anomalous behavior for male children 
is accessing porn sites. However, what is remarkable is that the second and third inap-
propriate and anomalous behaviors for female children are exploitation, extortion, and 
sexual exploitation and harassment. Which do not appear clearly among male children.

Children’s Internet Use for Inappropriate Behaviors 

It is noticeable that there is a clear discrepancy between males and females in the na-
ture of the online inappropriate and anomalous behaviors.  Male children show that 
they do all anomalous behaviors more than females. Male children also show different 
sequence of such behaviors in terms of the nature of these behaviors. The study indi-
cates that the most anomalous act is accessing porn sites (4.4% males, 1.0% female). 
Then, fraud and deception (4.1% males, 1.5% females), and followed by defamation
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Children are always encouraged when they are at risk and threatened to resort to the 
safest entity for them to whom they can disclose their feelings and get protection. It is 
clear that male and female children vary and differ in the preferences of the entities 
they may resort to disclose any threat or extortion seeking protection. The most pro-
tective entity for male children that they may primarily direct to is the father then 
mother then a friend. However, female children seek help firstly from the mother, then 
father, then her elder brother or elder sister. This may be due to gender differences 
between the children through which they feel safe and important to the entity that 
they communicate with him/ her. 

To Whom the Child Direct or Communicate Whenever Face any Online Threat or 

Danger by Someone 

The Purposes of Children’s Internet Use as Viewed by Parents:

How Parents Supervise their Children:

Parents think that their children access the internet to fulfil the following purposes: 
Firstly, games 83.6%. Secondly, social media 42.9%. Thirdly, doing homework 39.2%. 
Finally, chat 33%. Such expectations and estimations by parents are because of widely 
spread of PUBG game among the Palestinians.

Parents prefer the direct supervision 83.2%  to follow-up and control their children’s 
use of the internet. Then, they supervise the history of browsing 14.7%. After that

Children seek help from a friend are (12.2% males, 6.1% females), from the father are 
(20.0% males, 22.7% females), from the mother are (14.4% males, 33.3% females), from 
the elder brother or elder sister are (10.3% males) (5.1% male, 2.2% female), from one 
of the relatives are (5.1% males, 2.2% females), from the teacher or school counselor 
are (5.1% males, 4.2% females), from the police are (10.3% males, 4.2% female), and 
from religious figures are (2.0% males, 1.0% female). Finally, children who do not seek 
help from anyone are (3.2% male, 1.7% female).

Parents Survey:
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 parents pre-determine the allowed and prohibited websites 12.2%. This indicates that 
parents prefer the direct supervision through observation and control for their chil-
dren directly during their use of the devices; hence, the parents do not use tools or 
mechanisms demand technical or electronic experience.

The Extent to Which Parents Organize the Times and Duration for the Child’s Internet Use: 

To whom the Child Direct or Communicate Whenever Face any Online Threat or 

Danger by Someone as Viewed by Parents:

The majority of parents (69.5%) regulate the use of the internet for their children. In 
this study, the control and supervision of parents for their children’s use of the internet 
are highly controlled at evening since parents think through this the time their chil-
dren can be exploited and harassed.

Parents believe that their children whenever they feel danger, they primarily seek help 
from one of the parents 70.5%. Then, one of the siblings 16.6%, and finally, one of the 
friends 6%. This indicates the importance and preferences of the entity to which the 
child directs.
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ي 
نسانية، االجتماعية واالأرسية، هذه القيم ال�ت ي تعد عدواناً صارخاً عىل القيم والمعتقدات االإ

يعد االستغلل الجنسي للأطفال من الجرائم ال�ت

ى، وهي ايضا تشكل عدواناً  ي هذه الجريمة يجعلون من االأطفال سلعة تباع وتش�ت ي الصحيح، ذلك أن مرتك�ب
نسا�ف تعت�ب ضم�ي ووجدان المجتمع االإ

ي طياتها من أذًى واقع عىل أسس المجتمع السليم، فهي تمس الكرامة االنسانية الأضعف فئات المجتمع.
عىل المصلحة العامة، لما تحمل �ف

ي المجتمعات العربية لما يحيطها من حرج وحذر وقلق ، لذا فإن 
وتعدظاهرة االستغلل الجنسي للطفال ظاهرة من الظواهر المسكوت عنها �ف

ي ظلت بعيدة عن ساحة التجريم والحماية، 
ي كونها محاولة جادة لتسليط الضوء عىل هذه الظاهرة ال�ت

أهمية دراستها و البحث فيها تكمن �ف

وذلك لربما بسبب إحساس االأفراد باالإحراج وعدم جدوى المناهج المنفذة للدعم والحماية، وعليه فإن الدراسة تهدف للوصول اىل فهم 

حقيقي وجذري لكافة أبعاد هذه الظاهرة بما يساعد عىل معالجتها كمشكلة قانونية واجتماعية واخلقية انسانية ، فضلً عن كشف النقاب عن 

ي المجتمع 
ي رفع مستوى الوعي العام �ف

بوية والمدنية واالعلمية، من أجل المساهمة �ف هذه الظاهرة أمام المؤسسات الرسمية واالجتماعية وال�ت

ايد للتكنولوجيا مع سهولة الوصول لها،  ف ي  ووعي االطفال أنفسهم لتحصينهم والوقاية من هذه الجريمة، حيث أن النمو الم�ت
الفلسطي�ف

ات جعلت من استخدام وامتلك  ف ف واالأدوات، واالأسعار المنخفضة لها  إىل حد ما، كل هذه الم�ي وتوفرها، والمجموعة الواسعة من المستخدم�ي

ي متناول الجميع خاصة االطفال.
االأجهزة التقنية بأشكالها المختلفة �ف

ي شهدت 
نت، وال�ت ن�ت ي يتعرض لها االأطفال ع�ب مواقع شبكة االإ

تزداد المخاوف والتحذيرات يوما بعد يوم من مخاطر االستغلل الجنسي ال�ت

ي يعاقب عليها القانون.
ونية ال�ت ة ح�ت باتت هذه القضية جريمة من الجرائم االلك�ت ي السنوات االأخ�ي

تزايدا ال مثيل له �ف

ي مختلف الدول بسبب وقوع دولة 
ف تعت�ب حالة مختلفة عن واقع هذه الجرائم �ف ي فلسط�ي

ونية ومحاولة ملحقتها �ف لك�ت إن واقع الجرائم االإ

ي سيطرة تامة مما يضفي لونأ بطبيعة وظروف هذا النوع 
و�ف لك�ت ف االإ ف تحت االحتلل االرسائيىلي الذي يسيطر عىل سماء وفضاء فلسط�ي فلسط�ي

من الجرائم باالضافة اىل طبيعة خاصة بملحقتها.

ي تهيئة الظروف القانونية. 
ونية(، دفعة جديدة �ف لك�ت شكل قرار النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك ، بإنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية )االإ

ي ترتفع سنويا بنسبة  40%
والت�يع بإصدار قانون خاص بهذا النوع من الجرائم ال�ت

ي حاجة وطنية مجتمعية فلسطينية   ونية . وهذا يل�ب لك�ت أصدر السيد الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم ) 16( لسنة  2017  بشان الجرائم االإ

ف طرفأ فيها. ي أصبحت فلسط�ي
ام دوىلي تجاه المعاهدات ال�ت ف ي للجمهور وال�ت

يعي وهذا متطلب حقو�ت كما أن القانون يسد فراغ  ت�ث

ي تلبية االحتياجات الملحة للفئات الضعيفة من نساء وأطفال وشباب للتمتع بحقوقهم 
ي اهتماماً خاصاً للمساهمة �ف

يوىّلي المركز الفلسطي�ف

ي إطار الديمقراطية.
ي صنع القرار �ف

وخاصًة فيما يتعلق بالرفاه االجتماعي والحماية والمشاركة الكاملة �ف

القانونية والنفسية وآليات  ايد عىل خدمات الدعم عىل المستويات  ف تلبية الطلب الم�ت ي 
اتيجية للمركز المساهمة �ف التوجهات االس�ت ومن 

الحماية خاصة للأطفال والنساء.

ف  ي فلسط�ي
اعات هي االوىل من نوعها �ف ف ي للديمقراطية وحل ال�ف

ي يقوم باعدادها المركز الفلسطي�ف
ومن خلل ذلك تعت�ب هذه الدراسة ال�ت

نت ،باالضافة اىل تسليط الضوء عىل ما يقوم  نت ،ووعي االهاىلي عىل ما يقوم به اطفالهم ع�ب االن�ت حيث تركز عىل سلوك االطفال عىل االن�ت

نت وهي مقسمة اىل ثمانية فصول هي:- به مقدمي الرعاية من حماية للطفال . الدراسة تع�ف بالتصفح االمن للطفال ع�ب االن�ت

مقدمة
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تمهيد
إن مجتمع المعلومات الذي ينمو االأطفال فيه اليوم يتيح لهم الدخول إىل عالم رقمي فوري بمجرد نقرة عىل الفأرة. ويمكن النفاذ إىل مستوى غ�ي 

نت ، يقوم االطفال بتكوين صداقات  نت. أثناء تصفح االن�ت ن�ت مسبوق من الخدمات والمعلومات من خلل حاسوب أو جهاز جوال مزود  بنفاذ إىل االإ

والتعرف إىل أشخاص جدد من خلل الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك وغرف الدردشة، وأحيانا يتم إغراؤهم بااللتقاء . ويمكن للقاءات من هذا 

وبرامج  والمنتديات  الدردشة  غرف  بشكل خاص  يستخدموا  باالأطفال  والمتحرشون  الجنسية  الجرائم  ومرتكبو   . االطفال  تهدد سلمة  ان  النوع 

تيب لقاءات معهم. المراسلة لكسب ثقة الطفل ول�ت

ي كافة نواحي الحياة بما يتلئم 
يعت�ب االأطفال القوة العاملة المستقبلية وبناة التقدم، ولذلك فهم بحاجة إىل بيئة تنشئة وتعليم سليمة ومناسبة �ف

ي 
ازها واستغللها من قبل االخرين ، كما وتعت�ب االثار ال�ت ف والقيم المجتمعية ،ولكون االطفال فئة ضعيفة محدودة المدارك والتعقل فانه يسهل اب�ت

از والتشه�ي اثار مدمرة عىل المستوى الشخصي والنفسي واالجتماعي وعىل مستوى فهم  ف يمكن ان تظهر عىل االطفال الحقا نتيجة االستغلل واالب�ت

الطفل وتصوره للحياة . 

ف من كافة فئات المجتمع وبخاصة االأطفال  ف المواطن�ي يطرح موضوع الدراسة اشكاليات عديدة، منها مدى الثقافة والوعي العام والسائد ب�ي

ي لظاهرة االستغلل الجنسي للأطفال وما لها من اثار اجتماعية ونفسية عليهم،  وما يمكن اتباعه كمنهجية حل 
ي المجتمع الفلسطي�ف

واالأهاىلي �ف

ى، بما  ي قد تؤدي اىل أن يتم استغلل االأطفال  كسلع تباع وتش�ت
ات السلبية لهذه الظاهرة و لمنع انتشارها وال�ت ذات كفاءة وفعالية للحد من التأث�ي

ر جسدي ونفسي ، ثانياً. من جانب آخر، فإن اشكالية الدراسة تأخذ  تب عليه من رصف يحط من كرامتهم االنسانية وحقوقهم و حرياتهم أوالً ، وما ي�ت

نت، وما يوضحه هذا الموضوع من اشكالية من حيث مدى وعي وفهم مقدمي  بشكل دقيق وتفصيىلي ظاهرة االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االن�ت

نت  ي يقدموها. هذا إضافة إىل أن االستغلل الجنسي للطفال ع�ب االن�ت
ي الحماية وجدوى تدخلت الرعاية والحماية ال�ت

الرعاية والحماية الدوارهم �ف

ف االإجراءات القانونية  ف عىل تحقيق التوازن ب�ي ورة قياس قدرات وادء مقدمي الرعاية من مختلف االجهزة والمؤسسات العامل�ي يطرح اشكاالً هاما ً وهو رصف

اتيجية  رشادي والحماية من االعتداء الجنسي الذي يزعزع هيكلية المجتمع السليم، إضافة اىل دعم بناء السياسات والخطط االس�ت والدعم النفسي و الإ

ي سبيل السعي للتنمية بما يحافظ عىل الحقوق والحريات للأفراد 
ها �ف ي وغ�ي

ي بدورها تدعم عمل المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المد�ف
ال�ت

. ي
ي المجتمع الفلسطي�ف

وحماية للقيم االجتماعية السليمة �ف

مشكلة الدراسة
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نت؟طرق استخدام وسائل االتصال  طفال ع�ب االن�ت 1- ما هو مستوى الوعي لدى االأطفال وأولياء االأمور لمفهوم االستغلل الجنسي للإ

ي ذلك؟
االجتماعي؟ وما هي العوامل المؤثرة �ف

ي 
نت؟ وما هي الجهات ال�ت ن�ت ي حاالت االستغلل الجنسي ع�ب االإ

2- ما هي طرق الحماية المستخدمة من  قبل االأطفال وأولياء االأمور �ف

يتوجهون لها؟ولماذا؟

3- ما هو مستوى الوعي وما هي االولويات واالحتياجات لدى مقدمي الرعاية من حيث طرق الدعم والحماية والتوعية النفسية والقانونية؟ 

ي ذلك؟
وما العوامل المؤثرة �ف

ف خدمات الرعاية 4- ما هو المطلوب من مقدمي الرعاية من وجهة نظر االهاىلي وكيف يمكن تحس�ي

ناث أك�ث عرضة للستغلل الجنسي وما العوامل  ف حاالت االستغلل الجنسي بناءاً عىل جنس الطفل؟هل االإ 5- هل هناك فروق نسبية ب�ي

ي النسبة النوعية؟
المؤثرة �ف

ف حاالت االستغلل الجنسي بناءاً  ؟ وهل هناك فروق ب�ي ي
ي المجتمع الفلسطي�ف

6- ما هي أشكال االستغلل الجنسي والترصفات غ�ي السوية �ف

ي ذلك؟
عىل نوعها؟ وما العوامل المؤثرة �ف

ي الضفة الغربية، باالإضافة اىل جوانب هذه الظاهرة خاصة الجانب 
نت �ف 1- التعريف بمستوى ظاهرة االستغلل الجنسي للطفال ع�ب االن�ت

. ي
ي المجتمع الفلسطي�ف

النفسي اجتماعي وجانب التدخل للحماية �ف

نت،  ن�ت 2- التعرف عىل مستوى وعي الفئات المستهدفة من أطفال وأولياء االأمور بما يخص موضوع االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االإ

ي حال حدوثها.
باالإضافة إىل طرق الحماية ووسائل التعامل مع حاالت أو مواقف االستغلل �ف

، وأيضاً أك�ث الحاالت حدوثاً. 3- التعرف عىل الفئات الجندرية والعمرية االأك�ث عرضة للستغلل الجنسي

ي المتبعة، وما يمكن استنتاجه بغرض تقديم 
4- التعرف عىل مستوى أداء جهات مقدمي الرعاية وإجراءات الدعم النفسي اجتماعي والقانو�ف

ف مستوى أداء هذه الجهات. توصيات تهدف إىل تحس�ي

تسعى هذه الدراسة لالإجابة عل التساؤلت التالية:

تم تصميم أهداف الدراسة التالية لمعالجة أسئلة الدراسة وتوجيه الدراسة خالل رحلة البحث من أجل تحقيق إطار نظري ومفاهيمي 

منظم مصمم لالإجابة عل أهداف الدراسة التالية:

أهداف الدراسة

أسئلة الدراسة
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ة , تهدف إىل استغلل االأطفال جنسيا , وذلك بالتحريض  نت هي جرائم جنسية غ�ي مبارسث ن�ت إن جرائم االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب شبكة االإ

يد  ة ويستخدم مرتكبو الجرائم الجنسية ال�ب ة أو غ�ي مبارسث عىل ارتكاب أفعال ذات طابع جنسي ضد هؤالء االطفال بأي وسيلة كانت مبارسث

ثم  تدب�ي اللقاء به وجها لوجه . يُعد  از والتشه�ي ف ي أو الرسائل الفورية وغرف الدردشة الكتساب ثقة الطفل ثم يتم االستغلل واالب�ت
و�ف لك�ت االإ

ي السليم 
نسا�ف ي تشكل الوعي االإ

ي تعت�ب عدواناً صارخاً  عىل القيم االنسانية االجتماعية واالأرسية ال�ت
االستغلل الجنسي للأطفال من الجرائم ال�ت

وتجسد وجدان المجتمعات االنسانية السوية، وحيث ان االعتداء الجنسي وما قد يصاحبه من اعتداءات جسدية ونفسية وح�ت لفظية بشكل 

، بل أصبح من  ي
ي مختلف المجتمعات ومنها المجتمع الفلسطي�ف

مبارسث أو غ�ي مبارسث عىل االأطفال سواءاً ذكوراً أواناثاً لم يعد ظاهرة نادرة �ف

ي المجتمع، فهي ظاهرة مغيبة 
ي تختفي وراء ستار المسكوت عنه و”العيب” �ف

الظواهر الشائعة إىل حد ما، وهي تعد من الظواهر االجتماعية ال�ت

اً ما يلفها الصمت والحظر والحذر والكتمان، فاالستغلل الجنسي للأطفال وخاصة ع�ب استخدام وسائل التواصل االجتماعي  ومقلقة، وكث�ي

اجرامياً ضد  االأطفال يعد سلوكاً  الجنسي عىل  ، ومن ثم فإن االستغلل  للأطفال  أشكال  ي أصبحت متاحة بشكل واسع وبعدة 
ال�ت نت  واالن�ت

اً ما يكونوا غ�ي قادرين عىل الدفاع عن انفسهم او  المجتمع اذ يعد اعتداءاً عىل أك�ث فئات المجتمع ضعفاً وأهمية، وهي فئة االأطفال الذين كث�ي

ي تساعدهم عىل مواجهة المعتدي الخفي أو القريب.
ح�ت ادراك االعتداء الموجه ضدهم، وال يملكون الوسائل والقدرات  ال�ت

ي أهمية هذا الموضوع الذي يستحق البحث والدراسة العلمية التفصيلية، وجوب البحث المعمق والجاد لهذه الظاهرة  للوصول إىل مزيد 
وتأ�ت

ي طرح موضوع 
البحث تكمن كذلك �ف ان أهمية  الوقاية والعلج، كما  بناء مناهج ووسائل فعالة بهدف  بما يساعد عىل  الفهم والتحليل  من 

نت كمشكلة قانونية اجتماعية، من اجل العمل عىل مواجهتها تربوياً ومؤسساتياً واعلمياً، حيث أن االهتمام  االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االن�ت

ف من الدراسة أوالً، كشف  ف مهم�ي ف نشات من الحاجة الملحة لتبيان جانب�ي ي فلسط�ي
نت �ف ن�ت بدراسة ظاهرة االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االإ

االأطفال  من  نت ومستوى االستجابة عند كلً  االن�ت الجنسي وكيف يحدث من خلل  بمفاهيم االستغلل  دراك والوعي  االإ النقاب عن مستوى 

، بالرغم من كونها قد تكون  ي حاالت التعامل مع االستغلل الجنسي
ي يمتلكونها �ف

واالأهاىلي ومقدمي الرعاية لتقييم مدى المعارف والقدرات ال�ت

ي 
بوي والنفسي �ف ي رفع مستوى الوعي العام االأرسي وال�ت

حاالت محرجة ومؤلمة دون الحاجة إىل اخفائها والتس�ت عليها مما قد يسهم عملياً �ف

ي من قبل الجهات المسؤولة. 
المجتمع لكل الفئات ذات العلقة. ثانياً، عرض آليات الحماية واالأساليب المتبعة عىل الصعيدين النفسي والقانو�ف

ف مستوى االأداء لمقدمي الرعاية والمواجهة البناءة لهذه  ي توجيه السياسة والخطط المستقبلية لدعم آليات الحماية وتحس�ي
وهذا االأمر سيفيد �ف

راً أك�ب من الصورة التقليدية و النمطية للستغلل الجنسي للأطفال. ي حداثتها خطراً ورصف
ي  تمثل �ف

الظاهرة ال�ت

نت. ن�ت 5- إعادة توجيه سياسات أجهزة الدولة االجتماعية، والقانونية، واالرشادية، واالعلمية، والنفسية لمواجهة ظاهرة االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االإ

امات وقيود عىل مزودي  ف ورة اعتماد نظام رقابة يسمح بفرض ال�ت 6- إعادة توجيه نظر الرأي العام والمؤسسات الرسمية اىل أهمية ورصف

نت. نت ، وذلك لضمان حماية االأطفال من االستغلل الجنسي ع�ب االن�ت الخدمة ع�ب االن�ت

ي 
علمية بكل أشكالها، �ف ، والمؤسسات االإ ي

7- إعادة توجيه أهمية دور المؤسسات الرسمية و االجتماعية للدولة، ومؤسسات المجتمع المد�ف

نت. حماية حقوق الطفل ومنع صور االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االن�ت

أهمية الدراسة
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ف ،طوباس  ي محافظات )نابلس ،طولكرم ،جن�ي
ي مناطق الضفة الغربية فقط �ف

ف ،�ف ي فلسط�ي
تم جمع البيانات الخاصة بالدراسة وتنفيذ االستمارات �ف

ي ابريل 2019  وقد شملت 
ة الزمنية من شهر نوفم�ب 2018 واستكملت �ف ة ( خلل الف�ت ،قليقلية سلفيت ، الخليل ، بيت لحم ، اريحا ، رام الله والب�ي

ي وزارة 
ي وحدات حماية  ااالرسة ، و موظفي شبكات حماية الطفولة �ف

الدراسة االأطفال وأولياء االأمور ومقدمي الرعاية من ضباط أجهزة إنفاذ القانون،�ف

ي الضفة الغربية من قرى ومخيمات ومدن.
ف عىل 10 محافظات �ف بية والتعليم ، والموزع�ي ي وزارة ال�ت

بوي �ف التنمية االجتماعية ورؤساء اقسام االرشاد ال�ت

قية، فهي قضية ذات حساسية ، وبالتاىلي فإن تناولها  ي الثقافة ال�ث
وتظهر اهمية الدراسة  كون التعامل مع هذه القضية ليس مألوفاً �ف

ف بحقوق الطفل . ي طرحت نفسها عىل أجندة الدول، خاصة المهتم�ي
ي تعريف المجتمع بقضية تعد من أهم القضايا ال�ت

يسهم �ف

ي تنظم دعارة االأطفال، ح�ت ولو كانت هذه 
باحية ع�ب الشبكة وال�ت ي مدى سهولة وصول االأطفال إىل المواقع االإ

وتتضح اهمية الدراسة �ف

ي التحكم بهذه التكنولوجيا ، وااللتفاف عليها 
ف �ف المواقع مغلقة ،فإن االأطفال عىل الرغم من صغر سنهم فإنهم أك�ث مقدرة من البالغ�ي

وبالتاىلي إمكانية الدخول إىل المواقع المغلقة.

حدود الدراسة
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ي
الفصل الثا�ن

الستغالل

الجنسي
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نت توف�ي حرية سائبة للمستخدم حرية غ�ي منضبطة ، أدت إىل تحول هذه المواقـع إلـى سـاحة  ن�ت إن أخطر ما تنطوي عليه مواقع االإ

نت هو جزء من ثورة االتصاالت  ويعرفه الـبعض بشبكة الشبكات ، وقد  ن�ت مفتوحـة لممارسة وارتكاب جميع أنواع الجرائم .ال شك أن االإ

والمواقع  بالصفحات  المتعلقة  تلـك  والسـيما  مجاالته  ي ش�ت 
�ف واضحاً  تطوراً  نت  ن�ت االإ شهد  ولقد  العالم  ع�ب  الشبكة  استخدام  توسع 

الموجودة فيه ، وقد أدى ذلك إىل انـتـشار مواقـع  تحرض عىل ممارسة الجنس سواء للكبار أو مع االأطفال  وتقوم هذه المواقع بن�ث صور 

نت مسؤولة إىل حد كب�ي عن  ن�ت نت ذكـرت أن شـبكة االإ ن�ت ف واالأطفال ففي تقرير الإحدى المنظمات عىل شبكة االإ جنسية فاضحة للبالغ�ي

الهواتف  المتاح عىل  نت  ن�ت باحيـة ، وخاصة تلك الموجهة ضد االأطفال  ، وأفادت هذه المنظمة أن االإ الهائـل فـي جـرائم االإ االرتفاع 

المحمولة قد يزيد االأمر سواء.

نت والنفتاح عليه وقد ذكر تقرير وسائل التواصل الجتماعي  ن كحال كبقية دول العالم بخصوص النفتاح عل الن�ت وحال فلسط�ي

ن لعام 2017 التالي : ي فلسط�ي
والرقمي �ن

ف 61%. ي فلسط�ي
نت �ف نسبة استخدام االن�ت

: لينكد إن %3، توي�ت %6، أنستغرام %13، وفيسبوك 30%. ف ي فلسط�ي
نسبة استخدام منصات اجتماعية مختارة  �ف

: ذكور %54، إناث 46%. ف ي فلسط�ي
توزيع مستخدمي فيسبوك حسب الجنس �ف

: 14-0 عام %1،  29-15 عام %65،  60-30 عام %35، من عمر 60 وما  ف ي فلسط�ي
توزيع مستخدمي فيسبوك حسب الفئة العمرية �ف

فوق عام 14%.

ف شهرياً عىل فيسبوك: سلفيت 5-4.5 ألف مستخدم شهرياً، أريحا  ف النشطي�ي ترتيب المحافظات الفلسطينية حسب عدد المستخدم�ي

ألف   40-45 ف  جن�ي شهرياً،  مستخدم  ألف   40-50 لحم  بيت  شهرياً،  مستخدم  ألف   20-25 قلقيلية  شهرياً،  مستخدم  ألف   10-15

ألف  الخليل 100-150  ألف مستخدم شهرياً،  ة 100-150  والب�ي الله  ألف مستخدم شهرياً، رام  مستخدم شهرياً، طولكرم 50-60 

مستخدم شهرياً، نابلس 200-150 ألف مستخدم شهرياً، القدس 250-200 ألف مستخدم شهرياً، وقطاع غزة 600-500 ألف مستخدم 

شهرياً.

االأمنية  االأجهزة  رقابة   ،37% المحىلي  أوالمجتمع  العائلة  رقابة  منشوراتهم:  عىل  الرقابة  ي 
�ف ف  المستخدم�ي يأخذها  ي 

ال�ت االعتبارات 

كة %8، وغ�ي ذلك 4%. ي المؤسسة أوال�ث
رسائيلية %24، رقابة االأجهزة االأمنية الفلسطينية %20، رقابة إدارة العمل �ف االإ

طة الفلسطينية: عام 2015- 502 شكوى، عام 2016- 1327 شكوى  ي ال�ث
ونية �ف لك�ت ي تلقتها دائرة مكافحة الجرائم االإ

عدد الشكاوى ال�ت

عام 2017- 2000 شكوى.

الشبكة العنكبوتية
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تمكن العابثون وذوو االأنشطة االإجرامية من استغلل التقـدم العلمـي لتوليد أنشطة إجرامية عديدة ، كجرائم االستغلل الجنسي ، وتـسهيل دعـارة 

قـة للـشبكات  باحية ، وانتهاك حرمة الحيـاة الخاصـة . . . إلـخ وأصبح من الميسور ارتكاب هذه الجرائم ع�ب الحدود ، مخ�ت االأطفال ون�ث المواد االإ

قليمية ، وأصبح من المتعذر تجريم هـذه االأفعـال  أو ملحقتها  أو ضبطها إال بتوافر اتفاقيات دولية . وقد ترتب عىل عالمية  الفضائية ، وكذلك االإ

نت إفلت الكث�ي من االأنشطة االإجرامية الحديثة من دائرة التجريم والعقاب , ومما يزيد من تفاقم المشكلة هي اختلف البيئات والعادات  ن�ت االإ

ق والغرب  ف دول الـ�ث ي مسائل أساسية بـ�ي
يعات �ف نت ، بما ستتبعه ذلك من اختلف الت�ث ن�ت ف الدول المرتبطة باالإ والتقاليد والثقافات والديانات ب�ي

ي تصميمها ، 
نت من جـرائم يمكـن أن ترتكب عليها أو بواسطتها ، الأنها آمنة �ف ن�ت فـي بادئ االأمر لم يكن هناك قلق مع بداية شبكة االإ

ف ، لكن مع توسع استخدامها ودخول كافة فئات المجتمع إىل قائمة  مستخدميها بدأت تظهر الجرائم  ولمحدودية مستخدميها من الباحث�ي

المعلوماتية عىل الشبكة  وهي جرائم تتميـز بالحداثة ورسعة التنفيذ  وسهولة محو آثارها  والتملص منها  مـع تعـدد أشكالها وصورها . 

نت مجرد وسيلة  ن�ت ولم تعد شبكة االإ

ي عالم متعدد الوسائط ، فذوو النفوس الضعيفة  والمنحرفون أخلقيـا جعلوهـا وسيلة للنصب واالحتيال ، وممارسة 
 تبادل المعلومات �ف

ت واجتازت هذه الجرائم الحدود والبلدان والقارات  وباتت  ف    والنساء ، وصوالً لمآربهم . ولقد ع�ب الرذيلة، واستغلل االأطفال والمـراهق�ي

يحة االأطفال والشباب , وهم الفئة االجتماعية باعتبـارهم  نت هـم رسث ن�ت يحة االأك�ث تعامل مع االإ جريمة دولية . واالأدهى من ذلك أن ال�ث

ي يجب أن ترافق هؤالء الشباب فـي تعاملهم مع كل ما يصادفهم  وح�ت يحسنوا 
ض اتخاذ االحتياطات ال�ت رجـال ونـساء المستقبل، ويف�ت

ة ، وهيمن علينا بكل  ي السنوات االأخ�ي
نت دخل حياتنا �ف ن�ت ي قد تدمرهم وتدمر مستقبلهم. فاالإ

التناول والتـرصف  ويتجنبـوا المخاطر ال�ت

ي ما إن يقع الضحية ح�ت يصعب عليه إنقاذ نفسه . ولقد نشأت 
ي الشبكة العنكبوتية ، ال�ت

يجابية والسلبية ، وفرض علينا االنخراط �ف مكوناته االإ

واسـتغلل   ، الجنـسي  للشذوذ  والدعاية   ، الدعارة  والتحريض عىل  باحية,  االإ المواقـع  ي 
�ف ممثلة   ، الجنسية  الجرائم  نت  ن�ت االإ شبكة  عىل 

االأطفال جنسيا  فبعض التقارير الدولية تش�ي إىل أن حواىلي ٢مليـون طفـل غالبيتهم من الفتيان ، يتعرضون للستغلل الجنسي . فتكنولوجيا 

نت تعت�ب مسؤلة عن ذلك  خاصة وأن هناك أزيـد من ١٠٠ ألف موقع إباحي يعرض صوراً الستغلل  ن�ت القـرن ٢١ بما فيها الحواسب واالإ

ف ١٠ ـ ١٧ سنة  اوح أعمار المعروضة صورهم ما ب�ي القاصـرين حواىلي ٢٠ألف صورة استغلل جنسي للقارصين كل أسبوع عىل هذه المواقع وت�ت

ايد سنة بعد سنة .  ف نت إلـى ظـاهرة االسـتغلل الجنـسي للأطفال عىل هذه الصورة  فهذه الظاهرة ت�ت ن�ت ومن المؤسف أن يقود االإ

نت ، يقوم االطفال بتكوين صداقات والتعرف إىل أشخاص جدد من خلل الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك وغرف  أثناء تصفح االن�ت

الدردشة، وأحيانا يتم إغراؤهم بااللتقاء . ويمكن للقاءات من هذا النوع ان تهدد سلمة الطفل . ومرتكبو الجرائم الجنسية والمتحرشون 

تيب لقاءات. باالأطفال يستخدموا بشكل خاص غرف الدردشة والمنتديات وبرامج المراسلة لكسب ثقة الطفل ول�ت

يقاع بشخص من خلل ن�ث صور أو محادثات أو لقطات فيديو ونحوها  نت هو محاولة شخص أو أك�ث االإ االستغلل الجنسي ع�ب االن�ت

نت وشبكات التواصل االجتماعي وغرف الدردشة  ن�ت ي شبكة االإ
ي الغالب أفصحت عن تلك المعلومات أو الصور �ف

ي تكون �ف
لتلك الضحية وال�ت

عىل وجه الخصوص دون أن تدرك نوايا الطرف االخر.

جريمة الستغالل

نت؟ ما هو الستغالل الجنسي  ع�ب الن�ت
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ي امتالكه أو الحتفاظ به ما لم يمتثل لمطالب المستغل
يحجب شيًئا يرغب الضحية �ن

يحدث هذا النوع من االستغلل عندما يتمتع الشخص المستغل بالسلطة أو ح�ت حينما يدعي ذلك، فقد يدعي المستغل عىل سبيل 
ي العمل، ومن ثم يهدد الطفل بإمكانية وقوع أحداث سيئة ما لم يذعن الأوامره.

طة أو أنه رئيس االأب �ف المثال أنه من رجال ال�ث

نت ال عدة انواع: وقد يحدث ان يكون التحرش والستغالل بعدة طرق من ناحية مضمون الستغالل ع�ب الن�ت

الستغالل اللفظي: فيتمثل بإرسال فيها كلمات خادشة للحياء او مكالمات صوتية  والتلفظ بكلمات ذات طبيعية جنسية او وضع 

. تعليقات مهينة ذات إيحاء جنسي

باحية و طلب من الضحية الكشف عن أجزاء من جسمها و قيام المستغل  ي إرسال صور الئفالم الإ
الستغالل البرصي : يتمثل �ن

ي أوضاع مخلة بالحياة .
بإرسال صورأو فيديو و هو �ن

اق جهاز  كراه: و يكون من خالل إجبار الضحية عل الموافقة عل اللقاء بالمستغل عل أرض الواقع بعد ان يتم اخ�ت الستغالل بالإ

الكومبيوترالخاص بها و الحصول عل صور خاصة ومعلومات شخصية عن الضحية ثم تهديدها بطرق مختلفة.

ي لحقت ـ والزالت ـ باالأطفال من كافة الجوانب من جراء االستغلل الجنسي لهم  كان البد من وجود آليات 
ة ال�ت ار الخط�ي نتيجة للأرصف

نت عىل نحو  ن�ت ف شبكات االإ مكان ـ من جرائمه . ومـن أهم هذه الطرق واالآليات تأم�ي قلل ـ قدر االإ وطرق لمكافحة هذا االستغلل ، بغية االإ

ي 
ي ذلك ، تأهيل رجال الضبط والتحقيق الجنا�أ

ورة التعاون الدوىلي �ف نت ورصف ن�ت ي جرائم االإ
يعي �ف اقها ، تنظيم الجانب الت�ث يمنع من اخ�ت

نت  ن�ت ي مكافحة جرائم االإ
�ف

طرق مكافحة الستغالل

ي 
و�ن لك�ت ي حصل عليها المستغل من الجهاز الإ

التهديد بإيذاء أصدقاء أو أقارب الضحية ماديًّا عن طريق استغالل المعلومات ال�ت

الخاص بالضحية ما لم يلبِّ رغباته.

بعبارة أخرى، ربما يدعي شخص ما بإمكانية الحصول عىل معلومات بنكية خاصة بأرس الضحية، ومن ثم قد يردد عبارات تهديدية مثل” 

ك فستخ� عائلتك كل أموالها” إذا لم تقدم مقاطع جنسية كما أخ�ب

يمكن حدوث الستغالل الجنسي عند قيام شخص ما بالئفعال التالية

ها ي ن�ث
التهديد بن�ث وتوزيع مواد خاصة ل يرغب الضحايا �ن

ء ما ال يرغب  ي
يحدث هذا غالًبا عند تواصل الطفل مع شخص غريب ع�ب مواقع التواصل االجتماعي أو حينما يحصل المتعدي عىل سث

رغام الطفل عىل تنفيذ رغباته الجنسية. ي معرفة االآخرين به، وحينها يستخدم المستغل هذه المعلومات الإ
الطفل �ف

ي  
و�ف لك�ت نت أو الفضاء االإ ن�ت ي مجال جرائم االإ

اء الكمبيوتر : إن مقولة “ الوقاية خ�ي من العلج  ال يمكن تطبيقها بدقة �ف لذلك يقول خ�ب

ي 
ك نطاقه المعلوما�ت له غ�ي مغلق عند ذهابه إىل العمل صباحاً ، ومن الحماقة كذلك أن ي�ت ف ك الفرد م�ف ومع ذلك فإن من الحماقة أن ي�ت

دون حمايـة بحيـث يـسهل الوصول إليه .
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وإيمانا من المجتمع الدوىلي بخطورة كافة أشكال االستغلل الجنـسي للأطفال وما يتعرضون له من مخاطر جسدية ونفسية واجتماعيـة 

قليمية. ي العديد من االتفاقيات والمؤتمرات الدولية واالإ
حـرص عىل حظر كافة صور االستغلل الجنسي �ف

ن الحماية قوان�ي

أولً : اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 م

ثالثاً : اتفاقية روما لعام 1998

والمــواد  العــروض  فــي  واســتغللهم  االأطفــال  وبغــاء  االأطفـال  بيع  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  وتوكول  ال�ب  : ثانياً 

باحيــة مايو 2000م االإ

وتوكول المكمل لها ، والخـاص بمنـع وقمـع ومعاقبـة  : اتفاقية االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع�ب الوطنية ، وال�ب رابعاً 

2000 االتجـار . باالأشخاص السيما بالنساء واالأطفال ، نوفم�ب

خامساً : اتفاقية منظمة العمل الدولية والخاصة بحطر أسـوأ أشـكال عمل االأطفال 1996م

ي إطار حدوده الجغرافية ، فاالأمر يختلـف بالنسبة 
مكان لبلد ما أن يطبق قوانينه �ف ف السائدة من بلد إىل آخـر بـشكل كبيـر ، وإذا كـان باالإ تختلف القوان�ي

ف العديد من والياتها ممارسة القمار ع�ب الشبكة  ف الدول . فالواليات المتحدة االأمريكية تحظر قوان�ي نت حيث ال حدود جغرافية ب�ي ن�ت ي فضاء االإ
للجريمة �ف

ي بلدان مجاورة لها ، كما أن القانون االأمريكي يمنع الصور واالأفلم 
ومع ذلك تقف عاجزة إزاء انتشار هذه الظاهرة  التـي تنطلق من مواقع الشبكة �ف

باحية الأشخاص تقل أعمارهم عن سن الرشـد  ويقـرر عقوبات قاسية عىل هذا الفعل  ومع ذلك فالمواطنون هناك يشاهدون مثل هذه الصور  االإ

ي صورة اتفاقية دولية ، ويمثل الحد 
ي قانون دوىلي يصدر �ف

ي العديـد مـن المواقـع الروسـية واالأسبانية ،ولذلك فالحل �ف
ة �ف واالأفلم بسهولة  الأنها منت�ث

نت أن الطابع الدوىلي لمتطلبات  ن�ت ي مجال جرائم االإ
اء �ف نت ، لذا يرى الخ�ب ن�ت ي فـضاء  االإ

االأد�ف لمتطلبات كل دولة ، ح�ت يتم مواجهة ظاهرة الجريمة �ف

ايد  ف نتـ  تتطور وت�ت ن�ت جرامي  ،ذلك أن الجريمة العابرة للحدودـ  ع�ب االإ اتيجيات جديدة من أجـل مكافحـة النشاط االإ نتـ  يتطلب تطوير اس�ت ن�ت فضاء االإ

ي االأنظمة القانونية والقيم واالأوليات عىل مستوى العالم، والصورة المثىل لذلك تنظيم الجانب 
ة �ف ب�عة ، وقد يكون من أسباب ذلك االختلفات الكب�ي

ي صورة اتفاقية دولية .
نت �ف ن�ت ي جرائم االإ

يعي �ف الت�ث

ي مقر 
ي العالم �ف

ي »وهي إحدى أك�ب فرق العمل الدولية المعنية بحماية االأطفال �ف
ي , جي , �ت

اضية الـ “ �ف هذا وقد اجتمعت فرقة العمل العالمية االف�ت

نت . وقد جاء هذا االجتماع  ن�ت ي ليون بفرنسا  الستكـشاف تقنيـات جديـدة لحماية االأطفال من االعتداءات الجنسية عىل االإ
بول �ف ن�ت االأمانة العامة للإ

اضية. ي فرقـة العمل العالمية االف�ت
اء من أجهزة إنفاذ القانون الدولية التسعة المشاركة �ف ف 8 - 9  سـبتم�ب 2007 م وشارك فيه خ�ب الذي امتد يـوم�ي

اق له طرق عديدة منها : جدران النار وتقنية التشف�ي . وجدران النار عبارة عن برامج تقوم بصد  نت من االخ�ت ن�ت ف شبكات االإ إن تأم�ي

ة لجداران  ي ، وتوجد برامج كث�ي
نت لتهديد االأنظمة الداخلية أو النظام المعلوما�ت محـاوالت االختـراق أو الهجوم الوافد من شبكة إن�ت

باحية وغ�ي المرغوب فيها ،  النار وكذلك حجب المواقع حيث قامت العديد من الدول الغربية والعربية بحجب الكث�ي مـن المواقـع االإ

ي الحـد من جرائم االستغلل الجنسي للأطفال.
إيمانا منها بأهمية هذا الحجب وأثره �ف
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ة من 11 ـ 13 سبتم�ب 2012  م عـن ثـلث مبادرات  ي الف�ت
ي �ف ي ظ�ب ي مؤتمرهـا الذي عقد بأ�ب

ي ( �ف
ي . جي �ت

اضية ) �ف كما أعلنت القوة العالمية االف�ت

نت ، لدى اختتام مؤتمر القوة الخامس الذي نظمته اللجنة العليا لحماية  ن�ت جديدة للسنوات المقبلة لمكافحة استغلل االأطفال جنسيا ع�ب االإ

ي تحت عنوان “ التعاون الـدوىلي ممكـن للحماية “ ، وتتمثل هذه المبادرات فيما يىلي :     ي ظ�ب ي أ�ب
الطفل فـي وزارة الداخلية أعماله �ف

ي أنحاء العالم لمكافحة جريمة االستغلل الجنسي بحق االأطفال ، حيث تهدف القوة العالمية 
1- تعزيز القدرة العالمية لفرض القانون �ف

ف سبل حماية االأطفال ، وذلك  هم لتحس�ي ي جميع أنحاء العالم ، وعلـى غ�ي
ف �ف ع�ي اضية إلـى تحقيق ذلك من خلل التأث�ي عىل الم�ث االف�ت

اتيجياتها الخاصة بها ، وتقديم تدريب معياري وحلول تقنيـة والتنبـؤ باالتجاهات العالمية، وتطوير  من خلل دعم الدول عىل تطوير اس�ت

سبل للتخفيف الفعال للمخاطر الجديدة 

اك أعضاء جدد من كل من قطاع إنفاذ القانون ,  ف ، وإرسث ي المبادرة الثانية عىل زيادة وتعزيز المشاركة مع االأعـضاء الحالي�ي
 2- وتقصف

اضية  ي عمل القوة العالمية االف�ت
ي يمكن أن يسهموا بشكل بارز �ف

وقطاعـات غ�ي إنفاذ القانون , وال�ت

ي مقاومة عالمية تجاه مسألة المـسافرين بغرض ممارسة االعتداءات عىل االأطفال ، وذلك لضمان وجود 
 3- أما المبادرة الثالثة فتتمثل �ف

يوجد  ف  ي فلسط�ي
والحماية.و�ف الوقاية  الـضحية  بخصوص  علـى  تركـز  مقاربة  اتباع  والفعالة من خلل  المنسقة  للستجابة  اتيجية  اسـ�ت

از ف ب�ت ستغلل واالإ ي تعمل عىل حماية االأطفال من االإ
ف ال�ت جراءات والهيئات والقوان�ي مجموعة من التداب�ي واالإ
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الفصل الثالث
المنهجية وعينة 

الدراسة
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منهجية الدراسة:
نت من خلل جمع أساسي للبيانات، وقد بدأ المركز  ي تهدد أمن وسلمة االأطفال عىل االن�ت

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل المخاطر ال�ت

ي ابريل 2019 من خلل 
ي بداية شهر نوفم�ب 2018 واستكملت �ف

اعات مرحلة جمع البيانات عىل االأرض �ف ف ي للديمقراطية وحل ال�ف
الفلسطي�ف

إجراء مقابلت فردية مع 400 من االأطفال وكذلك مع 400 من أولياء االأمور، وكذلك 30 من رؤساء وممثىلي جهات تقديم الرعاية والحماية 

ي القطاع الحكومي.  وبعد الحصول عىل البيانات االأولية انطلقت عملية تصحيح القيم المفقودة والشاذة ومن ثم عملية تحليل البيانات.
�ف

مراجعة مصادر المعلومات الثانوية:

عينة الدراسة:

ي هذه الدراسة عىل مصادر المعلومات الثانوية المتوفرة، وذلك بهدف تقديم 
ف �ف ك�ي اعات بال�ت ف ي للديمقراطية وحل ال�ف

قام المركز الفلسطي�ف

نت، فقد ساعدت مصادر المعلومات الثانوية المتعددة كالمعلومات المتعلقة  ي تهدد سلمة االأطفال عىل االن�ت
نظرة شاملة عن المخاطر ال�ت

استخلص  ي 
تم جمعها وكذلك خلل مرحل�ت ي 

ال�ت االأساسية  البيانات  تعزيز  بغية  االأطفال. وذلك  أمن وسلمة  تهدد  ي 
ال�ت المخاطر  بأبرز 

. ي
المعلومات وكتابة التقرير النها�أ

تم اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة من االأطفال عىل مستوى جميع محافظات الضفة الغربية، وداخل كل محافظة تم اختيار عينة 

ي يقدر عدد االأطفال ضمن الفئة العمرية )17-10( ح�ت 
. وحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي�ف عشوائية ممثلة للأطفال واالأهاىلي

ي جميع محافظات الضفة الغربية، وبناًء عىل هذه االأرقام تم تطبيق معادلة ريتشارد جيجر 
منتصف سنة 2019 حواىلي 896,144 طفل �ف

ف أن حجم العينة الممثلة المطلوبة 384 طفل، ولضمان الحصول عىل بيانات خالية من االأخطاء تم إجراء  لحساب حجم لعينة، فتب�ي

ف جغرافياً عىل محافظات الضفة الغربية بما  تنفيذ الدراسة عىل عينة مقدارها 400 طفل، و400 وىلي أمر ع�ب المقابلت الفردية موزع�ي

ي المحافظة.
يضمن تمثيل كل محافظة مقارنة بالعدد االإجماىلي للأطفال �ف

معاي�ي استطالع  آراء الطفال
ي هذه الدراسة منها

ي استطلع رأي االطفال �ف
ف االعتبار �ف ي اخذت بع�ي

هناك مجموعة من المعاي�ي ال�ت

1- الوصول :
ي المحافظات المختلفة، ومن 

ي اجريت فيها الدراسة �ف
ي االماكن ال�ت

ي المحلية �ف
تم الوصول اىل االطفال من خلل مؤسسات المجتمع المد�ف

انتهاء دوام االطفال من المدارس،وكذلك تم الوصول من خلل تدريب   خلل تعاون وتشبيك مسبق مع هذه المؤسسات وذلك بعد 

ف الجراء استطلع الراي مع االطفال ف ميادني�ي باحث�ي

ة : 2- الموافقة المستن�ي
تم اظهار اهداف البحث وتفاصيل اجراءاته وذلك لمدراء المؤسسات المحلية وكذلك للطفال،حيث تم الحصول عىل الموافقة االحقيقة 

ي الدراسة بكل حرية حيث تم الكشف عن كل التفاصبل المتعلقة بالدراسة  
للمشاركة �ف
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ي الدراسة:
الئدوات المستخدمة �ن

والدراسات  والتقارير  االأدبيات  االطلع عىل  بعد  باالأهاىلي  الخاصة  المقابلة  باالأطفال وبطاقة  الخاصة  المقابلة  بطاقة  أسئلة  تطوير  تم 

ي نفذت حول موضوع الدراسة الحالية. 
السابقة ال�ت

3- إخفاء الهوية وال�ية والحماية :
ي الدراسة ،كما ان 

التوضيح للمؤسسات المحلية ،وكذلك للطفال وبطريقة يفهما االطفال ان ال معلومات شخصية ستظهر لهم �ف تم 

ال�ية مضمونه الي معلومات ستظهر اثناء استطلع الراي .

ر : 4- ل �ن
ي استطلع الراي

ف �ف ر عىل االطفال المشارك�ي ي كافة مراحلها  خالية من وقوع اي رصف
تم التاكد من ان اجراءات الدراسة �ف

ي قول ل :
5- الحق �ن

ي استطلع الراي، ال يريد اكمال الدراسة ،ال يريد االجابة 
ي قول،ال يريد المشاركة �ف

ي استطلع الراي الحق �ف
ف �ف تم التاكيد للطفال المشارك�ي

ي قول ال عىل 
ي وله الحق �ف

ي المجتمع الفلسطي�ف
ك الحرية للطفل وخاصة ان البحث متعلق بقضايا تعت�ب حساسة �ف عىل بعض االسئلة ، ت�ت

ي الموافقة عىل الدراسة او اتمامها .
ظروف اجراء البحث النهم ال يجوز استغلل ضعف مداركهم �ف

6- اللغة والمنطق :
وحات اذا استلزم االمر وذلك الن استخام  ف االعتباراستخدام لغة تتناسب مع اعمار االطفال واهمية القيام بالتوصيح وال�ث تم االخذ بع�ي

لغة ومنطق مفهوم للطفال يجعل االطفال يفهموا اسئلة االستطلع بشكل صحيح  ويقدموا اجابات صحيحية .

7- مسألة الثقة :
تثقيفية  اقامة جلسات  اعتماد  تم  الجنسي  االستغلل  مثل  ودقيقة  دراسية حساسة  ي قضايا 

�ف والطفل خاصة  الباحث  ف  ب�ي الثقة  الأهمية 

ف االعتبار ملئمة مكان البحث والفته للطفل لمزيد من التقة اثناء اجراء  بالتعاون مع المؤسسات المحلية مع االطفال .وكذلك تم االخذ بع�ي

استطلع الراي مع االطفال .

وط الستماع : 8- �ث
ف االعتبار  قدرة الطفل عىل التعب�ي وان يدار الحوار  ف عىل االستماع واالنصات الجيد الجابات االطفال وان ياخذ بع�ي تم تدريب الباحث�ي

ي 
ف االعتبار قيام الباحث بتقديم الدعم والتعاون مع الطفل  الن هذا يساعد �ف ي دون تخويف او احباط للطفل ،واخذ بع�ي بشكل ايجا�ب

تدوين االجابات الصحيحة . 

: وقد مرت عملية إعداد بطاقات المقابلة ع�ب عدة مراحل كالتالي

ف من المركز. 1- تصميم مسودة أولية الأسئلة الدراسة بمشاركة باحث�ي

وع ومدير المركز. 2- مراجعة المسودة االأولية مع مدير الم�ث

احات والتعديلت الواردة منهم. 3- مراجعة االق�ت

3- تصميم فريق الدراسة النسخ النهائية من أسئلة بطاقات المقابلت.
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بعد أن أرسل الباحثون نماذج المقابلت المعبئة إىل وحدة المتابعة والتقييم تم اتباع الخطوات التالية:

جمع البيانات:
ي جمع البيانات عىل المقابلت مع االأطفال وذويهم، حيث تم تسليم النسخة المعدلة من بطاقة المقابلة مع 

تشمل الطرق المستخدمة �ف

ي الوقت نفسه مع قائمة بمصادر المعلومات المحتملة عىل شكل نسخ ورقية، وقد قام الباحثون بتحديد 
ف �ف االأطفال وذويهم لجميع الباحث�ي

ي تم جمعها 
ف بإرسال النسخ النهائية من المقابلت ال�ت مصادر المعلومات واستخدموا بطاقة المقابلة كأساس لتسجيل البيانات، ثم قام الباحث�ي

إىل فريق الدراسة.

مقارنة المقابلت مع مصادر المعلومات الثانوية.

التحقق من مصادر المعلومات )الحصول عىل تفاصيل إضافية من االأطفال وذويهم من خلل مقابلتهم أو مهاتفتهم(.

التحقق من االأسئلة باستخدام تضارب المعلومات.

ف عند الحاجة إىل توضيحات إضافية. إعادة تقييم الوضع عىل االأرض من قبل الباحث�ي

ي باستخدام 
ي تم جمعها من المقابلت الفردية عىل برنامج SPSS ومن ثم قام المحلل االإحصا�أ

دخال بإدخال البيانات ال�ت قد قام فريق االإ

ستكشاف القيم المفقودة والقيم الشاذة. وقد ظهرت بعد القيم الشاذة وبعض القيم المفقودة أيضا. ثم قام بمراجعة المقابلت  نامج الإ ال�ب

ي 
ف وتم تصحيح هذه القيم واستغرقت هذه المرحلة خمسة أيام. بعد ذلك قام المحلل االإحصا�أ ي تضمنت قيم شاذة أو مفقودة مع الباحث�ي

ال�ت

ي تحليل نتائج التقييم.
ي تشكل جزءاً مهماً �ف

بمرحلة إعداد جداول التقاطع واالأشكال البيانية باستخدام برنامجي EXCEL و SPSS وال�ت

مراحل إعداد الدراسة:
1- تصميم بطاقات المقابلت ومناقشتها.

ف وجامعي البيانات 2- تدريب الباحث�ي

ف 3- إرسال نسخة نهائية للباحث�ي

4- جمع ومراجعة البيانات وتنقيتها

5- تحليل البيانات وتحويلها إىل أشكال وجداول بيانية

6- كتابة وإخراج التقرير ومراجعته

7- ترجمة وإخراج النسخة النهائية من التقرير

: ن عملية مراجعة القيم الشاذة مع الباحث�ي

إدارة وتحليل البيانات:
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عينة الدراسة
عينة االطفال

خصائص عينة الدراسة:

1- توزيع العينة حسب المحافظة:

2- توزيع العينة حسب الفئة العمرية:

ف%9.8طوباس  %9.3طولكرم%9.8جن�ي

%10.0نابلس%5.1سلفيت%26.7الخليل

رام الله 
ة والب�ي

%9.8بيت لحم%9.8أريحا9.8%

، %9.3 من محافظة طولكرم، %26.7 من  ف ف من الجدول أن %9.8 من عينة االأطفال من محافظة طوباس، %9.8 من محافظة جن�ي يتب�ي

ة، %9.8 من محافظة أريحا،  محافظة الخليل، %5.1 من محافظة سلفيت، %10.0 من محافظة  نابلس، %9.8 من محافظة رام الله والب�ي

%9.8 من محافظة بيت لحم(

%1510.8 – 18 سنة%1089.2 – 14 سنة

ي الفئة العمرية 18-15 سنة
ي الفئة العمرية من 14-10 سنة، بينما %10.8 من االأطفال �ف

ف من الجدول أن %89.2 من االأطفال �ف يتب�ي
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3- توزيع العينة حسب الجنس:

%48.7أن�ث%51.3ذكر

ف من الجدول أن %51.3 من االأطفال عينة الدراسة هم ذكور، فيما %48.7 منهم إناث. يتب�ي

خصائص عينة الدراسة:

1-توزيع العينة حسب المحافظة:

%12.9قلقيلية%4.7سلفيت%14.6الخليل

%9.9نابلس
رام الله 

ة والب�ي
%9.9أريحا9.9%

%8.7طولكرم%9.9بيت لحم

، %8.7 من محافظة طولكرم، %14.6 من  ف ف من الجدول أن %9.4 من عينة االأهاىلي من محافظة طوباس، %9.9 من محافظة جن�ي يتب�ي

ة،  محافظة الخليل، %4.7 من محافظة سلفيت، %12.9 من محافظة قلقيلية، %9.9 من محافظة نابلس، %9.9 من محافظة رام الله والب�ي

%9.9 من محافظة أريحا، %9.9 من محافظة بيت لحم.

عينة االأهاىلي
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2- توزيع العينة حسب العمر:

%9.7أك�ث من 50 سنة%5029.3-40 سنة%61.0أقل من40 سنة

ف من الجدول أن %61.0 من االأهاىلي عينة الدراسة أعمارهم أقل من 40 سنة، وأن %29.3 منهم أعمارهم من 50-40 سنة، بينما 9.7%  يتب�ي

منهم أعمارهم أك�ث من 50 سنة

3- توزيع العينة حسب المستوى التعليمي:

%36.0أعىل من ثانوي%36.5ثانوي%27.5أقل من ثانوي

ف من الجدول أن %27.5 من االأهاىلي عينة الدراسة مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، وأن %36.5 مستواهم التعليمي ثانوي، بينما  يتب�ي

%36.0 مستواهم التعليمي أعىل من ثانوي

4- توزيع العينة حسب المستوى االقتصادي:

%6.9ضعيف%70.0متوسط%23.1جيد جداً

ف من الجدول أن %23.1 من االأهاىلي عينة الدراسة المستوى االقتصادي لهم جيد جداً، وأن %70.0 من االأهاىلي المستوى االقتصادي  يتب�ي

لهم متوسط، بينما %6.9 من االأهاىلي المستوى االقتصادي لهم ضعيف.
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الفصل الرابع

النتائج :
التحليل والتعليقات
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بعد استطلع آراء االأطفال وتحليل النتائج ،تم تصنيفها وترتيبها ليسهل تناولها والتعامل معها إىل العناوين التاليه :

نتائج استطالع الطفال

ي البيت مقارنة بجنس الطفل:
ي �ن

و�ن 1- وجود جهاز الك�ت

ي مقارنة بجنس الطفل:
و�ن لك�ت 2- لمن أجابوا »بنعم«، ملكية الجهاز الإ

ي
و�ف المجموعإناثذكوريوجد جهاز الك�ت

%97.1%47.2%49.9نعم

2.9%%1.4%1.5ال

ي البيت )%49.9 ذكور، %47.2 إناث( بينما البقية ونسبتهم %2.9 ال يوجد 
ي �ف

و�ف من الجدول يتضح أن %97.1 من االأطفال لديهم جهاز الك�ت

ي البيت )%1.5 ذكور، %1.4 إناث(
ي �ف

و�ف لديهم جهاز الك�ت

ي امتلك جهاز ذكي سواء كان هذا الجهاز يمتلكونه بشكل خاص او للعائلة 
ناث يتساوو تقريباً �ف من الملحظ ان الذكور واالإ

نت خاص  ن�ت ي االإ
ي المستخدم �ف

و�ف لك�ت ي البيت، بأن الجهاز االإ
ي �ف

و�ف ف من الجدول أن %61.7 من االأطفال الذين قالوا بأنه يوجد الك�ت يتب�ي

ي المستخدم ملك العائلة )%15.6 ذكور، %22.7 إناث(.
و�ف بهم )%35.8 ذكور، %25.9 إناث( بينما قال %38.3 بأن الجهاز االلك�ت

ي
و�ف لك�ت المجموعإناثذكورملكية الجهاز االإ

%61.7%25.9%35.8خاص بالطفل

38.3%%22.7%15.6للعائلة

أصبحت االأجهزه الذكيه بوابات رائعه وممتعه للولوج اىل كث�ي من المعلومات والبيانات . وكذلك المتعه والتسليه  وأيضا 

وسائل تواصل واتصال رائعه وغ�ي مكلفه ، باالضافه اىل انها تعت�ب لدى كث�ي من الناس مظهر من مظاهر الرفاهيه وعلمة 

من علمات التحرصف ، لذلك يحرص كث�ي من االطفال والفتيه عىل اقتناء االجهزه الذكيه .

ستخدام ، الخصوصية ، إحتمال التعرض  نت ، غايات االإ ن�ت اقتناء جهاز ذكي ، مكان ومهارة ومعدل ساعات االستخدام للإ

فصاح والحماية ، االإجابات عن االأسئلة المفتوحة. للمخاطر أو القيام بها ، اللقاء والمقابلة ، االأهل والمراقبة الضبط ، االإ

اقتناء

جهاز ذكي

ف االطفال الذكور  ي تمك�ي
ف من قبل االأهاىلي �ف يُلحظ أن االطفال الذكور يمتلكوا بشكل اك�ث اجهزه ذكيه خاصه بهم ، وهذا ربما يؤكد عىل التمي�ي

ناث اث بمخاطر اقتناء االأجهزه الذكيه بالنسبه للذكور عنه بالنسبه للإ ك�ت من إمتلك اجهزه ذكيه، و/ او عدم االإ
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نت مقارنة بجنس الطفل: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 1- أماكن استخدام الئطفال لالإ

ي يرتاح فيها ،ويجد 
ي االماكن ال�ت

ي الغالب يحاول الطفل التصفح والمراسله ع�ب وسائل التواصل االجتماعي �ف
�ف

التصفح  مكان  يختار  قد  الطفل  ان  عدا  والمتعه،  والمراسله  البحث  ي 
�ف غاياته  التمام  الجيده،  العزله  بها 

ي اماكن خاصة  هروباً وابتعادا عن المراقبه والضبط من قبل والديه ، وتجاوزا لكل 
واستخدام االأجهزه الذكيه �ف

ا عىل راحة االستخدام وحرية التصفح  ف فكان اختيار المكان يعت�ب مؤرسث اشكال النقد واالزعاج من قبل البالغ�ي

واالتصال والمتعه.

نت ن�ت المجموعإناثذكورأماكن استخدام االأطفال للإ

ي البيت
%94.6%47.7%46.9�ف

ي المدرسة
%20.3%8.1%12.2�ف

نت ن�ت ي مقهى االإ
%17.4%3.7%13.7�ف

%30.5%10.0%20.5عند االأصحاب

غ�ي ذلك 

)بيوت االأقارب-االأماكن العامة(
1.0%0.5%1.5%

ي البيت )%46.9 ذكور، %47.7 إناث(، وأن %20.3 من االأطفال يستخدموا 
نت �ف ن�ت ف من الجدول أن %94.6 من االأطفال يستخدموا االإ يتب�ي

نت )%13.7 ذكور، 3.7%  ن�ت ي مقهى االإ
نت �ف ن�ت ي المدرسة )%12.2 ذكور، %8.1 إناث(، وأن %17.4 من االأطفال يستخدموا االإ

نت �ف ن�ت االإ

أنهم  االأطفال  من  قال 1.5%  بينما  إناث(،  ذكور، 10.0%   20.5%( االأصحاب  عند  نت  ن�ت االإ يستخدموا  االأطفال  من  وأن 30.5%  إناث(، 

ناث يتساوو بإستخدام  ي أماكن أخرى كبيوت االأقارب أو االأماكن العامة )%1.0 ذكور، %0.5 إناث(يُلحظ ان الذكور واالإ
نت �ف ن�ت يستخدموا االإ

ي الوضوح لصالح الذكور، ومن المتوقع ان الذكور أقدر واجرأ 
ي اماكن اخرى �ف

ستخدام �ف ي البيت بينما تبدا فوارق امكانيه االإ
الجهاز الذكي �ف

ناث . نت ، االأصحاب ، اماكن اخرى ( من االإ ي هذه االماكن ) المدرسه ، مقاهي االن�ت
ي إستخدام االجهزه �ف

�ف

مكان ومهارة
ومعدل ساعات 

الستخدام 
نت لالن�ت
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نت يومياً مقارنة بجنس الطفل: ن�ت  2- معدل ساعات استخدام الإ

نت يومياً ن�ت المجموعإناثذكورمعدل استخدام االإ

37.7%%23.3%14.4أقل من ساعة

%46.5%21.3%25.2من ساعة إىل 5 ساعات

8.8%%2.9%5.9من )6 – 10( ساعات

7.1%%1.2%5.9أك�ث من 10 ساعات

نت أقل من ساعة يومياً )%14.4 ذكور، %23.3 إناث(، وأن %46.5 من االأطفال  ن�ت ف من الجدول أن %37.7 من االأطفال يستخدموا االإ يتب�ي

نت من 10-6 ساعات  ن�ت نت ساعة إىل 5ساعات يومياً )%25.2 ذكور، %21.3 إناث(، وأن %8.8 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت يستخدموا االإ

نت أك�ث من 10 ساعات يومياً )%5.9 ذكور، %1.2 إناث(. ن�ت ف أن %7.1 من االأطفال يستخدموا االإ ي ح�ي
يومياً )%5.9 ذكور، %2.9 إناث(، �ف

ناث، ومن المتوقع انه يعود لسبب ان نسبه عدد الذكور الذين  نت اك�ث من االإ ن�ت من الملحظ ان الذكور لديهم معدل ساعات استخدام للإ

نت والتصفح . ن�ت ستخدام االإ ي من الممكن ان يلجأ إليها الذكور الإ
ناث ، ولربما يعود لتنوع االمكنه ال�ت يمتلكون اجهزه شخصيه اك�ث من االإ
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نت بدلً من الخروج مع الئصدقاء مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 3- تفضيل الطفل البقاء عل شبكة الإ

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 4- الوقت الذي يقوم به الطفل بالتصال عل الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورتفضيل الطفل البقاء عىل شبكة االإ

%28.6%11.2%17.4نعم

%71.4%37.4%34.0ال

نت بدالً من الخروج مع االأصدقاء )%17.4 ذكور، %11.2 إناث(،  ف من الجدول أن %28.6 من االأطفال يفضلون البقاء عىل شبكة االن�ت يتب�ي

نت بدالً من الخروج مع االأصدقاء )%34.0 ذكور، %37.4 إناث(. بينما %71.4 من االأطفال ال يفضلوا البقاء عىل شبكة االن�ت

ناث ،وهذا مرده لربما إىل  امتلكهم أجهزة ذكية شخصية اك�ث  نت من االإ ي البقاء عىل االن�ت
يلحظ أن االأطفال الذكور لديهم استعداد أك�ث �ف

ي يسهل عليهم استخدام االأجهزة الذكية فيها  بطريقة غ�ي مقلقه ،ولربما يعود الحتمال عدم 
من االناث ،والحتماليه تنوع االمكنه ال�ت

نت  ناث وبالتاىلي االأطفال الذكور يفضلوا البقاء عىل االن�ت نت من االإ ي يقضيها الذكور عىل االن�ت
اض االأهاىلي لعدد الساعات الطويلة ال�ت اع�ت

بدل من الخروج مع االأصدقاء.

نت ن�ت المجموعإناثذكوروقت االتصال باالإ

%37.467.0%29.6%قبل الساعة 8 مساءاً

ف )8 – 12( مساءاً %10.328.1%17.8%ب�ي

%1.04.9%3.9%بعد منتصف الليل

نت قبل الساعة 8 مساءاً )%29.6 ذكور، %37.4 إناث(، أما %28.1 من  ف من الجدول أن %67.0 من االأطفال يقوموا باالتصال عىل االن�ت يتب�ي

ف الساعة )12-8( مساءاً )%17.8 ذكور، %10.3 إناث(، بينما %4.9 من االأطفال يقوموا باالتصال  نت ب�ي االأطفال يقوموا باالتصال عىل االن�ت

نت بعد منتصف الليل )%3.9 ذكور، %1.0 إناث(. عىل االن�ت

نت  نت يلحظ انه مع انتهاء النهار وتقدم الليل يزيد معدل  استخدام االن�ت ي عدد ساعات وأوقات استخدام االن�ت
عند التدقيق والنظر �ف

نت المتلكهم بشكل أك�ث أجهزة خاصة  ي استخدام االن�ت
للذكور عنه من االناث ،ولربما هذا يعود أن االأطفال الذكور لديهم حرية اك�ب �ف

ي أماكن مختلفة ،ومن المحتمل أن الفتيات يقل استخدامهم 
شخصية،ولربما يعود أن االأطفال الذكور لديهم فرصه وإمكانية للتصفح �ف

نت مع انتهاء النهار وتقدم الليل بسبب احتمال ازدياد ألرقابه عىل الفتيات من قبل أهاليهن . للن�ت
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نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 5-  تقييم مهارات استخدام الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورمهارات استخدام االإ

%65.8%31.5%34.2جيدة جداً

%29.1%15.2%13.9جيدة

3.4%%1.7%1.7ضعيفة

1.7%%0.2%1.5ضعيفة جداً

نت بأنها جيدة جداً )%34.2 ذكور، %31.5 إناث( وقّيم %29.1 من  ن�ت ي استخدام االإ
ف من الجدول أن %65.8 من االأطفال قيموا مهاراتهم �ف يتب�ي

نت بأنها  ن�ت ي استخدام االإ
نت بأنها جيدة )%13.9 ذكور، %15.2 إناث( وقّيم %3.4 من االأطفال مهاراتهم �ف ن�ت ي استخدام االإ

االأطفال مهاراتهم �ف

نت بأنها ضعيفة جداً )%1.5 ذكور، %0.2 إناث(. ن�ت ي استخدام االإ
ضعيفة )%1.7 ذكور، %1.7 إناث(، بينما قّيم %1.7 من االأطفال مهاراتهم �ف

راته تختلف من طفل اىل آخر ، وذلك حسب الحاجه والرغبه والمتعه والوعي ، ال يوجد  غاية االستخدام وم�ب

هناك عمليات ضبط لغايات االستخدام اال ان المتعه والتسليه قد تسيطر عىل هذه الغايات .

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 1-  الهدف من استخدام الئطفال لالإ

نت ن�ت أهداف استخدام االأطفال للإ
الجنس

المجموع
إناثذكور

)Chatting( 58.2%25.4%32.8الدردشة%

%68.5%28.9%39.6االألعاب

%57.7%31.3%26.4دراسة

%47.2%25.2%22.0أبحاث علمية

%27.6%13.4%14.2معلومات عامة

)E-mail( ي
و�ف لك�ت يد االإ %16.4%4.4%12.0ال�ب

) Twitter, Facebook,( 90.5%42.1%48.4التواصل االجتماعي%

ي
و�ف لك�ت %13.7%3.9%9.8التسوق االإ

Downloads )Videos, songs, pictures( 23.5%9.0%14.4التحميل%

غايات
الستخدام

ي المستويات التقديرية 
ناث، وخاصة �ف نت أعىل وأفضل بشكل بسيط من االإ يلحظ أن مهارات االأطفال الذكور وقدرتهم عىل استخدام االن�ت

ناث. ات أطول وبساعات أك�ث عن االطفال االإ نت لف�ت العليا،وهذا لربما يف� استخدام االن�ت
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نت للدردشة  ن�ت نت مقارنة بالجنس، حيث نلحظ أن %58.2 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت ف الجدول أعله أهداف استخدام االأطفال للإ يب�ي

نت للألعاب )%39.6 ذكور، %28.9 إناث(، أما %57.7 من االأطفال  ن�ت )%32.8 ذكور، %25.4 إناث(، أما %68.5 من االأطفال يستخدموا االإ

نت الإجراء أبحاث علمية )22.0%  ن�ت نت للدراسة )%26.4 ذكور، %31.3 إناث(، كما أن %47.2 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت يستخدموا االإ

نت للبحث عن معلومات عامة )%14.2 ذكور، %13.4 إناث(،  وأن 16.4%  ن�ت ذكور، %25.2 إناث(، وأن %27.6 من االأطفال يستخدموا االإ

 ) نت للتواصل االجتماعي )فيس بوك-توي�ت ن�ت ي )%12.0 ذكور، %4.4 إناث(، وأن %90.5 يستخدموا  االإ
و�ف لك�ت يد االإ نت لل�ب ن�ت يستخدموا االإ

ي )%9.8 ذكور، %3.9 إناث(، بينما يستخدم %23.5 من 
و�ف لك�ت نت للتسوق االإ ن�ت )%48.4 ذكور، %42.1 إناث(، كما أن %13.7 يستخدموا االإ

ي ومقاطع الفيديو )%14.4 ذكور، %9.0 إناث(.
نت لتحميل الصور واالأغا�ف ن�ت االأطفال االإ

نت، حيث توافقوا أن الهدف االأول واالأهمية االأك�ب لهم  ي هدف وأهمية إستخدام االن�ت
ناث توافقوا اىل حد بعيد �ف يلحظ أن االأطفال الذكور واالإ

ي االأهمية بخصوص إستخدام 
لعاب، بينما اختلفوا �ف ي االأهمية استخدامهم للإ

نت هو وسائل التواصل االجتماعي ،تليها �ف ي إستخدام االن�ت
�ف

ي االأبحاث العلمية والمدرسية 
نت �ف ناث اهتماماً اعىل واك�ب بخصوص إستخدام االن�ت نت بهدف االأبحاث العلمية والمدرسية حيث أظهرت االإ االن�ت
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الخصوصية

ي بياناتهم الشخصية من االناث فهم اك�ث استخداما الأسمائهم الحقيقية من 
تساهل �ف ي هذه الدراسة ،يلحظ ان االأطفال الذكور أك�ث

و�ف

ي الجداول االربعة  التالية  ،ولربما 
ناث واك�ث استخداما لصورهم الحقيقية وكذلك اك�ث تداوال لبياناتهم الشخصية ، وهذا ما يتضح �ف االإ

ي حياتهم الفكرية والثقافية دون خوف 
ي تبيح للذكور ان يفعلوا  مايجدونه مناسا �ف

ي ال�ت
ي المجتمع الفلسطي�ف

يعود هذا اىل الثقافة الذكورية �ف

ي بياناتهم الشخصية ،بينما االناث يحاولن التس�ت 
من عتاب او لوم من أي طرف كان،لهذا فالذكور يظهروا باسمائهم الحقيقية ويتساهلوا �ف

ين ،او  ف ف او المب�ت نت، اما خوفا عىل انفسهن من المتطفل�ي ي االن�ت
ي استخدام بياناتهم الشخصية �ف

وراء اسماء وهمية ويكن اك�ث انضباطا �ف

ي ان يفعلن ما يردن  دون خوف وذلك بالتس�ت وراء اسماء وهمية وبيانات شخصية غ�ي حقيقة، وكان هذا 
لربما لياخذن حريتهن بشكل اك�ب �ف

ي النقطة رقم ) 4 ( ،واالحصائيات 
ي ملفاتهم الشخصية �ف

جلياً وواضحاً عند سؤال االأطفال عن سبب عدم إظهار صورهم الحقيقية �ف

والجداول االربعة التالية توضح ذلك:-

ي العاده الطبيعية يستخدم االنسان اسمه وصورته الحقيقيه الرصيحه أثناء تواصله وتفاعله مع االأخرين، اال ان 
�ف

فقد  نت،  االن�ت استخدام  هدف  تتبع  مختلفه  الأسباب  مستعاره  وصورا  اسماءا  يستخدمو  قد  والفتيه  االأطفال 

يستخدم الطفل اسما مستعارا حماية لنفسه من اذى االخرين، او ليتمكن ويعطي نفسه الفرصه ليمارس

ي التطفل عىل االآخرين ومضايقتهم  وايذاءهم دون معرفة هويته ، ان مع�ف الخصوصيه والحرية عند االطفال ان تفعل ما تشاء  
هوايته �ف

از . ف ل ما تريد من الصور والفيديوهات غائبا عن اذهانهم احتماليات االستغلل واالب�ت ف أثناء التصفح ، وان تضع وت�ف

1- لمستخدمي مواقع التواصل الجتماعي فقط، السم المستخدم مقارنة بجنس الطفل:

ي مواقع التواصل الجتماعي، لماذا تستخدم هذا السم؟
2- لالئشخاص الذين يستخدمون اسماً مستعاراً �ن

المجموعإناثذكوراالسم المستخدم

%86.2%38.1%48.1االسم الحقيقي

%13.8%8.4%5.4االسم المستعار

نت للدخول عىل مواقع التواصل االجتماعي، فأن %86.2 منهم يستخدموا اسمهم  ن�ت بسؤال االأطفال الذين أفادوا بأنهم يستخدموا االإ

الحقيقي عىل مواقع التواصل االجتماعي )%48.1 ذكور، %38.1 إناث( بينما %13.8 من االأطفال يستخدموا ن أسماء مستعارة عىل مواقع 

التواصل االجتماعي )%5.4 ذكور، %8.4 إناث(.

الأن االسم المستعار أك�ث أماناً

ح�ت ال يعرف أحد اسمي الحقيقي

ح�ت أفعل ما يحلو ىلي من مقالب ومزاح والحصول عىل معلومات بدون إحراج

ح�ت ال تحدث المشاكل

مجرد تغي�ي

ي عىل وضع اسمي الحقيقي
ال توافق عائل�ت
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وفايل( مقارنة  ي الملف الشخصي )ال�ب
ي تضعها �ن

3- لمستخدمي مواقع التواصل الجتماعي، الصورة ال�ت
بجنس الطفل:

نت مثل  ن�ت 5 - مدى وضع الطفل أو استعداده لوضع معلومات شخصية عنه عل مواقع عامة عل الإ
فيس بوك، سناب شات، انستغرام مقارنة بجنس الطفل:

المجموعإناثذكورصورةالملف الشخصي

%62.2%20.0%42.2صورة حقيقية

%37.8%26.4%11.4صورة أخرى

ف أن %62.2 منهم يضعون صورهم  نت للدخول عىل مواقع التواصل االجتماعي، يتب�ي ن�ت بسؤال االأطفال الذين أفادوا بأنهم يستخدموا االإ

الملف  االأطفال يضعون صور أخرى عىل  بينما %37.8 من  إناث(،  الخاص بهم )%42.2 ذكور، 20.0%  الملف الشخصي  الحقيقية عىل 

الشخصي الخاص بهم )%11.4 ذكور، %26.4 إناث(.

أك�ث أماناً

ي
ال اريد أي شخص معرفة هوي�ت

للتغي�ي والتسلية فقط

خوفاً من عقاب االأهل

أسباب شخصية

مدى وضع الطفل أو استعداده لوضع معلومات شخصية عنه عىل مواقع 

نت ن�ت عامة عىل االإ
المجموعإناثذكور

%48.9%19.1%29.8نعم

%51.1%29.6%21.5ال

نت )29.8%  ف من الجدول أن %48.9 من االأطفال وضعوا أو عىل استعداد لوضع معلومات شخصية عنهم عىل مواقع عامة عىل االن�ت يتب�ي

أما ما نسبتهم %51.1 لم يضعوا، وليسوا عىل استعداد لوضع معلومات شخصية عنهم عىل مواقع عامة عىل  إناث(،  ذكور، 19.1% 

نت )%21.5 ذكور، %29.6 إناث(. االن�ت

ي الملف الشخصي عل مواقع التواصل الجتماعي. 
4 - لالئشخاص الذين ل يضعون صورهم الحقيقية �ن

لماذا تفعل ذلك؟
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الطفل عل  ي وضعها 
ال�ت الشخصية  المعلومات  أنواع   ،)5( السؤال رقم  بـ«نعم« عل  أجابوا  لمن   -  6

نت مقارنة بجنس الطفل: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت مواقع الإ

نت ن�ت ي وضعها الطفل عىل مواقع االإ
المجموعإناثذكورأنواع المعلومات ال�ت

%65.5%17.0%48.5صوره له

%62.5%24.5%38.0اسمه الكامل

%19.0%2.5%16.5رقم الهاتف

%52.5%22.5%30.0العمر

ي
و�ف لك�ت يد االإ %11.5%2.5%9.0ال�ب

ل ف %7.5%2.0%5.5عنوان الم�ف

%24.0%11.5%12.5اسم وعنوان المدرسة

%7.5%3.0%4.5معلومات أو صور عن العائلة

ي يرتادها
%15.0%5.0%10.0االأماكن ال�ت

%4.0%1.5%2.5غ�ي ذلك

ف من الجدول أن %65.5 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، أنهم وضعوا صور لهم )48.5%  يتب�ي

ذكور، %17.0 إناث(، وأن %62.5 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وضعوا أسماءهم كاملة 

أرقام  التواصل االجتماعي، وضعوا  الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع  االأطفال  إناث(، وأن %19.0 من  )%38.0 ذكور، 24.5% 

هواتفهم )%16.5 ذكور، %2.5 إناث(، وأن %52.5 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وضعوا 

أعمارهم )%30.0 ذكور، %22.5 إناث(، وأن %11.5 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وضعوا 

ي الخاص بهم )%9.0 ذكور، %2.5 إناث(، وأن %7.5 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل 
و�ف لك�ت يد االإ عنوان ال�ب

االجتماعي، وضعوا عناوين منازلهم )%5.5 ذكور،%2.0 إناث(، وأن %24.0 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل 

االجتماعي، وضعوا أسماء وعناوين مدارسهم )%12.5 ذكور، %11.5 إناث(، وأن %7.5 من االأطفال الذين وضعوا معلومات شخصية عىل 

الذين وضعوا  االأطفال  من  وأن 15.0%  إناث(،  ذكور، 3.0%   4.5%( عائلتهم  أو صور عن  معلومات  االجتماعي، وضعوا  التواصل  مواقع 

ي يرتادونها )%10.0 ذكور، %5.0 إناث(، وأن %4.0 من االأطفال الذين 
معلومات شخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وضعوا االأماكن ال�ت

ي الجدول أعله )%2.5 ذكور، %1.5 إناث(.
وضعوا معلومات شخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وضعوا أشياء أخرى غ�ي المذكورة �ف
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ي يستخدمها الطفل مقارنة بجنس الطفل:
7 - عدد كلمات المرور )password( ال�ت

ي يستخدمها الطفل
المجموعإناثذكورعدد كلمات المرور ال�ت

%52.8%28.1%24.7كلمة واحدة

%25.2%10.5%14.7)3-2( كلمات

%22.0%10.0%12.0لدي كلمات مرور مختلفة لكل موقع/برنامج

ف من الجدول أن %52.8 من االأطفال قد أفادوا بأنهم يستخدموا كلمة مرور واحدة )%24.7 ذكور، %28.1 إناث(، وأفاد %25.2 من االأطفال  يتب�ي

ف قال %22.0 من االأطفال بأنهم يستخدمون كلمات مرور مختلفة لكل  ي ح�ي
أنهم يستخدموا )3-2( كلمات مرور )%14.7 ذكور، %10.5 إناث(، �ف

موقع أو برنامج )%12.0 ذكور، %10.0 إناث(.

احتمال التعرض للمخاطر، أو القيام بها قد تكون احتماليه متقابله متساويه  عند االطفال ،تعكسها رغبة االطفال 

از والتشه�ي  ف يل صور وبيانات شخصية وبالتاىلي يصبحوا ضحايا للمخاطر ، او تدفعهم  رغباتهم الفضوليه للب�ت ف ي ت�ف
�ف

ي للقيام بالمخاطر ومن ثم يحتاج الطفل اىل تدخل ، اما التعرض للمخاطر فهي 
لتتطور اىل عادة ثم اىل سلوك مر�ف

ها. يل الصور والفيديوهات الخاصة وغ�ي ف ي ت�ف
فرصه تتعاظم بسبب التخىلي عن الخصوصيه واالرساف �ف

ي معرفة الوالدين مقارنة بجنس الطفل:
نت مع عدم الرغبة �ن ن�ت ء عل الإ ي

1-  قيام الطفل بسث

ي معرفة الوالدين
نت مع عدم الرغبة �ف ن�ت ء عىل االإ ي

المجموعإناثذكورقيام الطفل بسث

%22.7%5.1%17.6نعم

%77.3%43.5%33.7ال

ي معرفة الوالدين )%17.6 ذكور، 5.1% 
نت مع عدم رغبتهم �ف ن�ت ف من الجدول أن %22.7 من االأطفال فقط يقوموا بفعل أشياء عىل االإ يتب�ي

ي معرفة الوالدين )%33.7 ذكور، %34.5 إناث(.
نت مع عدم رغبتهم �ف ن�ت إناث(، بينما %77.3 من االأطفال ال يقوموا بفعل أشياء عىل االإ

نت ال يرغبوا بان يعلم والديهم ماذا يفعلوا،تزداد هذه الرغبة عند الذكور منه عند  يُلحظ بأن 22.7 من االأطفال يقوموا بأفعال عىل االن�ت

ناث خارجه عن العادات والتقاليد وعن المفهوم الجماعي للمحيط  ناث،وهذا لربما يدل عىل أن االأطفال الذكور يقوموا بأفعال أك�ث من االإ االإ

ناث . وال يرغبوا بان يعرف والديهم ماذا يفعلوا أك�ث من االإ

احتمال 
التعرض 

للمخاطر او
القيام بها

ناث يمتلكن وبشكل أك�ث كلمة مرور واحده من الذكور ، كما ويلحظ انه يزداد عدد الذكور عنه من  عند الحديث عن كلمة مرور واحدة يلحظ ان االإ

ناث بامتلك كلمات مرور أك�ث من واحده ،ومن المتوقع ان هذا يدل عىل ان الذكور يمتلكون أك�ث من حساب ع�ب مواقع التواصل االجتماعي . االإ
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از ن القيام بالب�ت
او المخاطر

التواصل  مواقع  تضع عل  فقط، هل  الجتماعي  التواصل  مواقع  لمستخدمي   -1
الجتماعي صور فيها إيحاءات حب وغرام مقارنة بجنس الطفل:

المجموعإناثذكورمدى وضع صور فيها إيحاءات حب وغرام عىل مواقع التواصل االجتماعي

%15.2%3.0%12.2نعم

%84.8%43.5%41.4ال

ف من الجدول أن %15.2 من االأطفال  نت للدخول عىل مواقع التواصل االجتماعي، فيتب�ي ن�ت بسؤال االأطفال الذين أفادوا بأنهم يستخدموا االإ

فقط يضعون صور فيها إيحاءات حب وغرام عىل مواقع التواصل االجتماعي )%12.2 ذكور، %3.0 إناث(، بينما %84.8 ال يضعون صور 

فيها إيحاءات حب وغرام عىل مواقع التواصل االجتماعي )%41.4 ذكور، %43.5 إناث(.

نت صور حب وغرام من خلل مواقع التواصل االجتماعي، يظهر االأطفال الذكور رغبة  نلحظ أن %15 تمن االأطفال وضعوا عىل االن�ت

ي قلما تحاسب الذكور ،ولربما 
ناث ،ولربما هذا يدل كما قلنا سابقا عىل ان الثقافة الذكورية ال�ت ي وضع هذه الصور منه عند االإ

واندفاعا أك�ث �ف

ناث. يعود عىل ان الذكور بعيدين عن المحاسبة والمراقبة مقارنة باالإ

نت للقيام بترصفات غ�ي سوية مقارنة بجنس الطفل: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 2- استخدام الئطفال الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورترصفات يقوم بها االأطفال عىل االإ

%6.1%2.2%3.9التشه�ي والتعنيف

%5.6%1.5%4.1االحتيال والخداع

%4.2%1.8%2.4التحرش الجنسي

باحية %5.4%1.0%4.4دخول المواقع االإ

از واالستغلل ف %5.6%2.0%3.6االب�ت

%3.5%1.5%2.0الدعوة إىل العنف والعنرصية
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االأطفال  من   5.6% وأن  إناث(،   2.2% ذكور،   3.9%( والتعنيف  للتشه�ي  نت  ن�ت االإ يستخدمون  االأطفال  من   6.1% ان  الجدول  من  ف  يتب�ي

نت للتحرش الجنسي )2.4%  ن�ت نت للحتيال والخداع )%4.1 ذكور، %1.5 إناث(، وأن %4.2 من االأطفال يستخدمون االإ ن�ت يستخدمون االإ

باحية )%4.4 ذكور، %1.0 إناث(، وأن %5.6 من  نت للدخول عىل المواقع االإ ن�ت ذكور، %1.8 إناث(، وأن %5.4 من االأطفال يستخدمون االإ

نت  ن�ت االإ يستخدمون  أنهم  االأطفال  من  قال 3.5%  بينما  إناث(،  ذكور، 2.0%   3.6%( واالستغلل  از  ف للب�ت نت  ن�ت االإ يستخدمون  االأطفال 

للدعوة إىل العنف والعنرصية )%2.0 ذكور، %1.5 إناث(. 

نت،حيث اظهر  ي يمكن ان يقوموا بها عىل االن�ت
ناث بطبيعة الترصفات غ�ي السوية ال�ت ف الذكور واالإ من الملحظ ان هناك تباينا واضحا ب�ي

ي طبيعة 
ناث �ف االطفال الذكور القيام بكافة الترصفات غ�ي السوية بشكل اك�ث من االناث ،كما ويظهر االأطفال الذكور تسلسل مختلفا عن االإ

ي يمكن ان يقوموا بها هي دخول المواقع االباحيه ، تليها القيام باالحتيال 
هذه الترصفات ،حيث أظهروا ان اك�ث الترصفات غ�ي السوية ال�ت

ي يمكن 
ناث تسلسل مختلفا اخر،حيث أظهرن ان اك�ث الترصفات غ�ي السوية ال�ت والخداع، وتليها القيام بالتشه�ي والتعنيف،بينما أظهرت االإ

از واالستغلل ،ثم التحرش الجنسي . ف ان يقمن بها هي التشه�ي والتعنيف، يليه االب�ت

باحية. بينما اللفت للنظر ان الترصف غ�ي السوي  ومن الملحظ عىل االأطفال الذكور أن الترصف غ�ي السوي االك�ب هو دخول المواقع االإ

. از واالستغلل والتحرش الجنسي ف ي والثالث عند االناث هو قيامهن  باالب�ت
الثا�ف
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نت لوضع ملفات أو مرفقات مزعجة مقارنة بجنس الطفل: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 3 - استخدام الئطفال الإ

ي قد يسلكها االأطفال
المجموعإناثذكورالترصفات المزعجة ال�ت

نت أحرجت شخصاً ما ن�ت %14.9%4.6%110.3 - وضع أشياء عىل شبكة االإ

ة  ة، أو ملفات فيديو إباحية ومث�ي 2 - إرسال نصوصاً إباحية، صوراً عارية أو شبه عارية ومث�ي

نت ن�ت لشخص تعرفه ع�ب الهاتف النقال أو االإ
2.9%2.7%5.6%

3 - الطلب من أحد أن يقوم بإرسال صور عارية أو شبه عارية، أو ملفات فيديو إباحية 

نت ن�ت ة ع�ب الهاتف النقال أو االإ ومث�ي
2.0%1.2%3.2%

%3.9%1.2%42.7 - االحتيال عىل شخص ما وطلب مبلغ من المال أو صور منه

نت أحرجت شخصاً ما )%10.3 ذكور، %4.6 إناث(، وأن 5.6%  ن�ت ف من الجدول أن %14.9 من االأطفال قد وضعوا أشياء عىل شبكات االإ يتب�ي

ة لشخص يعرفه ع�ب الهاتف النقال أو  ة، أو ملفات فيديو إباحية ومث�ي من االأطفال أرسلوا نصوصاً إباحية، صوراً عارية أو شبه عارية ومث�ي

نت )%2.9 ذكور، %2.7 إناث(، وأن %3.2 من االأطفال قد طلبوا من أحد أن يقوم بإرسال صور عارية أو شبه عارية، أو ملفات فيديو  ن�ت االإ

نت )%2.0 ذكور، %1.2 إناث(، بينما قال %3.9 من االأطفال أنهم قاموا باالحتيال عىل شخص ما  ن�ت ة ع�ب الهاتف النقال أو االإ إباحية ومث�ي

وطلب مبلغ من المال أو صور منه )%2.7 ذكور، %1.2 إناث (.

ناث فيما يتعلق بامتلك اجهزة ذكية ،وفيما يتعلق  ملخص :من الممكن ان نلحظ ومن الملفت للنظر ان االأطفال الذكور كانوا اك�ث تفوقا من االإ

نت ،وتنوع أمكنة االستخدام، وفيما يتعلق باستخدام االسماء الحقيقية ، وفيما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية. بعدد ساعات استخدام االن�ت

نت اال ان الذكور اظهروا  ف الذكور واالناث فيما يتعلق بوضع ملفات او مرفقات مزعجه عىل االن�ت يلحظ انه ال يوجد هناك فوارق واضحة ب�ي

ف الذكور واالناث  ي احراج شخص بعينة،بينما لم تظهر فوارق واضحة ماب�ي
نت تسببت �ف ي وضع اشياء عىل شبكة االن�ت

تباينا أك�ب من االناث �ف

فيما يتعلق بارسال نصوص اباحيه او صور عارية او ملفات فيديو اباحيه .

نت ومضمون هذا االستخدام  ناث بدأت تضعف لدرجه التقارب فيما يتعلق بطبيعة وغايات استخدام االن�ت ف الذكور واالإ بينما الفوارق ب�ي

فنلحظ ان االطفال الذكور واالناث تقاربوا فيما يتعلق بالقيام بترصفات غ�ي سوية او ن�ث صور إباحية أو فيديوهات إباحية
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از ن التعرض لالب�ت
 او المخاطر

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 1-تعرض الئطفال للمضايقات عل الإ

نت ن�ت ي قد يتعرض لها االأطفال عىل االإ
المضايقات ال�ت

الجنس
المجموع

إناثذكور

1 -ضغوط من أصدقاء لتفعل أشياء لم تكن تريد أن تفعلها 

نت ن�ت عىل االإ
8.3%4.4%12.7%

هانة %8.8%2.7%26.1 - التشه�ي واالإ

هيب از أو ال�ت ف %6.4%1.2%35.2- االب�ت

ي غرفة الدردشة، عىل 
4 - التحرش الجنسي غ�ي المرغوب فيه �ف

ي
و�ف لك�ت يد االإ الشبكات والمواقع االجتماعية أو عىل ال�ب

3.6%1.0%4.6%

%8.4%2.0%56.4 - استلم صور إباحية أو محتوى جنسي

6 - الوصول بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى 

جنسي
5.4%3.4%8.8%

7 - شخص قام باستخدام صورك بطريقة غ�ي مناسبة أو 

تشويهها
5.1%1.0%6.1%

8 - شخص ما غ�ي مرغوب فيه قام بالتقاط صور لك وتعميمها 

نت ن�ت عىل االإ
3.2%1.0%4.2%

نت  ن�ت 9 - رسقة كلمة ال� أو رسقة أحد حساباتك عىل االإ

Facebook ي أو حساب ال
و�ف لك�ت يد االإ كحساب ال�ب

13.4%7.4%20.8%
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نت )8.3%  ن�ت ف من الجدول أن %12.7 من االأطفال تعرضوا لضغوط من أصدقاء ليفعلوا أشياء لم يكنوا يريدوا أن يفعلوها عىل االإ يتب�ي

از أو  ف هانة )%6.1 ذكور، %2.7إناث(، وأن %6.4 من االأطفال تعرضوا للب�ت ذكور، %4.4 إناث(، وأن %8.8 من االأطفال تعرضوا للتشه�ي واالإ

ي غرفة الدردشة، عىل الشبكات والمواقع االجتماعية 
هيب )%5.2 ذكور، %1.2إناث(، وأن %4.6 من االأطفال تعرضوا للتحرش الجنسي �ف ال�ت

ي )%3.7 ذكور، %1.0إناث(، وأن %8.4 من االأطفال استلموا صور إباحية أو محتوى جنسي )%6.4 ذكور، %2.0إناث(، 
و�ف لك�ت يد االإ أو عىل ال�ب

وأن %8.8 من االأطفال وصلوا بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى جنسي )%5.4 ذكور، %3.4إناث(، وأن %6.1 من االأطفال أفادوا 

بقيام شخص باستخدام صورهم بطريقة غ�ي مناسبة أو تشويهها )%5.1 ذكور، %1.0إناث(، وأن %4.2 من االأطفال أفادوا بقيام شخص 

نت )%3.2 ذكور، %1.0إناث(، بينما قال %20.8 من االأطفال أنهم تعرضوا ل�قة  ن�ت غ�ي مرغوب فيه بالتقاط صور  لهم وتعميمها ع�ب االإ

ي أو حساب الفيس بوك )%13.4 ذكور، %7.4إناث(.
و�ف لك�ت يد االإ نت كحساب ال�ب ن�ت كلمة ال� أو رسقة أحد حساباتهم عىل االإ

من الملحظ ان االطفال الذكور اك�ث تعرضا لكافة المضايقات اك�ث من االناث ، وهذا لربما يعود الن االطفال الذكور هم االك�ث قياما 

بالترصفات الغ�ي سوية أك�ث من االناث وهذا يعرضهم للمضايقات اك�ث ،كما ان االطفال الذكور تتعت�ب كافة بياناتهم الشخصية متاحه 

ناث مما يجعلهم عرضه اك�ث للمضايقات من االناث . لجميع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي أك�ث من االإ
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اللقاء 
والمقابله

قد يكون اللقاء والمقابله خطوه جريئه، لكن ليست مستحيله ،كث�ي من اللقاءات تكون طوعيه وتكون بهدف 

ازات ماديه، ان الموافقه عىل اللقاء قرار صعب يحتاج اىل اراده قويه  ف الوعود بالزواج او استجابه لتهديدات واب�ت

كث�ي من االطفال والطفلت ال يدركوا مخاطر اللقاء والمقابله فيدفعهم الجهل او المغامره والفضول اىل ذلك.

نت مع أشخاص غرباء ل يعرفهم وجهاً لوجه مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 1- حديث الطفل عل الإ

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفهم وجهاً لوجه ن�ت المجموعإناثذكورحديث الطفل عىل االإ

%35.7%10.5%25.2نعم

%64.3%38.1%26.2ال

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه )%25.2ذكور، %10.5 إناث(،  ف من الجدول أن %35.7 من االأطفال يتحدثون عىل االن�ت يتب�ي

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه )%26.2 ذكور، %38.1 إناث(. بينما ما نسبيتهم %64.3 من االأطفال ال يتحدثون عىل االن�ت

ي قلما 
ناث ، ولربما هذا يدل كما قلنا سابقا عىل ان الثقافة الذكورية ال�ت يلحظ ان االطفال الذكور ابدوا جرأة أك�ب للحديث مع غرباء ،من االإ

تحاسب الذكور ،ولربما يعود عىل ان الذكور بعيدين عن المحاسبة والمراقبة ، من قبل أهاليهم .

ا لتفاصيل هذه البيانات الشخصية  ا لبياناتهم الشخصية ع�ب مواقع التواصل االجتماعي ،اك�ث ن�ث كما لوحظ ان االطفال الذكور أك�ث ن�ث

ي قلما تحاسب الذكور ،ولربما يعود 
من االناث وبكافة تفاصيل هذه البيانات ، ولربما هذا يدل كما قلنا سابقا عىل ان الثقافة الذكورية ال�ت

عىل ان الذكور بعيدين عن المحاسبة والمراقبة .
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ي حاول أن يطلبها من الطفل مقارنة 
2- لمن أجابوا بـ«نعم« عل السؤال رقم )1(، أنواع المعلومات ال�ت

بجنس الطفل: )إجابة متعددة الخيارات(

ي حاول أن يطلبها من الطفل
المجموعإناثذكورأنواع المعلومات ال�ت

%78.8%24.7%54.1اسم الطفل

%29.5%6.2%23.3صورة للطفل

%10.3%4.8%5.5معلومات عن عائلة الطفل

%6.2%1.4%4.8صور الأحد أفراد العائلة

%63.0%22.6%40.4عمر الطفل

ي يرتادها الطفل
%11.0%3.5%7.5االأماكن ال�ت

%13.7%5.5%8.2تفاصيل عن مظهر الطفل

%3.4%0.7%2.7التعري

%4.1%1.4%2.7ممارسة أي سلوك غريب

%5.5%1.4%4.1غ�ي ذلك )مكان السكن(

الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم  بأن االأشخاص  أفادوا  نت مع غرباء قد  الذين تحدثوا عىل االن�ت ف من الجدول أن %78.8 من االأطفال  يتب�ي

أسماءهم )%54.1 ذكور، %24.7 إناث(، وأن %29.5 من االأطفال أفادوا بأن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم صورهم )%23.3 ذكور، 

%6.2 إناث(، وأفاد %10.3 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم معلومات عن عائلتهم )%5.5 ذكور، %4.8 إناث(، وأفاد 

%6.2 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم صور الأحد أفراد العائلة )%4.8 ذكور، %1.4 إناث(، وأفاد %63.0 من االأطفال 

أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يعرفوا أعمارهم )%40.4 ذكور، %22.6 إناث(، وأفاد %11.0 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن 

ي يرتادونها )%7.5 ذكور، %3.5 إناث(، وأفاد %13.7 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يعرفوا منهم تفاصيل 
يعرفوا منهم االأماكن ال�ت

عن مظهرهم )%8.2 ذكور، %5.5 إناث(، وأفاد %3.4 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم التعري )%2.7 ذكور، 0.7% 

إناث(، وأفاد %4.1 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم ممارسة أي سلوك غريب )%2.7 ذكور، %1.4 إناث(، بينما قال 

%5.5 من االأطفال أن االأشخاص الغرباء حاولوا أن يطلبوا منهم أشياء غ�ي ذلك مثل “مكان السكن” )%4.1 ذكور، %1.4إناث(.
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نت وجهاً لوجه: ن�ت 3- مقابلة الطفل لئشخاص تعرف إليهم عل الإ

نت وجهاً لوجه مقارنة بجنس الطفل ن�ت أ. مقابلة الطفل الأشخاص تعرف إليهم عىل االإ

نت وجهاً لوجه  ن�ت مقابلة الطفل الأشخاص تعرف إليهم عىل االإ
الجنس

المجموع
إناثذكور

%35.5%10.8%24.7نعم

%64.5%37.9%26.6ال

نت وجهاً لوجه )%24.7 ذكور، %10.8 إناث(، بينما ما  ف من الجدول أن %35.5 من االأطفال قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

نت وجهاً لوجه )%26.6ذكور، %37.9إناث(. نسبتهم %64.5 لم يقابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

نت ، ولربما هذا يدل  ي مقابلة اشخاص وجها لوجه تعرفوا عليهم ع�ب االن�ت
من الملحظة ان االطفال الذكور أك�ث قدرة وجرأة من االناث �ف

ي قلما تحاسب الذكور ،ولربما يعود عىل ان الذكور بعيدين عن المحاسبة والمراقبة .
كما قلنا سابقا عىل ان الثقافة الذكورية ال�ت
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اجع كلما  ي التضاؤل وال�ت
نت،حيث تبدأ هذه الرغبه �ف ي مقابلة أشخاص تعرفوا عليهم ع�ب االن�ت

يلحظ ان االطفال الصغار لديهم رغبة أك�ب �ف

تقدم الطفل بالعمر،ولربما يعود ذلك اىل زياده الوعي مع تقدم العمر لدى االطفال .

نت وجهاً لوجه مقارنة بالفئة العمرية ن�ت ب - مقابلة الطفل الأشخاص تعرف إليهم عىل االإ

مقابلة الطفل الأشخاص تعرف إليهم عىل 

نت وجهاً لوجه ن�ت االإ

الفئة العمرية

المجموع
15 – 18 سنة10 – 14 سنة

%35.5%4.2%31.3نعم

%64.5%6.6%57.9ال

نت وجهاً لوجه )%31.3 أعمارهم من 14-10سنة، 4.2%  ف من الجدول أن %35.5 من االأطفال قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

نت وجهاً لوجه )%57.9 أعمارهم من  أعمارهم من 18-15سنة(، بينما البقية ونسبتهم %64.5 لم يقابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

14-10سنة، %6.6 أعمارهم من 18-15سنة(.
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 4- لمن أجابوا بـ”نعم” عل السؤال رقم )3(، أسباب اللقاء مقارنة بجنس الطفل:

المجموعإناثذكورأسباب اللقاء

%4.1%1.4%2.7المواعدة

%9.0%2.1%6.9العمل

%70.3%21.3%49.0الصداقة

غ�ي ذلك 
)صدفة – للعب معاً(

11.0%5.6%16.6%

نت أن السبب من القاء كان المواعدة )%2.7 ذكور،  ف من الجدول أن %4.1 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

ي اللقاء كان العمل )%6.9 ذكور، 2.1% 
نت أن السبب �ف %1.4 إناث(، وأن %9.0 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

نت أن السبب من اللقاء كان الصداقة )%49.0 ذكور،  إناث(، وأن %70.3 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

%21.3 إناث(، بينما قال بقية االأطفال ونسبتهم  %16.6 أن الهدف اللقاء كان غ�ي ذلك )صدفة – للعب معاً( )%11.0 ذكور، %5.6 إناث(.

نت هوللصداقة ،ولربما ذلك يعود الن كل  يلحظ ان الذكور و االناث يتوافقوا معا عىل ان السبب االأهم للقاء مع االأشخاص خارج نطاق االن�ت

ف يعتقد انه اصبح يعرف كافة بيانات ومعلومات الطرف االأخر، ونتيجة للحديث المتواصل ع�ب مواقع التواصل االجتماعي لساعات طويله   الطرف�ي

ي ارض الواقع.
ونية، وبالتاىلي ال يوجد مشكلة للقاء والمقابلة �ف تكون قد تشكلت لديهم صداقات الك�ت
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نت  عن االناث ،كما  ي ابلغ االخرين برغبتهم للقاء االشخاص الذين تعرفوا عليهم من خلل االن�ت
يلحظ ان االطفال الذكور اك�ث رغبة �ف

ي ابلغهم بهذا اللقاء هم االهل ،ولربما يعود ذلك لثقتهم باهلهم ،وهذا 
ويلحظ ان الذكور واالناث يتوافقوا ان اك�ث الجهات رغبة �ف

فصاح والحماية هم االهل . ي يمكن اللجوء اليها للإ
ي نتائج قادمة بان اك�ث جهات ال�ت

ما يتوافق �ف

هم الطفل أنه ذاهب إل هذا اللقاء  5- لمن أجابوا بـ”نعم” عل السؤال رقم )3(، الئشخاص الذين أخ�ب

مقارنة بجنس الطفل:

هم الطفل المجموعإناثذكوراالأشخاص الذين أخ�ب

%53.1%15.9%37.2االأهل

%2.8%0.7%2.1االإخوة

%9.0%3.5%5.5صديق)ة(

%35.2%10.4%24.8لم يخ�ب أحد

وا االأهل أنهم ذاهبون لهذا  نت أخ�ب ف من الجدول أن %53.1 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

خوة  وا االإ نت أخ�ب اللقاء )%37.2 ذكور، %15.9 إناث(، وأن %2.8 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

وا صديق)ة( أنهم ذاهبون لهذا اللقاء )%5.5 ذكور،  أنهم ذاهبون لهذا اللقاء )%2.1 ذكور، %0.7 إناث(، وأن %9.0 من االأطفال أخ�ب

وا أحد أنهم ذاهبون لهذا اللقاء )%24.8 ذكور، %10.4 إناث(. %3.5 إناث(، بينما ما نسبتهم %35.2 من االأطفال لم يخ�ب
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اللقاء مقارنة  6- لمن أجابوا بـ”نعم” عل السؤال رقم )3(، الئشخاص الذين أخذهم الطفل معه إل هذا 

بجنس الطفل:

المجموعإناثذكوراالأشخاص الذين أخذهم الطفل معه

%5.5%2.7%2.8االأهل

%10.3%3.4%6.9أحد االإخوة

%628.3.%%21.4صديق)ة(

%55.9%17.3%38.6لم يأخذ أحد

نت أنهم أخذوا االأهل معهم إىل اللقاء  ف من الجدول أن %5.5 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

خوة  نت أنهم أخذوا أحد االإ )%2.8 ذكور، %2.7 إناث(، وأن %10.3 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

نت أنهم  معهم إىل اللقاء )%6.9 ذكور، %3.4 إناث(، وأن %28.3 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

أخذوا صديق)ة( )%21.4 ذكور، %6 إناث(، بينما بقية االأطفال ونسبتهم %55.9 لم يأخذوا معهم أحد )%38.9 ذكور، %17.3 إناث(.

وا اهلهم أك�ث من أي جهه اخرى انهم ذاهبون للقاء أشخاص تعرفوا  رغم ان االطفال الذكور واالناث وحسب الجدول السابق  يخ�ب

نت ،اال انهم يفضلوا اصطحاب احد االصدقاء اىل هذا اللقاء عن بقية الجهات االخرى،وهذا لربما يف� رغبة االطفال  ن�ت عليهم عىل االإ

ي اللقاء .
ف أك�ث مع اهاليهم ولكن يفضلوا اصطحاب االصدقاء الخذ حريتهم �ف ان يكونوا واضح�ي

ء غريب أو مزعج مع الطفل خالل هذا  ي
7- لمن أجابوا بـ«نعم« عل السؤال رقم )3(، مدى حدوث أي �ث

اللقاء مقارنة بجنس الطفل:

ء غريب أو مزعج مع الطفل خلل هذا اللقاء ي
المجموعإناثذكورحدوث أي سث

%8.3%0.0%8.3نعم

%91.7%30.3%61.4ال

ء غريب أو مزعج  ي
نت، أنه حدث لهم سث ف من الجدول أن %8.3 من االأطفال الذين أفادوا بأنهم قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

ء غريب أو مزعج خلل هذا اللقاء )%61.4 ذكور، %30.3 إناث(. ي
خلل هذا اللقاء )جميعهم ذكور(، بينما ما نسبتهم %91.7 لم يحدث لهم سث

ي هذا اللقاء اك�ب من توقع االناث ،ولربما يعود ذلك الن الذكور اك�ث واقعيه من 
ء غريب �ف ي

يلحظ ان توقع االطفال الذكور لحدوث أي سث

ء غريب مع الشخص المراد مقابلته . ي
االناث ،واالناث يتعاملن مع االحداث بعاطفية اك�ب وهذا ينطبق عىل احتمال توقع حدوث سث



62

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز

ل، لكن بعضهم يقوم  ف ي الم�ف
نت الداخليه �ف بعض االأهاىلي قد يقوموا باعمال المراقبه والضبط لشبكة االن�ت

از ، والبعض االآخر من قبيل العلج  لحادثة معينه . اما البعض االخر  بهذا االجراء من قبيل الوقايه واالح�ت
من االهاىلي ال يمتلكوا الوعي المناسب الهميه الضبط والمراقبه ويعود ذلك النشغالهم عن أبناءهم ، وأنهم 

ف عما يحدث اوعما يمكن ان يحدث البنائهم . ث�ي غ�ي مك�ت

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 1- مدى معرفة أحد من والدي الطفل كيفية استخدام الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورمعرفة أحد الوالدين كيفية استخدام االإ

%91.4%47.2%44.2نعم

%8.6%1.5%7.1ال

نت )%44.2 ذكور، %47.2 إناث(، بينما قال 8.6%  ف من الجدول أن %91.4 من االأطفال أفادوا بأن أحد والديهم يعرف كيفية استخدام االن�ت يتب�ي

نت )%7.1 ذكور، %1.5 إناث( من االأطفال فقط أن والديهم ال يعرفوا كيفية استخدام االن�ت

يلحظ ان الوالدين يعرفوا ما يقوم به االطفال االناث اك�ث مما يقوم االطفال الذكور، ،ولربما هذا يدل عىل ان مستوى الرقابة والضبط 

من قبل االهاىلي عىل االطفال االناث أك�ث منه عىل االطفال الذكور .

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 2- مدى قيام الئهل بتنظيم أوقات ومدة استخدام الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورقيام االأهل بتنظيم أوقات ومدة استخدام االإ

%72.6%38.1%34.5نعم

%27.4%10.5%16.9ال

الهل والمراقبة 
والضبط
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نت )%34.5 ذكور، 38.1%  ن�ت ف من الجدول أن %72.6 من االأطفال قد أفادوا بأن أهلهم يقوموا بتنظيم أوقات ومدة استخدامهم للإ يتب�ي
نت )%16.9 ذكور، %10.5 إناث(. ن�ت إناث(، بينما %27.4 من االأطفال أفادوا بأن أهلهم ال يقوموا بتنظيم أوقات ومدة استخدامهم للإ

نت للطفال هي أك�ث عند االناث من الذكور،وهذا لربما يدل عىل ان  من الملحظ ان قيام االهل بتنظيم اوقات ومده استخدام االن�ت
نت هي اك�ث عند االناث من الذكور . ي تنظيم استخدام االن�ت

مستوى الضبط والمراقبة ورغبة االهاىلي �ف

نت هي اك�ب واعىل عند االناث من الذكور ،وهذا يدل ان مستوى  ي يقوم بها االطفال عىل شبكة االن�ت
يلحظ ان معرفة االهاىلي باالمور ال�ت

المراقبة الضبط وتنظيم االوقات وح�ت معرفة تفاصيل مايقوم به االطفال هي اك�ب واك�ث عند االناث من الذكور .

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 3- مدى معرفة الوالدين ما يقوم به الطفل عل شبكة الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورمعرفة الوالدين ما يقوم به الطفل عىل شبكة االإ

%83.4%45.0%38.4نعم

%16.6%3.7%13.0ال

نت )%38.4 ذكور، %45.0إناث(، بينما %16.6 من االأطفال  ن�ت ف من الجدول أن %83.4 من االأطفال قد أفادوا بأن أهلهم يعرفوا ما يقوموا به عىل شبكة االإ يتب�ي

نت )%13.0 ذكور، %3.7 إناث(. ن�ت أفادوا بأن أهلهم ال يعرفوا ما يقوموا به عىل شبكة االإ

عل  المواقع  لبعض  ودخوله  الطفل  تصفح  إمكانية  عل  القيود  بعض  بوضع  الوالدين  قيام  مدى   -4

نت مقارنة بالجنس: ن�ت الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورقيام الوالدين بوضع بعض القيود عىل تصفح االإ

%40.1%21.5%18.6نعم

%59.9%27.1%32.8ال
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ف من الجدول أن %40.1 من االأطفال قد أفادوا بأن أهلهم يقوموا بوضع بعض القيود عىل إمكانية تصفح االأطفال ودخولهم لبعض  يتب�ي

نت )%18.6 ذكور، %21.5 إناث(، بينما %59.9 من االأطفال أفادوا بأن أهلهم ال يقوموا بوضع قيود عىل إمكانية تصفح  المواقع عىل االن�ت

نت )%32.8 ذكور، %27.1 إناث(. ن�ت االأطفال ودخولهم لبعض المواقع عىل االإ

يلحظ ان قيام االهاىلي  بوضع قيود عىل امكانية التصفح لدى الطفل هي اك�ب عند االناث من الذكور وهذا يدل ان مستوى المراقبة الضبط 

وتنظيم االوقات وح�ت معرفة تفاصيل مايقوم به االطفال هي اك�ب واك�ث عند االناث من الذكور .

الوالدين مقارنة بجنس  ي يستخدمها 
ال�ت القيود  أشكال   ،)4( السؤال رقم  بـ”نعم” عل  أجابوا  لمن   -5

الطفل: )إجابة متعددة الخيارات(

ي يستخدمها الوالدين
المجموعإناثذكورأشكال القيود ال�ت

%24.4%12.2%12.2من خلل برنامج رقابة

ونية المحظورة لك�ت %20.2%10.4%9.8تحديد مسبق لبعض المواقع االإ

ة %45.1%25.0%20.1من خلل الرقابة المبارسث

)internet history( 21.2%13.4%7.8من خلل مراقبة تاريخ تصفح المواقع%

نت أو بعض التطبيقات ن�ت %17.0%9.1%7.9من خلل كلمة مرور رسية للإ
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نت،  ف من الجدول أن %24.4 من االأطفال الذين أفادوا بأن أهلهم يقوموا بوضع بعض القيود عىل إمكانية تصفح االأطفال ودخولهم عىل االن�ت يتب�ي

نت من خلل برنامج رقابة )%12.2 ذكور، %12.2 إناث(، وان %20.2 من االأطفال أفادوا بأن االأهل يقوموا بتحديد مسبق  أن االأهل يقوموا بمراقبة االن�ت

نت من خلل الرقابة  ونية المحظورة )%9.8 ذكور، %10.4 إناث(، وأن %45.1 من االأطفال أفادوا بأن االأهل يقوموا بمراقبة االن�ت لك�ت لبعض المواقع االإ

ة )%20.1 ذكور، %25.0 إناث(، وأن %21.2 من االأطفال أفادوا بأن االأهل أفادوا بأن االأهل يقوموا بمراقبة تاريخ تصفح المواقع )%7.8 ذكور،  المبارسث

نت أو بعض التطبيقات. ن�ت نت من خلل وضع كلمة مرور رسي للإ %13.4 إناث(، أما %17.0 من االأطفال أفادوا بأن االأهل يقوموا بمراقبة االن�ت

ي اهمية ونجاعة اشكال الرقابه من قبل 
نت الأوالدهم يلحظ ان التسلسل �ف ي يستخدمها الوالدين لضبط استخدام االن�ت

لتوضيح اك�ث حول اشكال القيود ال�ت

ي يستخدمها والديهم عليهم 
ف الذكور واالناث، يمكن ان نلحظ التاىلي ،يتوافق الذكور واالناث عىل ان اك�ب واهم شكل من الرقابة ال�ت الوالدين عىل اطفالهم ماب�ي

ي الدرجه الثالثه اختلف الذكور واالناث حيث 
ي اشكال الرقابة اتفقوا عىل انها من خلل برنامج رقابة ،و�ف

ي الدرجه الثانية �ف
ه ،و�ف اتفقوا عىل انها الرقابة المبارسث

ي يجب عليهم ان ال يدخلوها،اما االناث فقد اظهرن قيام 
ال�ت المحظوره  ونية  المواقع االلك�ت الذكور ان اهاليهم يقوموا بتحديد مسبق لهم ببعض  اظهر 

اهاليهن باستخدام بمراقبتهن من خلل تفقد تاريخ تصفح المواقع ، من الملحظ ان االهاىلي يستخدموا نفس القيود عىل اطفالهم الذكور واالناث اىل حد بعيد.
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نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت 6- الحديث مع الطفل حول كيفية التصفح بأمان عل الإ

نت ن�ت المجموعإناثذكورالحديث مع الطفل حول كيفية التصفح بأمان عىل االإ

%66.5%36.7%29.8نعم، سبق وتحدث معي أحد

%33.5%12.0%21.5ال، لم يتحدث معي أحد

نت )%29.8 ذكور، 36.7%  ف من الجدول أن %66.5 من االأطفال أفادوا بأن تم الحديث معهم حول كيفية التصفح بأمان عىل االن�ت يتب�ي

نت )%21.5 ذكور، %12.0 إناث(. إناث(، بينما أفاد %33.5 من االأطفال بأنه لم يتم الحديث معهم حول كيفية التصفح بأمان عىل االن�ت

ناث يتم التحدث معهن أك�ث من الذكور،  نت ،حيث لوحظ أن االإ كث�ي أولئك الذين يحاولوا التحدث مع االطفال حول كيفية التصفح بامان عىل االن�ت

از . ف وذلك لربما ان االناث باعتقاد االآخرين اك�ث ضعفا واك�ث فرصه لتكون ضحيه للستغلل او االب�ت
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7- لمن أجابوا بـ”نعم” عل السؤال رقم )6(، الئشخاص الذين قاموا بالحديث مع الطفل حول كيفية 

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت التصفح بأمان عل الإ

المجموعإناثذكوراالأشخاص الذين قاموا بالحديث مع الطفل

ي المدرسة
%38.2%20.6%17.6شخص ما �ف

%51.1%31.2%19.9أحد والَديَّ

ي مؤسسة(
%10.7%3.3%7.4غ�ي ذلك )االأخ-صديق-أحد االأقارب-جلسة توعية �ف

نت بأن شخص  ف من الجدول أن %38.2 من االأطفال الذين أفادوا بقيام أشخاص بالحديث معهم حول كيفية التصفح بأمان عىل االن�ت يتب�ي

ي المدرسة هو َمْن تحدث معهم )%17.6 ذكور، %20.6 إناث(، وأفاد %51.1 من االأطفال بأن أحد الوالدين تحدث معهم حول كيفية 
ما �ف

نت )%19.9 ذكور، %31.2 إناث(، بينما قال %10.7 أن هناك أشخاص أخرون مثل )االأخ-الصديق-أحد االأقارب- التصفح بأمان عىل االن�ت

نت )%7.4 ذكور، %3.3 إناث(. ي مؤسسة( تحدثوا معهم حول كيفية التصفح بأمان عىل االن�ت
جلسة توعية �ف

ه مع االناث  وعند التفصيل بشكل اوضح من هم هؤالء الذين يتحدثوا مع االطفال حول كيفية التصفح بامان، نجد ان هؤالء يتحدثوا بك�ث

عن الذكور سواء اشخاص بالمدرسة او احد الوالدين،ولربما يعود ذلك ان الطفلت االناث يخاف أهليهن أك�ث عليهن ،ولربما يعود العتقاد 

االخرين واالأهل ان الفتاة اسهل الن تكون ضحية . 
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وعندما نتحدث عن مدى عمق واستمرارية هذا الحديث مع االطفال حول التصفح االمن فنلحظ انه كلما كان الحديث منتظم ورصيح كان 

منه من  الذكور، ولربما  لصالح االناث اك�ث من الذكور بمع�ف انه يتم الحديث مع االناث بشكل رصيح ومنتظم حول التصفح االمن اك�ث

يعود ذلك ان الطفلت االناث أك�ث خوفا عليهن من ِقبل االأهاىلي ،ولربما يعود العتقاد االخرين ان الفتاة اسهل الن تكون ضحية . 

نت: ن�ت ن الطفل والئهل عن الإ 8- الحديث ب�ي

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت ف الطفل واالأهل عن االإ أ- الحديث ب�ي

نت ن�ت ف الطفل واالأهل عن االإ الحديث وب�ي
الجنس

المجموع
إناثذكور

نتحدث برصاحة وبشكل منتظم حول ما أقوم به

نت ن�ت  عىل االإ
18.8%27.4%46.2%

%29.6%13.9%15.7نتحدث أحياناً

%16.6%5.6%11.0نادراً ما نتحدث

%7.6%1.7%5.9ال نتحدث أبداً عما أقوم به

نت  ن�ت ف من الجدول أن %46.2 من االأطفال قد أفادوا بأنهم يتحدثون مع أهاليهم برصاحة وبشكل منتظم حول ما يقوموا به عىل االإ يتب�ي

نت )%15.7 ذكور،  ن�ت )%18.8 ذكور، %27.4 إناث(، وقال %29.6 من االأطفال أنهم يتحدثون أحياناً مع أهاليهم حول ما يقوموا به عىل االإ

ف قال %7.6 من االأطفال  ي ح�ي
%13.9 إناث(، وقال %16.6 من االأطفال أنهم نادراً ما يتحدثون مع أهاليهم )%11.0 ذكور، %5.6 إناث(، �ف

نت )%5.9 ذكور، %1.7 إناث( ن�ت أنهم ال يتحدثون أبداً عما يقوموا به عىل االإ
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نت مقارنة بالفئة العمرية: ن�ت ف الطفل واالأهل عن االإ ب- الحديث ب�ي

ف الطفل واالأهل  الحديث ب�ي
نت ن�ت عن االإ

الفئة العمرية
المجموع

15 – 18 سنة10 – 14 سنة

نت ن�ت %46.2%3.7%42.5نتحدث برصاحة وبشكل منتظم حول ما أقوم به عىل االإ

%29.6%4.2%25.4نتحدث أحياناً

%16.6%2.2%14.4نادراً ما نتحدث

ال نتحدث أبداً عما أقوم به
6.8%0.8%

7.6%

نت  ن�ت ف من الجدول أن %46.2 من االأطفال قد أفادوا بأنهم يتحدثون مع أهاليهم برصاحة وبشكل منتظم حول ما يقوموا به عىل االإ يتب�ي

)%42.5 أعمارهم من 14-10 سنة، %3.7 أعمارهم من 18-15 سنة(، وقال %29.6 من االأطفال أنهم يتحدثون أحياناً مع أهاليهم حول ما 

ما  نادراً  أنهم  االأطفال  أعمارهم من 18-15 سنة(، وقال %16.6 من  أعمارهم من 14-10 سنة، 4.2%  نت )25.4%  ن�ت االإ به عىل  يقوموا 

ف قال  ي ح�ي
نت )%14.4 أعمارهم من 14-10 سنة، %2.2 أعمارهم من 18-15 سنة(، �ف ن�ت يتحدثون مع أهاليهم حول ما يقوموا به عىل االإ

نت )%6.8 أعمارهم من 14-10 سنة، %0.8 أعمارهم من 18-15 سنة(. ن�ت %7.6 من االأطفال أنهم ال يتحدثون أبداً عما يقوموا به عىل االإ

وبشكل  برصاحه  الحديث  ،هو  نت  للن�ت االمن  التصفح  حول  اطفالهم  مع  االهاىلي  يستخدمها  ي 
ال�ت التحدث  اساليب   اك�ث  ان  يلحظ 

ي 
اجع االهاىلي �ف موضوعي،وكما ويلحظ ان هذا الحديث بكافة اشكاله يكون اوضح واك�ب مع االطفال الصغار وكلما تقدم الطفل بالعمر ي�ت

نت الحديث مع اطفالهم حول التصفح االمن عىل االن�ت

الفصاح
والحماية

ي غاية االهميه ، ان قدرة الطفل عىل االفصاح مرتبطه بالعواقب 
تشجيع االطفال عىل االفصاح لتلقي الحمايه امر �ف

المتوقعه ،مثل العقاب ،او سحب بعض االمتيازات ،اوامكانية حدوث الفضيحه ،او توقع حدوث مشاكل عائليه 

از او االستغلل وافهامه ان  ف ه عىل االفصاح عن احتماالت تعرضه للب�ت ف ه . ان اهم مبادئ حمايه الطفل تحف�ي كب�ي

ذلك من اجل الحمايه .
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نت مقارنة بجنس  ن�ت 1- جهة لجوء أو اتصال الطفل عند الحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عل الإ

الطفل: )إجابة متعددة الخيارات(

المجموعإناثذكورجهة لجوء الطفل

%18.3%6.1%12.2صديق/ة

%42.7%22.7%20.0االأب

%47.7%33.3%14.4االأم

ى /االأخت الك�ب %19.8%9.5%10.3االأخ االأك�ب

%7.3%2.2%5.1أحد االأقارب

%9.3%4.2%5.1معلم المدرسة/المرشد

طة %14.5%4.2%10.3ال�ث

%3.0%1.0%2.0رجل دين

%4.9%1.7%3.2ال يلجأ الأي أحد

نت )12.2%  ن�ت ف من الجدول أن %18.3 من االأطفال قد أفادوا بأنهم يلجؤوا لصديق/ة عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ يتب�ي

نت )%20.0 ذكور، 22.7%  ن�ت ذكور، %6.1 إناث(، وأفاد %42.7 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للأب عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت )%14.4 ذكور، %33.3 إناث(، وأفاد  ن�ت إناث(، وأفاد %47.7 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للأم عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت )%10.3 ذكور، %9.5 إناث(،  ن�ت ى عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ /للأخت الك�ب %19.8 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للأخ االأك�ب

نت )%5.1 ذكور، %2.2 إناث(، وأفاد  ن�ت وأفاد %7.3 من االأطفال بأنهم يلجؤوا الأحد االأقارب عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت )%5.1 ذكور، %4.2 إناث(،  ن�ت %9.3 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للمعلم/ة أو للمرشد/ة عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت )%10.3 ذكور، %4.2 إناث(، وأفاد 3.0%  ن�ت طة عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ وأفاد %14.5 من االأطفال بأنهم يلجؤوا لل�ث

نت )%2.0 ذكور، %1.0 إناث(، فيما قال %4.9 من  ن�ت من االأطفال بأنهم يلجؤوا لرجال الدين عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت )%3.2 ذكور،%1.7 إناث(. ن�ت االأطفال بأنهم ال يلجؤوا الأي أحد عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

يشجع االطفال دائما عند تعرضهم للخطر والتهديد ان يلجا اىل اقرب جهه يشعروا معها باالمان للفصاح لهم وتقديم الحمايه،واضح بان االطفال الذكور 

ف الحماية، فاالطفال الذكور الجهه االك�ث امانا  از طالب�ي ف ي يمكن ان يلجئوا اليها للفصاح عن أي تهديد او اب�ت
ي أفضلية الجهات ال�ت

واالناث يتباينوا ويختلفوا �ف

ف اليها هي االم يليها االب  ي يمكن ان يلج�أ
ي يمكن ان يلجأوا اليها بالدرجه االوىل ،هي االب تليها االم ،ثم يليها صديق ،بينما االناث الجهه االوىل ال�ت

وال�ت

ي من خللها يشعروا  باالهمية واالأمان مع جهات االفصاح.
ف االطفال ال�ت ى، ولربما هذا يعود اىل الفوارق الجنسية ب�ي ثم االخ االك�ب او االخت الك�ب
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ي حال التعرض لئي تحرش أو إيذاء أو إساءة من قبل آخرين ع�ب مواقع 
2- الترصف الذي يقوم به الطفل �ن

التواصل الجتماعي مقارنة بجنس الطفل: )إجابة متعددة الخيارات(

المجموعإناثذكورالترصف الذي يقوم به الطفل

%53.3%22.0%31.3حظر

%9.8%3.7%6.1إبلغ الموقع الرئيسي

%30.5%13.9%16.6إلغاء الصداقة

%42.3%28.6%13.7إبلغ الوالدين

%6.8%2.4%4.4عمل )سكرين شوت( للشاشة

طة %12.4%5.6%6.8إبلغ ال�ث

%1.4%0.2%1.2تكرار نفس الفعل لنفس الشخص

%5.4%2.4%3.0عدم االهتمام

به( %1.2%0.0%1.2غ�ي ذلك )الذهاب للمتحرش ورصف
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ي حال تعرضهم الأي تحرش أو إيذاء أو إساءة من قبل آخرين ع�ب مواقع التواصل االجتماعي، 
بسؤال االأطفال عن الترصف الذي يقوموا به �ف

ي حال تعرضهم الأي تحرش أو إيذاء أو إساءة من 
ساءة �ف ف من الجدول أن %53.3 من االأطفال يقوموا بحظر المتسبب بالتحرش أو االإ فيتب�ي

ي 
قبل آخرين ع�ب مواقع التواصل االجتماعي )%31.3 ذكور، %22.0 إناث(، وأفاد %9.8 من االأطفال بأنهم يقوموا بإبلغ الموقع الرئيسي �ف

حال تعرضهم الأي تحرش أو إيذاء أو إساءة من قبل آخرين ع�ب مواقع التواصل االجتماعي )%6.1 ذكور، %3.7 إناث(، وأفاد %30.5 من 

ساءة )%16.6 ذكور، %13.9 إناث(، وأفاد %42.3 من االأطفال بأنهم  االأطفال بأنهم يقوموا بإلغاء الصداقة مع المتسبب بالتحرش أو االإ

يقوموا بإبلغ الوالدين )%13.7 ذكور، %28.6 إناث(، وأفاد %6.8 من االأطفال بأنهم يقوموا بعمل سكرين شوت للشاشة )%4.4 ذكور، 2.4% 

طة )%6.8 ذكور، %5.6 إناث(، وأفاد %1.4 من االأطفال بأنهم يقوموا بتكرار الفعل  إناث(، وأفاد %12.4 من االأطفال بأنهم يقوموا بإبلغ ال�ث

أو الترصف مع نفس الشخص )1.2 ذكور، %0.2 إناث(. وأفاد %5.4 من االأطفال بأنهم ال يبدون أي اهتمام تجاه المتسبب بالتحرش )3.0% 

به )جميعهم ذكور(. ذكور، %2.4 إناث(، فيما قال %1.2 من االأطفال بأنهم يقوموا بترصفات أخرى غ�ي المذكورة مثل الذهاب للمتحرش ورصف

عند مناقشة الترصف الذي يمكن ان يقوم به الطفل عند تعرضه الأي  إساءه او تحرش من قبل االخرين ، يلحظ ان االطفال الذكور اول 

ترصف يقوموا به هو الحظر ،بينما االناث اول ترصف يقمن به هو اخبار الوالدين ،تليها عند الذكور الغاء الصداقه وتليها عند االناث القيام 

ي الترصف 
ه �ف يذاء حيث اظهر الذكور قدره مبارسث ي حال التعرض للإ

بالحظر ،وايضا يلحظ اختلف الجنس واثره عىل القدره عىل الترصف �ف

بينما اظهرت االناث رغبتهن اللجوء اىل من يحميهن. 
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نت: ن�ت ي حال معرفتهم بتعرض الطفل لالستغالل والساءة من قبل آخرين ع�ب الإ
3- الرد المتوقع من الوالدين �ن

نت مقارنة بجنس الطفل: ن�ت ي حال معرفتهم بتعرض الطفل للستغلل واالساءة من قبل آخرين ع�ب االإ
أ- الرد المتوقع من الوالدين �ف

ي حال معرفتهم بتعرض الطفل 
الرد المتوقع من الوالدين �ف

للستغلل واالساءة

الجنس
المجموع

إناثذكور

ب %11.5%3.9%7.6الرصف

نت ن�ت %30.8%15.9%14.9قطع االإ

ي
و�ف %28.4%14.7%13.7سحب الجهاز االلك�ت

طة %25.2%13.2%12.0إبلغ ال�ث

%4.2%1.0%3.2عدم االهتمام

ساءة هو  ي حال معرفتهم بتعرض الطفل للستغلل واالإ
ف من الجدول أن %11.5 من االأطفال قد أفادوا بأن الرد المتوقع من الوالدين �ف يتب�ي

نت هو الرد المتوقع من الوالدين )%14.9 ذكور، %15.9 إناث(،  ن�ت ب )%7.6 ذكور، %3.9 إناث(، وأفاد %30.8 من االأطفال بأن قطع االإ الرصف

إناث(، وأفاد %25.2 من  الوالدين )%13.7 ذكور، 14.7%  المتوقع من  الرد  ي هو 
و�ف لك�ت االإ الجهاز  بأن سحب  االأطفال  وأفاد %28.4 من 

طة هو الرد المتوقع من الوالدين )%12.0 ذكور، %13.2 إناث(، فيما يرى %4.2 من االأطفال بأن الرد المتوقع من  االأطفال بأن إبلغ ال�ث

الوالدين هو عدم االهتمام وتجاهل الموضوع )%3.2 ذكور، %1.0 إناث(.

ي حال معرفتهم بتعرض طفلهم للستغلل واالساءه ، فقد اظهر االطفال الذكور أن 
عند مناقشه الرد الذي يمكن ان يقوم به الوالدين �ف

ي منهم ،بينما اظهرت االناث ان اول مايقوم به الوالدين 
و�ف نت ،يليها احتمال سحب الجهاز االلك�ت اول مايقوم به والديهم هو قطع االن�ت

ي  حماية طفلهم 
طه ،ويلحظ ان االهاىلي مازال عندهم فرصه �ف ي الدرجه الثانية هو تقديم بلغ لل�ث

ي ، ويليه �ف
و�ف هو سحب الجهاز االلك�ت

ي حال تعرض طفلتهم االن�ث للستغلل .
طه �ف ي التوجهه لل�ث

ي داخل االرس ،بينما هم اك�ث رغبة  �ف
تيبات داخيله �ف الذكر حماية ذاتيه ب�ت
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ي حال معرفتهم بتعرض طفلهم للستغلل واالساءه ،يلحظ ان ردودهم اك�ب واشد مع االطفال الصغار وكلما تقدم 
يلحظ بان ردود فعل الوالدين �ف

الطفل بالعمر يبدوا أن الوالدين اك�ث تساهل اتجاه طفلهم .

نت مقارنة بالفئة العمرية: ن�ت ي حال معرفتهم بتعرض الطفل للستغلل واالساءة من قبل آخرين ع�ب االإ
ب- الرد المتوقع من الوالدين �ف

ي حال معرفتهم بتعرض الطفل 
الرد المتوقع من الوالدين �ف

ساءة للستغلل واالإ

الفئة العمرية
المجموع

15 – 18 سنة10 – 14 سنة

ب %11.5%0.5%11.0الرصف

نت ن�ت %30.8%4.2%26.6قطع االإ

ي
و�ف %28.4%2.7%25.7سحب الجهاز االلك�ت

طة %25.2%2.2%23.0إبلغ ال�ث

%4.2%1.2%3.0عدم االهتمام

ساءة هو  ي حال معرفتهم بتعرض الطفل للستغلل واالإ
ف من الجدول أن %11.5 من االأطفال قد أفادوا بأن الرد المتوقع من الوالدين �ف يتب�ي

نت هو الرد المتوقع  ن�ت ب )%11.0 أعمارهم من 14-10 سنة، %0.5 أعمارهم من 18-15 سنة(، وأفاد %30.8 من االأطفال بأن قطع االإ الرصف

ي 
و�ف لك�ت من الوالدين )%26.6 أعمارهم من 14-10 سنة، %4.2 أعمارهم من 18-15 سنة(، وأفاد %28.4 من االأطفال بأن سحب الجهاز االإ

هو الرد المتوقع من الوالدين )%25.7 أعمارهم من 14-10 سنة، %2.7 أعمارهم من 18-15 سنة(، وأفاد %25.2 من االأطفال بأن إبلغ 

طة هو الرد المتوقع من الوالدين )%23.0 أعمارهم من 14-10 سنة، %2.2 أعمارهم من 18-15 سنة(، فيما يرى %4.2 من االأطفال بأن  ال�ث

الرد المتوقع من الوالدين هو عدم االهتمام وتجاهل الموضوع )%3.0 أعمارهم من 14-10 سنة، %1.2 أعمارهم من 18-15 سنة(.

السئلة المفتوحة
ف للطفال لمزيد من المعلومات حول طبيعة سلوكهم وترصفاتهم اثناء التصفح ، واالسئلة هي :- ف مفتوح�ي تم توجية سؤال�ي

نت ؟ ن�ت ي استخدام الإ
ء حدث لك أو لصديقك �ن ي

ما هو  أسوأ  �ث

نت أك�ث أمانا لك كطفل ؟ ن�ت ح ليكون الإ ماذا تق�ت



75

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز

كان ملخص االجابات للطفال عىل االسئلة المفتوحة كالتاىلي :-

السؤال الول:

نت ؟ ن�ت ي استخدام الإ
ء حدث لك أو لصديقك �ن ي

ما هو  أسوأ  �ث

االستغلل من قبل االقارب. 1

رسقه حساب فيس بوك وعدم القدره عىل استعادته. 2

نت. 3 تعرضت لتهديد من صديقي اىلي عىل االن�ت

ظهور دعايات ونوافد منبثقه جنسية. 4

الطلب منا ارسال صور اباحيه. 5

مشاهده صور اباحيه. 6

استلم صور اباحيه. 7

التحرش وكلم غ�ي الئق. 8

رسقه الصور واالنستغرام وتهديدي بما عليه. 9

عمل سكرين لصور شخصية من قبل االصدقاء. 10

رسقة كلمة رس. 11

ها عىل صفحة احدى المخيمات. 12 ادعى احد الشباب انه بنت و طلب صور ون�ث

ي والتحدث بالفاظ سيئه مع االشخاص الذين نعرفهم. 13
انشاء صفحة باسم صديق�ت

از بسبب ارسال صورها وقام بتهديدها. 14 ف ي للب�ت
تعرضت احدى صديقا�ت

نت من قبل اشخاص ال يعرفهم. 15 تعرض صديقي لضغوط عىل االن�ت

تحدث معي ثم تدرج بالحديث واصبح يتحدث بكل وقاحه. 16

وصول طلبات صداقة من اشخاص ال نعرفهم. 17

از و التهديد من شخص مجهول. 18 ف ي للب�ت
تعرضت صديق�ت

صديقة تعرضت ل�قة صورها ع�ب الفيس من قبل شخص مجهول وهددها فيهم. 19

التعرض للهانه من قبل بعض االصدقاء عىل صفحة الفيس بوك. 20

محاولة احد االشخاص الضغط عىلي بعد ان اخذ صوري من الفيس بوك و مقابلته. 21

ي صورها وارسل اليها صور غ�ي الئقة. 22
شخص ما طلب من صديق�ت

ي وطلب منها اشياء واسئلة غ�ي الئقة. 23
شخص غريب طلب صداقة صديق�ت

ي الشخصيه لم اكن اعلف ولم اخ�ب امي. 24
ازي عندما كنت اضع صور�ت ف قام احد باب�ت
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: ي
السؤال الثا�ن

نت أك�ث أمانا لك كطفل ؟ ن�ت ح ليكون الإ ماذا تق�ت

نت. 1 وضع كلمه رس قويه ومتابعه االهل الستخدام  ابنائهم االن�ت

عدم قبول طلبات الصداقه والمراسله من اشخاص غرب. 2

نت. 3 نحدد ساعات العمل عىل ااالن�ت

عدم الدخول عىل مواقع غ�ي معروفه. 4

وضع رقم رسي الخفاء االفلم االباحيه. 5

برامج حمايه للمعلومات الشخصيه من ال�قه. 6

نت. 7 تخصيص ارشادات لتعليم االطفال الاستخدام االمن للن�ت

ي عن اي تحرش واالستغلل. 8
ان اخ�ب  والدي واخو�ت

اعلم االم والب عىل ماذايحدث. 9

ي الي شخص ال اعرفه. 10
ان ال اعطي معلوما�ت

اسم مستعار مراقبه الشبكات. 11

تنظيم وقت و المراقبه. 12

مراقبة االوالد. 13

حظر المواقع الغ�ي اخلقيه. 14

نت. 15 ي التصفح ع�ب االن�ت
عدم اعطاء االطفال االجهزة الذكية.اهتمام االهل �ف

ا وعيا و ان اضع كلمة رس. 16 اكون اك�ث

برامج تكشف من يحاول رسقه الحساباتاو الدخول باسماء وهميه. 17

ي. 18
اء هاتف او تسجيل ايميل ان يحدد سن قانو�ف عندما يتم رسث
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1- نوع الجهاز الذي يستخدمه الطفل: )إجابة متعددة الخيارات(

2- ملكية الجهاز الذي يستخدمه الطفل:

%32.5أيباد )تابلت(%20.3كمبيوتر

%71.5هاتف محمول%17.1البتوب

ي االستبانة يستخدم كمبيوتر، وأفاد %32.5 من االأهاىلي بأن الطفل 
أفاد %20.3 من االأهاىلي عينة الدراسة بأن الطفل موضوع الحديث �ف

يستخدم أيباد )تابلت(، وأفاد %17.1 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم كمبيوتر محمول )Labtop(، فيما قال %71.5 من االأهاىلي بأن الطفل 

يستخدم هاتف محمول.

ي 
يلحظ ان االأهاىلي قد اشاروا ان اطفالهم يستخدموا اجهزة ذكية يسهل التعامل معها كما ويسهل نقلها من مكان اىل أخر اك�ث من االجهزة ال�ت

ي يشعروا 
ي االماكن ال�ت

نت بحريه اك�ب �ف تعت�ب اىل حد بعيد اجهزة ثابته ،ولربما هذا يدل عىل ان الفرصه اك�ب لدى االأطفال بان يتصفحوا االن�ت

بأنهم بعيدون عن الرقابة والضبط .

ك%43.9خاص بالطفل %56.1مش�ت

ك  ف قال %56.1 من االأهاىلي أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل مش�ت ي ح�ي
أفاد %43.9 من االأهاىلي أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل ملك له، �ف

ي العائلة.
مع أشخاص آخرين �ف

نتائج استطالع الهالي
بعد إستطلع آراء االأهاىلي وتحليل النتائج ،تم تصميفها وترتيبها ليسهل تناولها والتعامل معها إىل العناوين التالية :

ستخدام ، المراقبة والضبط ، احتمال التعرض للمخاطر والقيام  ستخدام ومكانه ، غايات االإ ة االإ ستخدام ووقته ، ف�ت إقتناء جهاز ذكي ، معد االإ

فصاح والحماية ، االأسئلة المفتوحه . بها ، اللقاء والمقابلة ، االإ

ي كث�ي من حاجاتهم مع اطفالهم ، تجاوزت  يعمد كث�ي من االأهاىلي عىل توف�ي أجهزه ذكيه الطفالهم لغايات تل�ب

ي الدراسه والبحث عن معلومات دراسيه مدرسيه، اواهميه متابعة 
اهمية اقتناء جهاز ذكي من اهمية المساعده �ف

االهل الطفالهم واالطمئنان عليهم خارج البيت ومعرفة اماكن تواجدهم . تجاوزت االهميه  اىل أن اقتناء بعض

اقتناء 

جهاز ذكي

ها ،كما ويمكن اعتبار االجهزة الذكية عند بعض  ي نظر بعض االهاىلي  تعب�ي عن مستوى رفاهيه االأرسه وتحرصف
االأطفال للجهزه الذكيه هو �ف

ي خطورة اقتناء االطفال لهذه االجهزه الذكيه .
ء بها انجازات اطفالهم  . كل هذا دون النظر او التدقيق �ف ي

االهاىلي هدايا رائعة تكا�ف
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يلحظ ان االأهاىلي يعتقدو أن نسبة استخدام االطفال للأجهزة  الخاصة بهم هي نسبة الباس بها ، وقد تصل هذه النسبة اىل نصف االأجهزة 

ي يرتاحوا بها للتصفح ،كما ويجنبهم اىل حد بعيد الرقابه 
ي يمتلكها االطفال ،وهذا يعطيهم فرصه اك�ب للتنقل باالجهزة،واختيار االماكن ال�ت

ال�ت

كة مع اهليهم. .بينما اك�ث من نصف االطفال بقليل يمتلكوا اجهزة مش�ت عىل هذه االأجهزة العتبارها اجهزة شخصية يمتلكونها بشكل شخصي

او   ، باالطفال  الخاصة  نت ،سواء  باالن�ت مرتبطه  تقريبا  كلها  انها  ،يلحظ  االطفال  يستخدمها  ي 
ال�ت االأجهزة  أن  يعتقدو  االأهاىلي  ان  يلحظ 

ي 
ف أهاليهم،ولربما هذا يدل عىل العالم الواسع الذي يمكن ان يلج إليه هؤالء االطفال وبالتاىلي حجم الخطورة ال�ت كة  بينهم وب�ي المش�ت

يمكن ان يتعرضوا لها.

نت: ن�ت 3- مدى اتصال الجهاز الذي يستخدمه الطفل بشبكة الإ

نت ن�ت نت%94.8نعم، الجهاز متصل باالإ ن�ت %5.2ال، الجهاز غ�ي متصل باالإ

نت. ن�ت نت، بينما قال %5.2 من االأهاىلي أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل غ�ي متصل باالإ ن�ت أفاد %94.8 من االأهاىلي أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل متصل باالإ
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نت يومياً: ن�ت 1- معدل ساعات استخدام الطفل لالإ

معدل 
الستخدام و 

وقته

ان االستخدام المتواصل للأجهزه الذكيه وذلك بتصاعد عدد ساعات االستخدام بشكل متواصل، قد تصل 

ار عىل المستوى النفسي والجسدي وح�ت الوظيفي للطفل ،ان  ي خطورتها اىل حد االدمان .مما يؤدي اىل أرصف
�ف

نت . االطفال بحاجة  نت اك�ث من 6 ساعات هو ادمان عىل االن�ت بعض الدراسات تش�ي اىل ان استخدام االن�ت

نت . ي ضبط عدد ساعات استخدام االن�ت
اىل مساعدة �ف

%53.3من ساعة إىل 5 ساعات%27.5أقل من ساعة

%4.2أك�ث من 10 ساعات%14.9من )6 – 10( ساعات

نت أقل من ساعة يومياً،  ن�ت نت يومياً، حيث قال %27.5 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ ن�ت ف الجدول معدل ساعات استخدام الطفل للإ يب�ي

نت  ن�ت نت من ساعة إىل 5 ساعات يومياً، وقال %14.9 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ ن�ت وقال %53.3 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ

نت أك�ث من 10 ساعات يومياً. ن�ت من 10-6 ساعات يومياً، بينما قال %4.2 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ

نت من ساعه اىل خمس ساعات، وهذا يدل عىل حجم االرتباط  يلحظ ان االأهاىلي يعتقدوا أن أك�ث من نصف االطفال بقليل يستخدموا االن�ت

،ويمكن ان نقول ان %68 من  نت من ست ساعات واك�ث نت،بينما جزء ال يستهان به من االطفال بنسبة %14.9 يستخدم االن�ت الشديد باالن�ت

نت من ست ساعات واك�ث يعت�ب ادمان. االطفال هم عىل ابواب االدمان او قد دخلوا به ،وكث�ي من الدراسات تقول ان استخدم االن�ت



80

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز

نت: ن�ت 2- الوقت الذي يقوم به الطفل بالتصال عل الإ

ف 12-8 مساءاً%73.4قبل الساعة8مساءاً %0.5بعد متنصف الليل%26.1ب�ي

نت قبل الساعة 8 مساءاً، وأفاد %26.1 من االأهاىلي أن االأطفال يقوموا باالتصال  ن�ت أفاد %73.4 من االأهاىلي أن االأطفال يقوموا باالتصال عىل االإ

نت بعد منتصف الليل. ن�ت ف الساعة )12-8( مساءاً، بينما قال %0.5 من االأهاىلي بأن االأطفال يقوموا باالتصال عىل االإ نت ب�ي ن�ت عىل االإ

نت يكون خلل النهار ولغاية الساعه الثامنه مساءا ما نسبته %73.4، ولربما ذلك يعود اىل انشغال  استخدام اطفالهم للن�ت رصح االهاىلي ان اك�ث

نت مابعد الثامنه مساءا تقل بشكل  ة الطويله من النهار ، بينا يلحظ االهاىلي ان نسبة استخدام االطفال للن�ت ي هذه الف�ت
االهاىلي عن اطفالهم �ف

ة المساء. ي ف�ت
ي هذا الوقت عالية بسبب وجود االهاىلي وتفرغهم �ف

،وربما هذا يعود اىل ان امكانية الضبط والمراقبة �ف كب�ي

قدرة 
الستخدام 

ومكانه

ي كث�ي من االأحيان قدراتهم 
نت واالجهزه الذكيه تفوق �ف ي استخدام االن�ت

يعلم االآباء ان قدرات وامكانيات اطفالهم �ف

ي يمكن ان يعتاد التصفح فيها او يرغب ان يكون دائما فيها ، من االهميه للمراقبه 
، وان اختيار الطفل للأمكنه ال�ت

والضبط من قبل الوالدين

نت: ن�ت 1- مدى معرفة الطفل كيفية استخدام الإ

نت ن�ت نت%92.8نعم، يعرف الطفل كيفية استخدام االإ ن�ت %7.2ال يعرف الطفل كيفية استخدام االإ

ات اطفالهم فطبيعي  اتهم الشخصية بخ�ب نت،ولربما هذا يعود لمقارنه خ�ب ي استخدام االن�ت
اء �ف يلحظ ان االهاىلي يعتقدوا ان اطفالهم خ�ب

نت. اتهم باالن�ت ات اطفالهم اك�ث من خ�ب يعتقدوا ان خ�ب

نت. ن�ت نت، بينما قال %7.2 من االأهاىلي بأن الطفل ال يعرف كيفية استخدام االإ ن�ت أفاد %92.8 من االأهاىلي بأن الطفل يعرف كيفية استخدام االإ
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انثاء  االطفال  يقضيها  ي 
ال�ت الساعات  عدد  اىل  ذلك  يعود  ولربما  ل،  ف الم�ف ي 

�ف اك�ث  نت  االن�ت يستخدموا  اطفالهم  ان   يعتقدوا  االهاىلي  ان  يلحظ 

ل،كما  ف ي الم�ف
ل، وهذا االمر يعطي االهاىلي فرصة اك�ب لمتابعتهم وهم امام اعينهم �ف ف ل امام ذويهم مقارنه بخارج الم�ف ف ي الم�ف

نت �ف استخدامهم للن�ت

ي بيوت اصدقائهم.
نت متوفر ومتصل ع�ب اجهزتهم �ف ل هي عند االصدقاء وذلك الن االن�ت ف نت بعد الم�ف ويلحظ ان المرتبة الثانية الستخدام االن�ت

نت: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 2- أماكن استخدام الطفل لالإ

ل ف ي الم�ف
ي المدرسة%97.3�ف

%5.2�ف

نت%16.1عند االأصحاب ن�ت ي مقهى االإ
%4.5�ف

ل، وقال %5.2 من  ف ي الم�ف
نت �ف ن�ت نت، حيث أفاد %97.3 من االأهاىلي عينة الدراسة بأن الطفل يستخدم االإ ن�ت ف الجدول أماكن استخدام الطفل للإ يب�ي

نت عند االأصحاب، بينما قال %4.5 من االأهاىلي  ن�ت ي المدرسة، وقال %16.1 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ
نت �ف ن�ت االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ

نت. ن�ت ي مقاهي االإ
نت �ف ن�ت بأن الطفل يستخدم االإ
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ل:)إجابة متعددة الخيارات( ن ي الم�ن
نت �ن ن�ت ل” عل سؤال رقم )2(، أماكن استخدام الطفل الإ ن ي الم�ن

3- لمن أجابوا بـ “�ن

%3.1غرفة نوم الوالدين%15.8غرفة نومه%63.0غرفة الجلوس

غرف نوم االأخ/

االأخت
ل3.6% ف ي كل مكان بالم�ف

%40.8�ف

ف أن %63.0 من  نت، فيتب�ي ن�ت ل عن مكان جلوس الطفل خلل استخدامه االإ ف ي الم�ف
نت �ف ن�ت بسؤال االأهاىلي الذين أفادوا بأن االأطفال يستخدموا االإ

ي غرفة نومه، وقال %3.1 من االأهاىلي بأن الطفل 
ي غرفة الجلوس، وقال %15.8 من االأهاىلي بأن الطفل يجلس �ف

االأهاىلي أفادوا بأن الطفل يجلس �ف

ي غرفة نوم االأخ/االأخت، بينما قال %40.8 من االأهاىلي بأن الطفل يجلس 
ي غرفة نوم الوالدين، وقال %3.6 من االأهاىلي بأن الطفل يجلس �ف

يجلس �ف

ل. ف ي الم�ف
ي كل مكان �ف

�ف

نت ،هي غرفة الجلوس تليها غرفة نوم الطفل،ولربما يعود  ي يستخدم فيها االطفال االن�ت
ل ال�ت ف ي داخل الم�ف

يعتقد االهاىلي ان اك�ث االماكن �ف

كه لهم والهليهم . ومن الملفت للنتباه ان %15.8 من االطفال  ي مع االطفال هي مش�ت
هذا االمر اىل ان اك�ث من نصف االجهزة الذكية ال�ت

ي متابعه اطفالهم .
ي تقع عىل عاتق االهاىلي �ف

ي غرف نومهم وهذا يدل عىل حجم المسؤولية ل�ت
يستخدموا االجهزة �ف
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غايات
الستخدام

نت من قبل اطفالهم ، بل قد يصل االأمر ان بعض االهاىلي  ان كث�ي من االأهاىلي قد يجهلوا غايات استخدام االن�ت

نت وماهي ايجابيات وسلبيات االستخدام ،وما  نت وما هي فرص ومجاالت االستخدام للن�ت يجهلوا ما هو االن�ت

ر  . هي االجهزه الذكيه مما قد يلحق االأطفال بالرصف

: نت كما يراها الئهالي ن�ت 1- غايات استخدام الطفل لالإ

نت ن�ت المجموعغايات استخدام االأطفال للإ

)Chatting( 33.0الدردشة%

%83.6االألعاب

%21.1معلومات عامة

)E-mail( ي
و�ف لك�ت يد االإ %1.5ال�ب

)... Twitter, Facebook,( 42.9التواصل االجتماعي%

%39.2واجبات مدرسية

%4.7التعارف

ي
و�ف لك�ت %3.5التسوق االإ

التحميل

Downloads )Videos, songs, pictures( 
19.9%

نت  ن�ت نت من وجهة نظر االأهاىلي ، حيث أفاد %33.0 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ ن�ت ف الجدول أعله غايات استخدام االأطفال للإ يب�ي

نت  للبحث  ن�ت نت للألعاب ، وأفاد %21.1 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ ن�ت للدردشة  وأفاد %83.6 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ

ي ، وأفاد %42.9 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم 
و�ف لك�ت يد االإ نت لل�ب ن�ت عن معلومات عامة ، وأفاد %1.5 من االأهاىلي أن طفلهم يستخدم االإ

نجاز الواجبات المدرسية ، وأفاد %4.7 من االأهاىلي  نت الإ ن�ت نت للتواصل االجتماعي   وأفاد %39.2 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ ن�ت االإ

ي ، بينما أفاد %19.9 من 
و�ف لك�ت نت للتسوق االإ ن�ت نت للتعارف ، وأفاد %3.5 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ ن�ت أن طفلهم يستخدم االإ

ي ومقاطع الفيديو.
نت لتحميل الصور واالأغا�ف ن�ت االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ

ي غاية االستخدام 
نت بالنسبة الطفالهم ،هي بالدرجه االوىل االلعاب ،تليها �ف ي غاية استخدام االن�ت

يلحظ ان تقديرات االهاىلي فيما يتعلق �ف

التقديرات لظهور لعبة  الدردشة، ولربما تعود هذه  الدراسية ،وتليها  الواجبات  ي غايات االستخدام 
،تليها �ف التواصل االجتماعي  وسائل 

ف . ي اوساط الفلسطين�ي
ي هذه االيام وانتشارها بشكل كب�ي �ف

الببجي �ف
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المراقبة
والضبط

يستخدم  قد  الذكيه  للجهزه  واستخدامهم  نت  االن�ت عىل  االطفال  عمل  متابعة  ي 
�ف مهم  أ  ش�ي والضبط  المراقبه 

ي كيفية 
ي كث�ي من االأحيان يحتاج االهاىلي اىل توعية أك�ث �ف

االهاىلي اساليب مختلفه ومتنوعه من المراقبه والضبط لكن �ف

المراقبه والضبط .

نت: ن�ت 1- مدى مراقبة الئهالي لالئطفال خالل استخدامهم الإ

نت ن�ت %82.6االأهاىلي يراقبون االأطفال خلل استخدامهم االإ
االأهاىلي ال يراقبون االأطفال 

نت ن�ت خلل استخدام االإ
17.4%

نت، فيما قال %17.4 من االأهاىلي بأنهم ال يقوموا بمراقبة  ن�ت أفاد %82.6 من االأهاىلي أنهم يقوموا بمراقبة االأطفال خلل استخدامهم االإ

نت. ن�ت االأطفال خلل استخدامهم االإ

ي 
نت ،ولربما السؤال المهم هو عن طبيعه االدوات ال�ت يلحظ  ان غالبية االهاىلي يراقبوا ويتابعوا ويضبطوا اطفالهم اثناء تصفحهم للن�ت

يستخدمها االهاىلي ،وعن جدوى هذه المراقبه .

2- لمن أجابوا بـ«نعم« عل السؤال رقم )1(، كيفية مراقبة الئهالي لئطفالهم: )إجابة متعددة الخيارات(

نت ن�ت المجموعكيفية مراقبة االأهاىلي الأطفالهم خلل استخدام االإ

%8.1من خلل برنامج رقابة

ونية المحظورة لك�ت %12.6تحديد مسبق لبعض المواقع االإ

ة %86.2من خلل الرقابة المبارسث

)internet history( 14.7من خلل مراقبة تاريخ تصفح المواقع%

نت أو بعض التطبيقات ن�ت %9.3من خلل كلمة مرور رسية للإ

نت من وجهة نظر االأهاىلي ، حيث أفاد %8.1 من االأهاىلي  ن�ت ي مراقبة أطفالهم خلل استخدامهم للإ
ي يتبعها االأهاىلي �ف

ف الجدول الطرق ال�ت يب�ي

ونية المحظورة  لك�ت بأن يراقبوا أطفالهم من خلل برنامج رقابة ، وأفاد %12.6 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بتحديد مسبق لبعض المواقع االإ

ة الأطفالهم ، وأفاد %14.7 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بمراقبة تاريخ تصفح  ، وأفاد %83.2 من االأهاىلي بأنهم يعتمدوا عىل الرقابة المبارسث

نت أو بعض التطبيقات. ن�ت المواقع )internet history( ، بينما أفاد %9.3 من االأهاىلي بأن يراقبوا أطفالهم من خلل كلمة مرور رسية للإ
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المواقع  تصفح  تاريخ  مراقبة   تليها  نت،  االن�ت اطفالهم عىل  تصفح  لمتابعه وضبط  كطريقة  ه  المبارسث الرقابة  يفضلوا  االهاىلي  ان  يلحظ  

ونية المرفوضه والمحظورة ،ولربما هذا يدل عىل ان االهاىلي يفضلوا الرقابة  ونية،تليها قيام االهاىلي بتحديد مسبق للمواقع االلك�ت االلك�ت

ونية او فنية  ه الك�ت ورة استخدام ادوات قد تحتاج اىل خ�ب ه بمع�ف ملحظتهم ومراقبتهم الطفالهم عىل االجهزة بشكل مبارسث دون رصف المبارسث

نت:. ن�ت ي تخولهم بمراقبة استخدام أطفالهم لالإ
3- مدى علم الئهالي بوجود الوسائل المذكورة أعاله ال�ت

%30.0ال نعرف هذه الوسائل%70.0نعم، نعرف هذه الوسائل

نت، فيما قال %30.0 من االأهاىلي أنهم ال  ن�ت ي تخولهم بمراقبة استخدام االأطفال للإ
أفاد %70.0 من االأهاىلي بأنهم عىل علم بالوسائل ال�ت

نت. ن�ت ي تخولهم بمراقبة استخدام االأطفال للإ
يعرفون الوسائل ال�ت

يلحظ  استنادا اىل الجدول والتعليق السابق، يلحظ ان غالبية االهاىلي يعرفوا ادوات الضبط والمراقبة سالفة الذكر ،وهذا لربما يرجح رغم 

ة(. ي التعامل مع الطفل)وهي الرقابة المبارسث
ه �ف معرفتهم بهذا االدوات انهم يبحثوا عىل االداه االسهل واالك�ث مبارسث

4- إمكانية ضبط الئهالي للطفل وهو يفتح صفحات غ�ي لئقة:

%85.4ال، لم يتم ضبط الطفل%14.6نعم، تم ضبط الطفل

أفاد %14.6 من االأهاىلي فقط بأنهم سبق وضبطوا الطفل وهو يفتح صفحات غ�ي الئقة، بينما قال %85.4 من االأهاىلي بأنهم لم يسبق لهم 

أن ضبطوا الطفل وهو يفتح صفحات غ�ي الئقة.

ي استخدام 
ي ضبط ومراقبة اطفالهم ،يبدوا انهم لم يحققوا ضبطا جيدا الأطفالهم �ف

ي يستخدمها غالبية االهاىلي �ف
ه ال�ت رغم الرقابة  المبارسث

صفحات غ�ي الئقه، حيث لم تصل نسبة الضبط فقط %14.6الطفالهم ، وهذا لربما يعود اىل احتمالية قلة عدد االطفال الذين يرتادوا
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5- لمن أجابوا بـ«نعم« عل السؤال رقم )4(، ردة فعل الئهالي تجاه الطفل:

%5.1أعاقبه%78.0أطلب منه مغادرة الموقع

أنصحه وأوضح له 

خطورة الترصف
5.1%

أقوم بحظر الموقع 

عىل الشبكة
5.1%

%6.8ال أفعل شيئاً

بسؤال االأهاىلي الذين أفادوا بأنهم ضبطوا الطفل وهو يفتح صفحات غ�ي الئقة عن ردة فعلهم تجاه ترصف الطفل، فقد أفاد %78.0 من 

االأهاىلي بأنهم يطلبوا من الطفل مغادرة الموقع، وقال %5.1 من االأهاىلي بأنهم يعاقبوا الطفل عىل هذا الترصف، وقال %5.1 من االأهاىلي 

بأنهم ينصحوا الطفل ويوضحوا له خطورة الترصف، وقال %5.1 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بحظر الموقع عىل الشبكة، فيما قال %6.8 من 

االأهاىلي أنهم ال يفعلوا شيئاً للطفل.

استنادا اىل الجدول والتعليق السابق يلحظ ان غالبية االهاىلي فيما لو ضبطوا اطفالهم يرتادوا مواقع غ�ي الئقه اقص ما يمكن ان يفعلوه ، هو 

،وهذا لربما يعطي انطباعا عىل عدم وعي االهاىلي بخطوره هذه المواقع عىل  الطلب من الطفل مغادره الموقع ،وذلك بنسة %78 من االهاىلي

اطفالهم ، ولتساهلم بامكانية عودة اطفالهم الرتياد هذه المواقع مرة اخرى  ،وبالتاىلي ضعف ردة الفعل المتوقعه من االهاىلي اتجاه أطفالهم.

ي كشف اطفالهم وهم يرتادون هذه المواقع وهذا يعود الحتمال االسباب التالية :- 1- ا نصف االطفال 
المواقع غ�ي اللئقة،  او لفشل قدرة االهاىلي �ف

ي غرف 
ف اهليم سواء عند اصدقائهم او �ف نت بعيدا عن اع�ي تقريبا يمتلكوا اجهزة ذكية بشكل مبارسث 2- استخدام االطفال الماكن يتصفحو فيها االن�ت

ي الوقت الذي يكون فيه االهاىلي خارج البيت . 
نت عند االطفال اثناء النهار ح�ت الساعة الثامنة مساءا �ف نومهم الخاصة 3- ذروة استخدام االن�ت
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نت: ن�ت 6- مدى قيام الئهل بتنظيم أوقات الطفل ومدة استخدامه الإ

نت: ن�ت 7- مدى معرفة الئهالي ما يقوم به الطفل عل شبكة الإ

نعم نقوم بتنظيم أوقات الطفل 

نت ن�ت ومدة استخدامه االإ
69.5%

ال نقوم بتنظيم أوقات الطفل

نت ن�ت  ومدة استخدامه االإ
30.5%

نت، بينما قال %30.5 من االأهاىلي بأنهم ال يقوموا  ن�ت أفاد %69.5 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بتنظيم أوقات االأطفال ومدة استخدامهم للإ

نت. ن�ت بتنظيم أوقات االأطفال ومدة استخدامهم للإ

ي النتائج ، الجداول السابقة ان ضبط ومتابعه 
نت الطفالهم ،كما ويلحظ �ف يلحظ ان غالبية االهاىلي يقوموا بتنظيم اوقات استخدام االن�ت

ي يعتقد االهل انها اوقات يمكن ان يتعرض اطفالهم بها 
ي االوقات المسائية ال�ت

نت مضبوط بشكل كب�ي �ف االهاىلي  الستخدام اطفالهم للن�ت

اىل االستغلل والمضايقة .

%15.9ال يعرف الطفل ما يقوم به الطفل%84.1يعرف االأهاىلي ما يقوم به الطفل

نت. ن�ت نت، بينما قال %15.9 من االأهاىلي بأنهم ال يعرفوا ما يقوم به الطفل عىل شبكة االإ ن�ت أفاد %84.1 من االأهاىلي بأنهم يعرفوا ما يقوم الطفل عىل شبكة االإ

نت ،ولربما هذا يتوافق مع الغالبية العظمى للهاىلي الذين يعرفون  يلحظ ان غالبية االهاىلي  يعرفوا ما يقوم به اطفالهم عىل شبكة االن�ت

وسائل الضبط والمتابعه حسب النتائج ،الجداول السابقة ،كما ويلحظ ان غالبية االهاىلي الذين يعرفون ما يقوم به اطفالهم عىل شبكة 

نت حسب النتائج، الجداول السابقة ،ويلحظ ايضا ان جزء  نت هم الذين يقومون بتنظيم اوقات اطفالهم ومدة استخداهم للن�ت االن�ت

كب�ي من االهاىلي لديهم معرفة لما يقوم به اطفالهم الن اطفالهم يستخدموا اجهزة ذويهم الخاصة .
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نت: ن�ت 8- مدى قيام الئهالي بوضع بعض القيود عل مواقع الإ

%43.4لم يقم االأهاىلي بوضع قيود%56.6يقوم االأهاىلي بوضع قيود

نت، فيما قال %43.4 من االأهاىلي بأنهم لم يقوموا بوضع  ن�ت أفاد %56.6 من االأهاىلي بأنهم قاموا بوضع بعض القيود عىل بعض مواقع االإ

نت. ن�ت أي قيود عىل مواقع االإ
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نت: ن�ت 9- الحديث مع الئطفال حول كيفية التصفح بأمان عل شبكة الإ

نت: ن�ت 10- كيفية حديث الئهالي مع أطفالهم عن الإ

%21.6ال يتحدث االأهاىلي%78.4نعم، يتحدث االأهاىلي

نت، فيما قال %21.6 من االأهاىلي بأنه  ن�ت أفاد %78.4 من االأهاىلي بأنهم سبق وتحدثوا مع طفلهم حول كيفية التصفح بأمان عىل شبكة االإ

نت. ن�ت لم يسبق لهم أن تحدثوا مع طفلهم حول كيفية التصفح بأمان عىل شبكة االإ

ف ان غالبية االأهاىلي قد تحدثوا مع أطفالهم حول كيفية التصفح االأمن،وهذا يدل عىل ان فرص الحوار والحديث وقنوات التواصل هي  تب�ي

نت . ف االأطفال وأهاليهم حول التصفح للن�ت جيدة ماب�ي

نت المجموعكيفية حديث االأهاىلي مع أطفالهم عن االن�ت

نت ن�ت %46.2نتحدث برصاحة وبشكل منتظم حول ما يقوم به عىل االإ

%37.5نتحدث أحياناً

%11.3نادراً ما نتحدث

%5.0ال نتحدث أبداً عما يقوم به

نت مقارنة بالمنطقة السكنية، حيث أفاد %46.2 من االأهاىلي بأنهم يتحدثون مع  ن�ت ف الجدول كيفية حديث االأهاىلي مع أطفالهم عن االإ يب�ي

نت ، وأفاد %37.5 من االأهاىلي بأنهم يتحدثون أحياناً مع أطفالهم حول  ن�ت أطفالهم برصاحة وبشكل منتظم حول ما يقوم به الطفل عىل االإ

نت ،  ن�ت نت ، وأفاد %11.3 من االأهاىلي بأنهم نادراً ما يتحدثون مع أطفالهم حول ما يقوم به الطفل عىل االإ ن�ت ما يقوم به الطفل عىل االإ

نت. ن�ت ف أفاد %5.0 من االأهاىلي أنهم ال يتحدثون أبداً مع أطفالهم حول ما يقوم به الطفل عىل االإ ي ح�ي
�ف

نت، يلحظ ان االأهاىلي يفضلوا بشكل كب�ي أسلوب الحديث برصاحه وبشكل  وعند الحديث عن كيفية حديث االهاىلي مع اطفالهم حول االن�ت

منتظم مع اطفالهم ،يليه أسلوب التحدث المتقطع  )احيانا ( ،يليه اسلوب الحديث النادر مع االأطفال ، واضح ان معظم االهاىلي يتحدثوا 

ف الحديث الرصيح والمنظم ،والمتقطع الذي يوصف بأنه احيانا. مع أطفالهم ماب�ي
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نت: ن�ت 11- مدى انتظار الطفل الئهالي للدخول للنوم أو لمغادرة المكان من أجل تصفح الإ

%70.0ال ينتظر الطفل%6.0نعم، ينتظر الطفل

%9.2ال أعلم%14.8أحياناً يتنظر الطفل

نت، وأفاد %70.0 من االأهاىلي بأن طفلهم  ن�ت أفاد %6.0 من االأهاىلي بأن طفلهم ينتظر دخولهم للنوم أو مغادرة المكان من أجل تصفح االإ

نت، وأفاد %14.8 من االأهاىلي بأن طفلهم أحياناً ينتظر دخولهم للنوم أو  ن�ت ال ينتظر دخولهم للنوم أو مغادرة المكان من أجل تصفح االإ

نت، فيما قال %9.2 من االأهاىلي أنهم ال يعلمون إن كان طفلهم ينتظر دخولهم للنوم أو مغادرة المكان  ن�ت مغادرة المكان من أجل تصفح االإ

نت. ن�ت أم ال من أجل تصفح االإ

نت،وهذا لربما يدل  ي التصفح ع�ب االن�ت
من وجهة نظر االهاىلي يبدوا ان غالبية االطفال الينتظروا نوم أهاليهم من اجل ان ياخذوا راحتهم �ف

نت بحرية ،حيث ان هذه الحرية متوفرة بشكل او بآخر أثناء وجود  عىل ان االطفال ليسوا بحاجه ان ينام اهاليهم ح�ت يتصفحوا االن�ت

االأهاىلي وإثناء يقظتهم وبظروف مختلفة .

نت: ن�ت 12- ممانعة الئطفال أن يعلم الئهالي ماذا يفعلوا عل الإ

%76.9ال يمانع االأطفال%23.1نعم، يمانع االأطفال

نت، فيما قال %76.9 من االأهاىلي بأن طفلهم ال يمانع أن يعلموا ما  ن�ت أفاد %23.1 من االأهاىلي بأن طفلهم يمانع أن يعلموا ما يفعله عىل االإ

نت. ن�ت يفعله عىل االإ

نت،وهذا لربما يرجع اىل احتمال ان  من وجهة نظر االأهاىلي يبدوا ان غالبية االطفال اليوجد لديهم مانع بان يعلم ذويهم ماذا يفعلوا عىل االن�ت

ي إخفاء ما يقوموا به عن أهلهم.
ف �ف غالبية االطفال ال يقوموا بأفعال مسيئة او انهم بارع�ي
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احتمال التعرض 
للمخاطر او
  القيام بها

ه منها وعي االهاىلي  إحتمال تعرض الطفل للمخاطر او القيام بها من وجهة نظر االأهاىلي تعتمد عىل عوامل كث�ي

نت، ومدى ثقة االأهاىلي باطفالهم ومدى قرب واهتمام االأهاىلي بما يقوم به اطفالهم ع�ب  ف االن�ت بتقنيات ومضام�ي

مواقع  استخدام  اثناء  بها  تساهلهم  ومسببات  االطفال  عند  الخصوصية  مع�ف  عىل  ويعتمد  كما   . نت  االن�ت

وتطبيقات التواصل االجتماعي

: نت من وجهة نظر الئهالي ن�ت 1- مدى تعرض الئطفال لئي مضايقات عل الإ

نت من وجهة نظر االأهاىلي  ن�ت ي تعرض لها االأطفال عىل االإ
 أشكال المضايقات ال�ت

%69.7ال، لم يتعرض الطفل لمضايقات%30.3نعم، تعرض الطفل لمضايقات

نت. ن�ت نت، بينما قال %69.7 من االأهاىلي بأن أطفالهم لم يتعرضوا لمضايقات عىل االإ ن�ت أفاد %30.3 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا لمضايقات عىل االإ

ي يمكن ان يفهمها 
نلحظ ان اك�ث من %30 من االطفال تعرضوا اىل مضايقات من وجهة نظر االهاىلي ،وهذا يعتمد عىل مع�ف المضايقة ال�ت

ر . ي يمكن ان تلحق بأطفالهم الرصف
االهاىلي ال�ت

نت: )إجابة  ن�ت ي تعرض لها الطفل عل الإ
2- لمن أجابوا بـ«نعم« عل السؤال رقم )1(، أشكال المضايقات ال�ت

متعددة الخيارات(

نت ن�ت ي تعرض لها الطفل عىل االإ
المجموعأشكال المضايقات ال�ت

نت ن�ت %21.3ضغوط من أصدقاء لفعل أشياء لم يكن راغباً بفعلها عىل االإ

هانة 4.9%التشه�ي واالإ

هيب از أو ال�ت ف 7.4%االب�ت

ي
و�ف يد االلك�ت ي غرفة الدردشة، عىل الشبكات والمواقع االجتماعية أو عىل ال�ب

%5.7التحرش الجنسي غ�ي المرغوب فيه �ف

13.1%استلم صور إباحية أو محتوى جنسي

%22.1الوصول بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى جنسي

%3.3شخص قام باستخدام صوره بطريقة غ�ي مناسبة أو تشويهها

نت ن�ت %2.5شخص ما غ�ي مرغوب فيه قام بالتقاط صور له وتعميمها عىل االإ

ي أو حساب الفيس بوك
و�ف لك�ت يد االإ نت كحساب ال�ب ن�ت %47.5رسقة كلمة ال� أو رسقة أحد حساباته عىل االإ
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نت من وجهة نظر االأهاىلي ، حيث أفاد %21.3 من االأهاىلي بأن أطفالهم  ن�ت ي تعرض لها االأطفال عىل االإ
ف الجدول أشكال المضايقات ال�ت يب�ي

نت ، وأفاد %4.9 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا للتشه�ي  ن�ت ف بفعلها عىل االإ تعرضوا لضغوط من أصدقاء لفعل أشياء لم يكونوا راغب�ي

هيب ، وأفاد %5.7 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا للتحرش الجنسي  از أو ال�ت ف هانة ، وأفاد %7.4 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا للب�ت واالإ

ي ، وأفاد %13.1 من االأهاىلي بأن أطفالهم 
و�ف يد االلك�ت ي غرفة الدردشة، عىل الشبكات والمواقع االجتماعية أو عىل ال�ب

غ�ي المرغوب فيه �ف

تعرضوا الستلم صور إباحية أو محتوى جنسي  وأفاد %22.1 من االأهاىلي بأن أطفالهم وصلوا بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى 

جنسي ، وأفاد %3.3 من االأهاىلي بقيام أشخاص باستخدام صور أطفالهم بطريقة غ�ي مناسبة أو تشويهها ، وأفاد %2.5 من االأهاىلي بأن 

نت ، بينما أفاد %47.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم  ن�ت ف فيهم بالتقاط صور الأطفالهم وتعميمها عىل االإ أطفالهم بقيام أشخاص ما غ�ي مرغوب�ي

ي أو حساب الفيس بوك.
و�ف لك�ت يد االإ نت كحساب ال�ب ن�ت تعرضوا ل�قة كلمة ال� أو رسقة أحد حسابات الطفل عىل االإ

ي الدرجه االوىل رسقة كلمة ال� او رسقة احد الحسابات الخاصه 
ي يتعرض لها اطفالهم هي �ف

من وجهة نظر االهاىلي ان اك�ث المضايقات ال�ت

، تليها تعرض الطفل اىل ضغوط من قبل االأصدقاء للقيام  بالطفل ، تليها وصول الطفل بطريق الصدفه اىل صور اباحيه او محتوى جنسي

بأشياء ال يرغب الطفل القيام بها .

نت للقيام بترصفات غ�ي سوية: ن�ت 3- مدى استخدام الطفل الإ

نت ن�ت نت%4.0نعم، يستخدم االإ ن�ت %34.2ال أعلم%61.8ال، لم يستخدم االإ

لم  االأطفال  بأن  االأهاىلي  من   61.8% وأفاد  سوية،  غ�ي  بترصفات  للقيام  نت  ن�ت االإ استخدموا  االأطفال  بأن  فقط  االأهاىلي  من   4.0% أفاد 

للقيام  نت  ن�ت االإ االأطفال  استخدم  إذا  يعلموا  ال  بأنهم  االأهاىلي  من  أفاد 34.2%  فيما  سوية،  غ�ي  بترصفات  للقيام  نت  ن�ت االإ يستخدموا 

بترصفات غ�ي سوية أم ال.

نت للقيام بترصفات غ�ي سويه ، بينما يلحظ  نلحظ ان االأهاىلي يعتقدوا أن أطفالهم قلما يقوموا بأفعال اراديه من تلقاء انفسهم باستخدام االأن�ت

ي الجدول السابق باعتقادهم ان أك�ث من %30 من اطفالهم  يمكن ان يتعرضوا لضغوطات من قبل االخرين للقيام بترصفات غ�ي سوية ،وهذا 
�ف

ي ان االطفال يتعرضوا للمخاطر اك�ث مما يقوموا بها.
يع�ف
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نت للقيام بها: )إجابة  ن�ت ي استخدم الئطفال الإ
4- لمن أجابوا بـ”نعم” عل السؤال رقم )3(، الترصفات ال�ت

متعددة الخيارات(

از%25.0االحتيال والخداع%12.5التشه�ي والتعنيف ف %12.5االب�ت

باحية %43.8الدعوة للعنف والعنرصية%37.5دخول المواقع االإ

نت للقيام بترصفات غ�ي سوية، فقد أفاد %12.5 من االأهاىلي بأن  بسؤال االأهاىلي عينة الدراسة الذين أفادوا بأن االأطفال استخدموا االن�ت

نت للحتيال والخداع، وقال 12.5%  ن�ت نت للتشه�ي والتعنيف، وقال %25.0 من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ ن�ت االأطفال استخدموا االإ

باحية،  نت لدخول المواقع االإ ن�ت از، وقال %37.5 من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ ف نت للب�ت ن�ت من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ

نت للدعوة للعنف والعنرصية. ن�ت بينما قال %43.8 من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ

ي الدرجه االوىل هي 
أفاد االأهاىلي ان االأطفال الذين يقومون بترصفات غ�ي سويه ،فان تسلسل القيام بهذه الترصفات  الغ�ي السويه تكون �ف

الدعوة للعنف والعنرصيه، تليها دخول المواقع االباحيه، تليها القيام باالحتيال والخداع .

اللقاء 
والمقابلة
ي الواقع

 �ن

إن فرص اللقاء والمقابله للأطفال مع من يتحدثون معهم َلُهَو امر مقلق، وتشكل هاجس كب�ي لدى االهاىلي ، يتوقع 

ي حال تعرضهم للخطر يتوقع االهاىلي ان يلجأ اطفالهم لهم .
االهاىلي ان يتعرض اطفالهم للخطر وااليذاء و�ف

نت مع أشخاص غرباء ل يعرفونهم وجهاً لوجه: ن�ت 1- حديث الئطفال عل الإ

%21.6ال أعلم%58.8ال، لم يتحدث االأطفال%19.6نعم، تحدث االأطفال
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نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه، وأفاد %58.8 من االأهاىلي بأن أطفالهم  ن�ت أفاد %19.6 من االأهاىلي بأن أطفالهم تحدثوا عىل االإ

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه، فيما %21.6 من االأهاىلي أنهم ال يعلموا إن كان أطفالهم تحدثوا عىل  ن�ت لم يتحدثوا عىل االإ

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه أم ال. ن�ت االإ

ف الحديث  يعتقد االهاىلي ان اك�ث من نصف االطفال لم يتحدثوا مع اشخاص غرباء ال يعرفونهم ،ولربما يعود ذلك ان االهاىلي يفرقوا ما ب�ي

نت ،وامانية دخول المواقع االباحية،او ح�ت امكانية قيام اطفالهم  ف امكانية تعرض اطفالهم للخطر وااليذاء ع�ب االن�ت مع الغرباء وما ب�ي

يل صور وفيديوهات غ�ي الئقه  ف بالمضايقة او ت�ف

نت: ن�ت 2- ممانعة الئهالي أن يذهب الطفل ليتقابل مع أشخاص تعرف عليهم عل الإ

نت ن�ت المجموعمدى ممانعة االأهاىلي أن يذهب الطفل ليتقابل مع أشخاص تعرف عليهم عىل االإ

%67.5االأهاىلي يمانعون

%32.5االأهاىلي ال يمانعون

نت ، حيث أفاد %67.5 من االأهاىلي  ف الجدول مدى تقبل أو ممانعة االأهل أن يذهب الطفل ليتقابل مع أشخاص تعرف عليهم عىل االن�ت يب�ي

نت ، فيما %32.5 من االأهاىلي ال يمانعون أن يذهب الطفل  بأنهم يمانعون أن يذهب الطفل ليتقابل مع أشخاص تعرف عليهم عىل االن�ت

نت. ليتقابل مع أشخاص تعرف عليهم عىل االن�ت

نت ، وربما يدل هذا عىل خوف االهاىلي عىل  يلحظ أن غالبيه االهاىلي يمانعوا ذهاب اطفالهم لمقابلة اشخاص تعرفوا عليهم من خلل االن�ت

ي اعتقاد االهاىلي ان اطفالهم ال يتحدثوا 
اطفالهم وعدم ثقتهم بنوايا المراد مقابلته، وهذا يتوافق اىل حد ما مع النتيجة والجدول السابق ،�ف

مع اشخاص ال يعرفونهم.

نت وجهاً لوجه ن�ت 3- مقابلة الطفل لئشخاص تعرف عليهم عل الإ

نت وجهاً لوجه ن�ت المجموعمقابلة الطفل الأشخاص تعرف عليهم  عىل االإ

%7.9الطفل قابل أشخاص

%73.0الطفل لم يقابل أشخاص

%19.1االأهل ال يعلمون

نت ، حيث أفاد %7.9 من االأهاىلي فقط بأن الطفل قابل  ف الجدول مدى معرفة االأهاىلي بأن الطفل قابل أشخاص تعرف عليهم عىل االن�ت يب�ي

نت ، فيما  ن�ت نت وجهاً لوجه ، وأفاد %73.0 من االأهاىلي بأن الطفل لم يقابل أشخاص تعرف عليهم عىل االإ ن�ت أشخاص تعرف عليهم عىل االإ

نت أم ال. ن�ت أفاد %19.1 من االأهاىلي أنهم ال يعلمون إن كان الطفل قد قابل أشخاص تعرف عليهم عىل االإ

ي يقر فيها 
يلحظ أن غالبيه االهاىلي  يرصحوا ان اطفالهم لم يتقابلوا مع اشخاص غرباء .وهذا يتوافق اىل حد بعيد مع النتائج والجداول السابقة ال�ت

ي اعتقاد االهاىلي ان اطفالهم ال يتحدثوا مع اشخاص ال يعرفونهم.
نت ، و�ف االهاىلي ممانعة ذهاب اطفالهم لمقابلة اشخاص تعرفوا عليهم من خلل االن�ت
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: نت من وجهة نظر الئهالي ن�ت 1- جهة لجوء أو اتصال الطفل عند الإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عل الإ

.%70معلم/ة المدرسة6.0%صديق/ة16.6%أحد االأخوة70.5%أحد الوالدين

طة 3.5%ال أحد1.2%أحد االأقارب1.5%ال�ث

نت، وقال %16.6 من االأهاىلي بأن  ن�ت أفاد %70.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا الأحد الوالدين عند االإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عىل االإ

نت، وقال %6.0 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا لصديق/ة،  ن�ت أطفالهم يلجؤوا الأحد االأخوة عند االإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عىل االإ

طة، وقال %1.2 من االأهاىلي بأن  وقال %0.7 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا لمعلم/ة المدرسة، وقال %1.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا لل�ث

نت ن�ت أطفالهم يلجؤوا الأحد االأقارب، بينما قال %3.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم ال يلجؤوا الأحد عند االإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عىل االإ

أ يلجأوا بالدرجه االأوىل اىل احد الوالدين ، يليه احد االأخوة يليه احد االأصدقاء ،  يلحظ ان االهاىلي يعتقدوا ان اطفالهم عند احساسهم بالخطرمن أي ش�ي

وربما يدل هذا عىل اهميه  وتفضيل ثقة جهة اللجوء لدى الطفل .

فصاح  الإ
والحماية
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السئلة المفتوحة

تم توجية اربع اسئلة مفتوحة للهاىلي لمزيد من المعلومات حول طبيعة سلوك اطفالهم وترصفاتهم اثناء التصفح ، واالسئلة هي :

نت ؟؟ ستغلل ع�ب االن�ت حو عىل الجهات التالية للمزيد من الحماية الأطفالكم من االإ ماذا تق�ت

-: كان ملخص االجابات للهاىلي عىل االسئلة المفتوحة كالتاىلي

نت. 1 ي المدارس بكيفية التعامل مع شبكات االن�ت
توعية الطلبة �ف

نت. 2 بوي مبادئ التصفح االمن والسلمه عىل االن�ت ي مناهج التعليم واالرشاد ال�ت
ادخال �ف

عمل برامج خاصة للمدارس. 3

نت. 4 عمل موقع خاص بالدروس للأطفال للتوعية من مخاطر االن�ت

ي المدارس باالضافة اىل التوعية التوعية. 5
منع الهاتف �ف

لية لقضاء وقت فراغهم. 6 ف اعطاء االطفتل وجاجبات م�ف

عقد اجتماعات الأهاىلي الطلب وتوعيتهم لمتابعة اطفالهم. 7

نت. 8 ف عن كيفية السلمه عىل االن�ت حملت توعية للأطفال واعطاء دورات للمعلم�ي

المراقبة والمتابعة. 9

ف. 10 ف الجيدي�ي تزويد المدارس بالمرشدين واالخصاء النفس�ي

تشديد الرقابة/زيادة عدد المرشدين/اقامة برامج توعية. 11

نت. 12 ارشاد الطلب من قبل المرشدين لمخاطر االن�ت

ي شهر كتوعية. 13
اعطاء دروس اضافية من خلل الدوام مره �ف

ات توعية للطلبة. 14 ان يكون هنالك كتب ومحارصف

السؤال الول:
بية والتعليم للمزيد من الحماية لئطفالك  حو عل وزارة ال�ت ماذا تق�ت

نت ؟؟ ستغالل ع�ب الن�ت ممن الإ
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ي المدارس للتوعية. 1
ات �ف عقد ندوات ومحارصف

ف و حظر بعض المواقع الغ�ي مناسبه ل. 2 العمل عىل برامج تحمي الشبكات داخل فلسط�ي

ف مهما كان مركزه و معاقبة. 3 تطبيق القانون عىل كل شخص مب�ت

ة. 4 ف ح�ت يصبحون ع�ب وضع أقص العقوبات عىل المستغل�ي

نت. 5 ن�ت مراقبة شبكات االإ

ن�ث التوعية عن طريق دورات ارشادية. 6

ي. 7
و�ف ف لحد من العمل االجرامي االلك�ت مراقبة وعمل قوان�ي

ي هذا المجال. 8
طة �ف ات حول الموضوع وتوضيح دور ال�ث تقديم ن�ث

ونية وأن تكون رسية. 9 وجود دوائر تختص بالجرائم االلك�ت

المساعدة والحماية. 10

اصلح للطلب الذين تعرضوا للعنف. 11

وضع اعلنات ع�ب التواصل واالجتماعي. 12

ن�ث قصص للوقايه. 13

طة. 14 ف للتوجه لل�ث تشجيع االأطفال المستغل�ي

توعية المجتمع. 15

ه وعدم الفضيحة لمن يتوجه لهم /والمراقبه للهكر. 16 الس�ت

ي بغرامات مالية باهضة لتأديبهم وسجنهم. 17
معاقبة الجا�ف

ان يحددوا ارقام للحماية للطفال ويتم تعميمها عىل المدارس. 18

نت. 19 برامج تلفزيونية عن مخاطر االن�ت

نت للطفال. 20 التوعية/الرقابة عىل المقاهي ومحلت االن�ت

حملت توعيه/تطوير شبكات حماية. 21

: ي
السؤال الثا�ن

نت ؟؟ ستغالل ع�ب الن�ت طة الفلسطينية للمزيد من الحماية لئطفالكم من الإ حوا عل ال�ث ماذا تق�ت
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السؤال الثالث:

نت ؟؟ ستغالل ع�ب الن�ت حوا عل وزارة التنمية الجتماعية للمزيد من الحماية لئطفالكم من الإ ماذا تق�ت

ون ضحايا هذه التكنولوجيا. 1 احتضان ومساعدة من يعت�ب

نت. 2 عمل ندوات وأيام توعية للأهل و االأمهات بالنسبة لمخاطر االن�ت

اعطاء االهل واالطفال ارشادات نفسية وسلوكية دائما. 3

عمل حظر عىل  االلعاب العنيفة. 4

حماية االأطفال من خلل المؤسسات وتفعيل دورها. 5

ن�ث البوستات من أجل التوعية. 6

وضع خطط رقابه وحماية. 7

ي يقعون فيها. 8
عمل مراكز لحماية االطفال من الضغوطات ال�ت

ف من المدارس. 9 ي للأطفال المت�ب�ي
عمل مراكز تدريب مه�ف

مراكز توعية. 10

العمل عىل إقامة اماكن ترفيهية و شبكات آمنه للطفال. 11

العمل مع االطفال الذين بحاجة للحماية. 12

العمل مع االهاىلي لمساعدتهم عىل حماية اطفالهم. 13

يجب عمل برامج مكثفة لحماية الطفل. 14

عمل بروشورات حماية االطفال. 15

تطبيقات الئقة وخاصة باالطفال. 16

ات. 17 المتابعة والمراقبة عىل كافة المؤسسات وتقديم محارصف

از. 18 ف تقديم المساعدة التامه لضحايا التهديد واالب�ت

تزويد برامج بالمدارس لحماية االطفال. 19

دعم نفسي واجتماعي ومعنوي للطفال الضحايا. 20

ونية غ�ي المرغوبة. 21 تشف�ي بعض المواقع االلك�ت
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السؤال الرابع:

نت ؟؟ ستغالل ع�ب الن�ت نت للمزيد من الحماية لئطفالكم من الإ حوا عل مالكي الشبكات ومزودي الن�ت ماذا تق�ت

باحية و مراقبتها. 1 حظر المواقع االإ

نت. 2 تزويد االهاىلي بمعلومات وبرامج التوعية وكيفية استخدام االن�ت

وضع قيود عالتصفح بمراعات االأعمار. 3

ك. 4 ي يمكن تزويدها حسب رغبة المش�ت
امج ال�ت تحديد ال�ب

توف�ي االأمان والحماية. 5

التحكم بوصول االأطفال لبعض المواقع. 6

ان يطورو انظمة حماية لمواقع التواصل االجتماعي بشكل. 7

ان تكون توعية شاملة بهذا المجال. 8

ة. 9 توف�ي برامج فل�ت

توف�ي برامج وقائية. 10

حذف مايكون اباحيا واستخدامه بطريقة صحيحة. 11

وضع تطبيقات الزالة المواقع االباحية. 12

ء غ�ي الئق واالفلم االباحية. 13 ي
حذف كل سث

نت. 14 دعاية مسجلة ع الهاتف للتذك�ي بكيفية استخدام االن�ت

امج عىل االجهزة لتوعية المواطن بالمخاطر. 15 تزويد ب�ب

حظر النوافذ االباحية. 16
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مقارنـةومقابلة 

النتائج

الفصل الخامس
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مقارنة ومقابلة النتائج
ي هذا الفصل الخامس ، سيتم 

ي الفصل الرابع، �ف
ي الفصل الثالث ، كما وتم إظهار نتائج االأهاىلي �ف

حسب إستطلعات الرأي ، ظهرت نتائج االأطفال �ف

ي فهم 
ف ) االأطفال واالأهاىلي ( وذلك لتوضيح وِتبيان مدى التطابق واالإختلف �ف مقابلة نتائج االأطفال وأهاليهم لبعض االإجابات المختارة لكل الجهت�ي

توجهات االأهاىلي واالأطفال حول الموضوع الواحد .

ك%43.9خاص بالطفلاالهـــــالــــي %56.1مش�ت

ك%61.7خاص بالطفلاالطــــفـال 38.3%مش�ت

ف قال %56.1 من االأهاىلي أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل  ي ح�ي
أفاد %43.9 من االأهاىلي أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل ملك له، �ف

ي العائلة.
ك مع أشخاص آخرين �ف مش�ت

ي امتلك اجهزه شخصيه اك�ث من اعتقاد االأهاىلي .
ه دون علم اهليهم ، حيث ما أقر به االطفال �ف ي يمثلها االطفال هي كث�ي

يبدوا ان االجهزه الشخصيه ال�ت

نت مكان ومعدل استخدام الن�ت

اقتناء جهاز ذكي

1- ملكية الجهاز الذي يستخدمه الطفل:

نت: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 1- أماكن استخدام االأطفال للإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالأماكن استخدام االأطفال للإ

ي البيت
%97.3%94.6�ف

ي المدرسة
%5.2%20.3�ف

نت ن�ت ي مقهى االإ
%4.5%17.4�ف

%16.1%30.5عند االأصحاب

-----%1.5غ�ي ذلك )بيوت االأقارب-االأماكن العامة(

نت خاص بهم بينما قال %38.3 بأن الجهاز  ن�ت ي االإ
ي المستخدم �ف

و�ف لك�ت ف من الجدول أن %61.7 من االأطفال  قالوا ، بأن الجهاز االإ يتب�ي

ي المستخدم ملك العائلة
و�ف االلك�ت

ي المدرسة وأن 
نت �ف ن�ت البيت ، وأن %20.3 من االأطفال يستخدموا االإ ي 

نت �ف ن�ت ف من الجدول أن %94.6 من االأطفال يستخدموا االإ يتب�ي

نت عند االأصحاب )بينما قال %1.5 من  ن�ت نت  وأن %30.5 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت ي مقهى االإ
نت �ف ن�ت %17.4 من االأطفال يستخدموا االإ

ي أماكن أخرى كبيوت االأقارب أو االأماكن العامة
نت �ف ن�ت االأطفال أنهم يستخدموا االإ
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ل، وقال %5.2 من  ف ي الم�ف
نت �ف ن�ت نت، حيث أفاد %97.3 من االأهاىلي عينة الدراسة بأن الطفل يستخدم االإ ن�ت ف الجدول أماكن استخدام الطفل للإ يب�ي

نت عند االأصحاب، بينما قال %4.5 من االأهاىلي  ن�ت ي المدرسة، وقال %16.1 من االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ
نت �ف ن�ت االأهاىلي بأن الطفل يستخدم االإ

نت. ن�ت ي مقاهي االإ
نت �ف ن�ت بأن الطفل يستخدم االإ

نت، حيث توافقوا ان  ي يستخدمها الطفل لتصفح االن�ت
من الملحظ ان االطفال واهاليهم يتوافقوا من حيث اهميه وتسلسل االماكن ال�ت

ي المدرسه .
نت بالدرجه االوىل هو البيت يليه عند االأصحاب يليه �ف المكان االول الذي يستخدم فيه االن�ت
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نت: ن�ت 2- الوقت الذي يقوم به الطفل باالتصال عىل االإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالوقت االتصال باالإ

%73.4%67.0قبل الساعة 8 مساءاً

ف )8 – 12( مساءاً %26.1%28.1ب�ي

%0.5%4.9بعد منتصف الليل

نت قبل الساعة 8 مساءاً أما %28.1 من االأطفال يقوموا باالتصال عىل  ف من الجدول أن %67.0 من االأطفال يقوموا باالتصال عىل االن�ت يتب�ي

نت بعد منتصف الليل ف الساعة )12-8( مساءاً بينما %4.9 من االأطفال يقوموا باالتصال عىل االن�ت نت ب�ي االن�ت

يقوموا  االأطفال  أن  االأهاىلي  وأفاد %26.1 من  8 مساءاً،  الساعة  قبل  نت  ن�ت االإ باالتصال عىل  يقوموا  االأطفال  أن  االأهاىلي  أفاد %73.4 من 

نت بعد منتصف الليل. ن�ت ف الساعة )12-8( مساءاً، بينما قال %0.5 من االأهاىلي بأن االأطفال يقوموا باالتصال عىل االإ نت ب�ي ن�ت باالتصال عىل االإ

نت هو ما قبل الساعه  نت ، حيث توافقوا ان االوقات االك�ث استخداماً للن�ت يلحظ ان االطفال واهاليهم توافقوا من حيث ساعات ذروة استخدام االن�ت

ف ) 12-8( مساًء يليه بعد منتصف الليل . 8 مساًء يليه ما ب�ي
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نت غايات الستخدام لالن�ت
نت: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 1- الهدف من استخدام االأطفال للإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالأهداف استخدام االأطفال للإ

)Chatting( 33.0%58.2الدردشة%

%83.6%68.5االألعاب

%21.1%57.7دراسة

%1.5%47.2أبحاث علمية

%42.9%27.6معلومات عامة

)E-mail( ي
و�ف لك�ت يد االإ %39.2%16.4ال�ب

)... Twitter, Facebook,( 4.7%90.5التواصل االجتماعي%

ي
و�ف لك�ت %3.5%13.7التسوق االإ

Downloads )Videos, songs, pictures( 19.9%23.5التحميل%

نت للدردشة  أما %68.5 من االأطفال  ن�ت نت ، حيث نلحظ أن %58.2 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت ف الجدول أعله أهداف استخدام االأطفال للإ يب�ي

نت الإجراء أبحاث علمية  ن�ت نت للدراسة كما أن %47.2 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت نت للألعاب أما %57.7 من االأطفال يستخدموا االإ ن�ت يستخدموا االإ

، وأن %90.5 يستخدموا   ي
و�ف لك�ت يد االإ نت لل�ب ن�ت نت للبحث عن معلومات عامة وأن %16.4 يستخدموا االإ ن�ت وأن %27.6 من االأطفال يستخدموا االإ

نت  ن�ت ي ، بينما يستخدم %23.5 من االأطفال االإ
و�ف لك�ت نت للتسوق االإ ن�ت ( ، كما أن %13.7 يستخدموا االإ نت للتواصل االجتماعي )فيس بوك-توي�ت ن�ت االإ

ي ومقاطع الفيديو
لتحميل الصور واالأغا�ف

نت  ن�ت نت من وجهة نظر االأهاىلي ، حيث أفاد %33.0 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ ن�ت ف الجدول أعله غايات استخدام االأطفال للإ يب�ي

نت   ن�ت االإ بأن طفلهم يستخدم  االأهاىلي  ، وأفاد %21.1 من  للألعاب  نت  ن�ت االإ بأن طفلهم يستخدم  االأهاىلي  ، وأفاد %83.6 من  للدردشة 

ي  وأفاد %42.9 من االأهاىلي بأن طفلهم 
و�ف لك�ت يد االإ نت لل�ب ن�ت للبحث عن معلومات عامة ، وأفاد %1.5 من االأهاىلي أن طفلهم يستخدم االإ

نجاز الواجبات المدرسية نت الإ ن�ت نت للتواصل االجتماعي ،  وأفاد %39.2 من االأهاىلي بأن طفلهم يستخدم االإ ن�ت يستخدم االإ

االستخدام  ان هدف  االطفال  اظهر  نت، حيث  للن�ت االطفال  الهدف الستخدام  ما، من  اىل حد  اختلفوا  واهاليهم  االطفال  ان  يلحظ 

بالدرجه االوىل هو التواصل االجتماعي، بينما اظهر االهاىلي ان غاية االستخدام عند اطفالهم بالدرجه االوىل هي من اجل االلعاب . بينما 

نت هو للبحث عن معلومات عامه ، وقد توافق  اظهر االطفال بالدرجه الثانيه االلعاب، بينما اظهر اهاليهم بالدرجه الثانيه استخدام االن�ت

ي الدرجه الثالثه حيث توافقوا عىل الدردشه.
نت �ف ي غايه استخدام االن�ت

االطفال واهاليهم �ف
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احتمال التعرض للمخاطر او القيام بها

نت للقيام بترصفات غ�ي سوية: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 1- استخدام االأطفال االإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالترصفات يقوم بها االأطفال عىل االإ

%12.5%6.1التشه�ي والتعنيف

%25.0%5.6االحتيال والخداع

-----%4.2التحرش الجنسي

باحية %37.5%5.4دخول المواقع االإ

از واالستغلل ف %12.5%5.6االب�ت

%43.8%3.5الدعوة إىل العنف والعنرصية

نت للحتيال  ن�ت االإ للتشه�ي والتعنيف وأن %5.6 من االأطفال يستخدمون  نت  ن�ت االإ ف من الجدول ان %6.1 من االأطفال يستخدمون  يتب�ي

نت للدخول عىل المواقع  ن�ت نت للتحرش الجنسي  وأن %5.4 من االأطفال يستخدمون االإ ن�ت والخداع وأن %4.2 من االأطفال يستخدمون االإ

نت للدعوة  ن�ت از واالستغلل ، بينما قال %3.5 من االأطفال أنهم يستخدمون االإ ف نت للب�ت ن�ت باحية ، وأن %5.6 من االأطفال يستخدمون االإ االإ

إىل العنف والعنرصية
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نت للقيام بترصفات غ�ي سوية، فقد أفاد %12.5 من االأهاىلي بأن  بسؤال االأهاىلي عينة الدراسة الذين أفادوا بأن االأطفال استخدموا االن�ت

نت للحتيال والخداع، وقال 12.5%  ن�ت نت للتشه�ي والتعنيف، وقال %25.0 من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ ن�ت االأطفال استخدموا االإ

باحية،  نت لدخول المواقع االإ ن�ت از، وقال %37.5 من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ ف نت للب�ت ن�ت من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ

نت للدعوة للعنف والعنرصية. ن�ت بينما قال %43.8 من االأهاىلي بأن االأطفال استخدموا االإ

نت ، حيث افاد االطفال ان الترصف  ي يقوم بها االطفال عىل االن�ت
ي طبيعة الترصفات غ�ي السويه ال�ت

يلحظ ان االطفال واهاليهم اختلفوا �ف

الذي يقوموا به بالدرجه االوىل هو التشه�ي والتعنيف، بينما االهاىلي هي الدعوة اىل العنف والعنرصيه، وافاد االطفال ان الترصف الذي 

از واالستغلل، بينما االهاىلي افادوا بدخول المواقع االباحيه . وأفاد االطفال أيضاً انهم  ف يقوموا به بالدرجه الثانيه هو االحتيال والخداع واالب�ت

ي الدرجه الثالثه يقوموا بدخول المواقع االباحيه بينما االهاىلي االحتيال والخداع .
�ف
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نت: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 2- تعرض االأطفال للمضايقات عىل االإ

نت ن�ت ي قد يتعرض لها االأطفال عىل االإ
االهاىلياالطفالالمضايقات ال�ت

نت ن�ت %21.3%12.7ضغوط من أصدقاء لتفعل أشياء لم تكن تريد أن تفعلها عىل االإ

هانة 4.9%%8.8التشه�ي واالإ

هيب از أو ال�ت ف 7.4%%6.4االب�ت

ي
و�ف لك�ت يد االإ ي غرفة الدردشة، عىل الشبكات والمواقع االجتماعية أو عىل ال�ب

%5.7%4.6التحرش الجنسي غ�ي المرغوب فيه �ف

13.1%%8.4استلم صور إباحية أو محتوى جنسي

%22.1%8.8الوصول بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى جنسي

%3.3%6.1شخص قام باستخدام صورك بطريقة غ�ي مناسبة أو تشويهها

نت ن�ت %2.5%4.2شخص ما غ�ي مرغوب فيه قام بالتقاط صور لك وتعميمها عىل االإ

Facebook ي أو حساب ال
و�ف لك�ت يد االإ نت كحساب ال�ب ن�ت %47.5%20.8رسقة كلمة ال� أو رسقة أحد حساباتك عىل االإ

نت وأن %8.8 من  ن�ت ف من الجدول أن %12.7 من االأطفال تعرضوا لضغوط من أصدقاء ليفعلوا أشياء لم يكنوا يريدوا أن يفعلوها عىل االإ يتب�ي

ي غرفة 
هيب  وأن %4.6 من االأطفال تعرضوا للتحرش الجنسي �ف از أو ال�ت ف هانة ، وأن %6.4 من االأطفال تعرضوا للب�ت االأطفال تعرضوا للتشه�ي واالإ

ي ، وأن %8.4 من االأطفال استلموا صور إباحية أو محتوى جنسي ، وأن 
و�ف لك�ت يد االإ الدردشة، عىل الشبكات والمواقع االجتماعية أو عىل ال�ب

، وأن %6.1 من االأطفال أفادوا بقيام شخص باستخدام صورهم  %8.8 من االأطفال وصلوا بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى جنسي

نت ، بينما  ن�ت بطريقة غ�ي مناسبة أو تشويهها ، وأن %4.2 من االأطفال أفادوا بقيام شخص غ�ي مرغوب فيه بالتقاط صور  لهم وتعميمها ع�ب االإ

ي أو حساب الفيس بوك
و�ف لك�ت يد االإ نت كحساب ال�ب ن�ت قال %20.8 من االأطفال أنهم تعرضوا ل�قة كلمة ال� أو رسقة أحد حساباتهم عىل االإ

نت من وجهة نظر االأهاىلي ، حيث أفاد %21.3 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا لضغوط  ن�ت ي تعرض لها االأطفال عىل االإ
ف الجدول أشكال المضايقات ال�ت يب�ي

هانة وأفاد %7.4 من االأهاىلي بأن  نت ، وأفاد %4.9 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا للتشه�ي واالإ ن�ت ف بفعلها عىل االإ من أصدقاء لفعل أشياء لم يكونوا راغب�ي

ي غرفة الدردشة، عىل الشبكات 
هيب ، وأفاد %5.7 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا للتحرش الجنسي غ�ي المرغوب فيه �ف از أو ال�ت ف أطفالهم تعرضوا للب�ت

ي  وأفاد %13.1 من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا الستلم صور إباحية أو محتوى جنسي  وأفاد %22.1 من االأهاىلي 
و�ف يد االلك�ت والمواقع االجتماعية أو عىل ال�ب

بأن أطفالهم وصلوا بطريق الصدفة إىل صور إباحية أو محتوى جنسي وأفاد %3.3 من االأهاىلي بقيام أشخاص باستخدام صور أطفالهم بطريقة غ�ي مناسبة 

نت ، بينما أفاد 47.5%  ن�ت ف فيهم بالتقاط صور الأطفالهم وتعميمها عىل االإ أو تشويهها ، وأفاد %2.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم بقيام أشخاص ما غ�ي مرغوب�ي

ي أو حساب الفيس بوك.
و�ف لك�ت يد االإ نت كحساب ال�ب ن�ت من االأهاىلي بأن أطفالهم تعرضوا ل�قة كلمة ال� أو رسقة أحد حسابات الطفل عىل االإ
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ي يمكن ان يتعرض لها االطفال . حيث توافق 
ي اهميه تسلسل احتماليه انواع المضايقات ال�ت

يلحظ ان االأطفال واهاليهم اختلفوا اىل حد ما �ف

ي يمكن ان يتعرضوا لها بالدرجه االوىل هي رسقه كلمه ال� او احد الحسابات، بينما افاد االطفال ان 
االطفال واهاليهم ان المضايقات ال�ت

ي يتعرضوا لها بالدرجه الثانيه هي ضغط االصدقاء لفعل اشياء غ�ي مناسبه، بينما افاد االهاىلي ان المضايقات بالدرجه الثانيه 
المضايقات ال�ت

ي يتعرضوا لها بالدرجه الثالثه 
ي النهايه افاد االطفال ان المضايقات ال�ت

هي الوصول بطريق الصدفه اىل صور اباحيه او محتوى جنسي . و�ف

ي يتعرض لها اطفالهم بالدرجه 
هي التشه�ي واالهانه والوصول اىل صور اباحيه او محتوى جنسي ،بينما االهاىلي افادوا ان المضايقات ال�ت

ء غ�ي مناسب. ي
الثالثه هي ضغوط االصدقاء لفعل  سث

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفهم وجهاً لوجه: ن�ت 1- حديث الطفل عىل االإ

اللقاء والمقابله

نت  مع  أشخاص غرباء ال يعرفهم وجهاً لوجه ن�ت االهاىلياالطفالحديث الطفل عىل االإ

%19.6%35.7نعم

%80.4%64.3ال



109

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه بينما ما نسبيتهم %64.3 من  ف من الجدول أن %35.7 من االأطفال يتحدثون عىل االن�ت يتب�ي

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه االأطفال ال يتحدثون عىل االن�ت

بأن  االأهاىلي  لوجه، وأفاد %80.4 من  يعرفونهم وجهاً  نت مع أشخاص غرباء ال  ن�ت االإ أطفالهم تحدثوا عىل  بأن  االأهاىلي  أفاد %19.6 من 

نت مع أشخاص غرباء ال يعرفونهم وجهاً لوجه ن�ت أطفالهم لم يتحدثوا عىل االإ

ي يقتنيها االطفال أو لربما 
يلحظ ان االطفال يتحدثوا مع غرباء اك�ث مما يعتقد اهاليهم ولربما هذا يعود اىل االجهزة الذكيه الشخصيه ال�ت

للثقه الزائده من االهاىلي اتجاه اطفالهم .

نت وجهاً لوجه: ن�ت 2- مقابلة الطفل الأشخاص تعرف إليهم عىل االإ

نت وجهاً لوجه االهاىلياالطفالمقابلة الطفل الأشخاص تعرف اليهم عىل االن�ت

%7.9%35.5نعم

%92.1%64.5ال

نت وجهاً لوجه ، بينما ما نسبتهم %64.5 لم يقابلوا  ف من الجدول أن %35.5 من االأطفال قابلوا أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت يتب�ي

نت وجهاً لوجه أشخاص تعرفوا إليهم عىل االن�ت

نت ، حيث أفاد %7.9 من االأهاىلي فقط بأن الطفل قابل  ف الجدول مدى معرفة االأهاىلي بأن الطفل قابل أشخاص تعرف عليهم عىل االن�ت يب�ي

نت ن�ت نت وجهاً لوجه وأفاد %92.1من االأهاىلي بأن الطفل لم يقابل أشخاص تعرف عليهم عىل االإ ن�ت أشخاص تعرف عليهم عىل االإ

ايضاً يلحظ ان االطفال تقابلوا مع اشخاص غرباء عدد مرات اك�ث مما يعتقد اهاليهم وكما قلنا لربما يعود القتناء اجهزه ذكيه شخصيه او 

ي يعطيها االهاىلي الطفالهم .
للثقه الزائده ال�ت

نت: ن�ت 1- مدى قيام االأهل بتنظيم أوقات ومدة استخدام االإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالقيام االأهل بتنظيم أوقات ومدة استخدام االإ

%69.5%72.6نعم

%30.5%27.4ال

الهل والمراقبة والضبط
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بينما %27.4 من  نت ،  ن�ت أفادوا بأن أهلهم يقوموا بتنظيم أوقات ومدة استخدامهم للإ ف من الجدول أن %72.6 من االأطفال قد  يتب�ي

نت ن�ت االأطفال أفادوا بأن أهلهم ال يقوموا بتنظيم أوقات ومدة استخدامهم للإ

نت، بينما قال %30.5 من االأهاىلي بأنهم ال يقوموا  ن�ت أفاد %69.5 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بتنظيم أوقات االأطفال ومدة استخدامهم للإ

نت. ن�ت بتنظيم أوقات االأطفال ومدة استخدامهم للإ

نت، اك�ث مما يقوم االهاىلي فعلً به من تنظيم اوقات  يلحظ ان االطفال يلحظوا ويشعروا بضغوط وقيود تنظيم اوقات استخدام االن�ت

نت . استخدام االن�ت

نت ن�ت 2- مدى قيام الوالدين بوضع بعض القيود عىل إمكانية تصفح الطفل ودخوله لبعض المواقع عىل االإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالقيام الوالدين بوضع بعض القيود عىل تصفح االإ

%56.6%40.1نعم

%43.4%59.9ال

ف من الجدول أن %40.1 من االأطفال قد أفادوا بأن أهلهم يقوموا بوضع بعض القيود عىل إمكانية تصفح االأطفال ودخولهم لبعض المواقع  يتب�ي

نت ن�ت نت ، بينما %59.9 من االأطفال أفادوا بأن أهلهم ال يقوموا بوضع قيود عىل إمكانية تصفح االأطفال ودخولهم لبعض المواقع عىل االإ عىل االن�ت

نت، فيما قال %43.4 من االأهاىلي بأنهم لم يقوموا بوضع أي قيود  ن�ت أفاد %56.6 من االأهاىلي بأنهم قاموا بوضع بعض القيود عىل بعض مواقع االإ

نت. ن�ت عىل مواقع االإ

ي يضعها االهاىلي لمنعهم من دخول المواقع االباحيه هي اقل 
ي احساسهم وشعورهم وتقديرهم للقيود ال�ت

اما بالنسبه للمواقع االباحيه فان االطفال �ف

ي محاوالتهم لمنع اطفالهم لدخول المواقع االباحيه .
من الفعل الحقيقي الذي يقوم به االهاىلي �ف
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ي يستخدمها الوالدين: )إجابة متعددة الخيارات(
3- أشكال القيود ال�ت

ي يستخدمها الوالدين
االهاىلياالطفالأشكال القيود ال�ت

%8.1%24.4من خلل برنامج رقابة

ونية المحظورة لك�ت %12.6%20.2تحديد مسبق لبعض المواقع االإ

ة %86.2%45.1من خلل الرقابة المبارسث

)internet history(  14.7%21.2من خلل مراقبة تاريخ تصفح المواقع%

نت أو بعض التطبيقات ن�ت %9.3%17.0من خلل كلمة مرور رسية للإ

من االأطفال أفادوا بأن االأهل أفادوا بأن االأهل يقوموا بمراقبة تاريخ تصفح المواقع ، أما %17.0 من االأطفال أفادوا بأن االأهل يقوموا 

نت أو بعض التطبيقات. ن�ت نت من خلل وضع كلمة مرور رسي للإ بمراقبة االن�ت

نت من وجهة نظر االأهاىلي حيث أفاد %8.1 من االأهاىلي  ن�ت ي مراقبة أطفالهم خلل استخدامهم للإ
ي يتبعها االأهاىلي �ف

ف الجدول الطرق ال�ت يب�ي

ونية المحظورة  لك�ت بأن يراقبوا أطفالهم من خلل برنامج رقابة وأفاد %12.6 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بتحديد مسبق لبعض المواقع االإ

ة الأطفالهم ، وأفاد %14.7 من االأهاىلي بأنهم يقوموا بمراقبة تاريخ تصفح  وأفاد %83.2 من االأهاىلي بأنهم يعتمدوا عىل الرقابة المبارسث

نت أو بعض التطبيقات ن�ت المواقع )internet history( ، بينما أفاد %9.3 من االأهاىلي بأن يراقبوا أطفالهم من خلل كلمة مرور رسية للإ

نت عن اهاليهم ، حيث توافق االطفال  ي تقدير تسلسل تكرار واهميه استخدام قيود استخدام االن�ت
يلحظ ان االطفال يختلفوا اىل حد ما �ف

ي الدرجه الثانيه هي استخدام 
ه . بينما افاد االطفال ان القيود �ف ي الدرجه االوىل وهي الرقابه المبارسث

ي تستخدم �ف
ي القيود ال�ت

واهاليهم �ف

ي الدرجه الثانيه الستخدامهم للقيود هي رقابه تاريخ تصفح المواقع .
برامج رقابه ،بينما افاد االهاىلي �ف

ي الدرجه 
ي الدرجه الثالثه هي مراقبه اهاليهم لتاريخ تصفح المواقع، بينما افاد االهاىلي انه �ف

نت �ف واظهر االطفال ان قيود استخدام االن�ت

ونيه المحظورة . الثالثه هو تحديد مسبق لبعض المواقع االلك�ت

ف من الجدول أن %24.4 من االأطفال الذين أفادوا بأن أهلهم يقوموا بوضع بعض القيود عىل إمكانية تصفح االأطفال ودخولهم عىل  يتب�ي

نت من خلل برنامج رقابة  وان %20.2 من االأطفال أفادوا بأن االأهل يقوموا بتحديد مسبق لبعض  نت، أن االأهل يقوموا بمراقبة االن�ت االن�ت

ة ، وأن 21.2%  نت من خلل الرقابة المبارسث ونية المحظورة ، وأن %45.1 من االأطفال أفادوا بأن االأهل يقوموا بمراقبة االن�ت لك�ت المواقع االإ
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نت: ن�ت 4- الحديث مع الطفل حول كيفية التصفح بأمان عىل االإ

نت ن�ت االهاىلياالطفالالحديث مع الطفل حول كيفية التصفح بأمان عىل االإ

%78.4%66.5نعم، سبق وتحدث معي أحد

%21.6%33.5ال، لم يتحدث معي أحد

نت ، بينما أفاد %33.5 من  ف من الجدول أن %66.5 من االأطفال أفادوا بأن تم الحديث معهم حول كيفية التصفح بأمان عىل االن�ت يتب�ي

نت االأطفال بأنه لم يتم الحديث معهم حول كيفية التصفح بأمان عىل االن�ت

نت، فيما قال %21.6 من االأهاىلي بأنه  ن�ت أفاد %78.4 من االأهاىلي بأنهم سبق وتحدثوا مع طفلهم حول كيفية التصفح بأمان عىل شبكة االإ

نت. ن�ت لم يسبق لهم أن تحدثوا مع طفلهم حول كيفية التصفح بأمان عىل شبكة االإ

نت اك�ث مما يظن اطفالهم ، ولربما يعود هذا اىل اعتقاد االهاىلي ان مجرد غضبهم  يلحظ ان االهاىلي يعتقدوا انهم يتحدثوا مع اطفالهم حول مخاطر االن�ت

نت . ورفضهم واستياءهم هو تعب�ي وحديث مع اطفالهم حول مخاطر االن�ت
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نت: ن�ت ف الطفل واالأهل عن االإ 5- الحديث ب�ي

نت ن�ت ف الطفل واالأهل عن االإ االهاىلياالطفالالحديث وب�ي

نت ن�ت %46.2%46.2نتحدث برصاحة وبشكل منتظم حول ما أقوم به عىل االإ

%37.5%29.6نتحدث أحياناً

%11.3%16.6نادراً ما نتحدث

%5.0%7.6ال نتحدث أبداً عما أقوم به

نت، حيث أفاد %46.2 من االأهاىلي بأنهم يتحدثون مع أطفالهم برصاحة وبشكل  ن�ت ف الجدول كيفية حديث االأهاىلي مع أطفالهم عن االإ يب�ي

نت، وأفاد %37.5 من االأهاىلي بأنهم يتحدثون أحياناً مع أطفالهم حول ما يقوم به الطفل عىل  ن�ت منتظم حول ما يقوم به الطفل عىل االإ

ف أفاد %5.0 من  ي ح�ي
نت، �ف ن�ت نت، وأفاد %11.3 من االأهاىلي بأنهم نادراً ما يتحدثون مع أطفالهم حول ما يقوم به الطفل عىل االإ ن�ت االإ

نت. ن�ت االأهاىلي أنهم ال يتحدثون أبداً مع أطفالهم حول ما يقوم به الطفل عىل االإ

نت ، حيث  وعن طبيعة حديث االهاىلي مع اطفالهم يلحظ توافق االطفال واهاليهم حول طبيعة حديث االهاىلي مع اطفالهم حول االن�ت

يتم  الثانيه  الدرجه  ي 
منتظم و�ف الحديث بشكل رصيح وبشكل  يتم  االوىل  بالدرجه  انه  افادوا  . حيث  االطفال واالهاىلي عىل ذلك  توافق 

ي الدرجه الثالثه يتم الحديث نادراً .
الحديث احياناً و�ف

ي معرفة الوالدين:
نت مع عدم الرغبة �ف ن�ت ء عىل االإ ي

6- قيام الطفل بسث

ي معرفة الوالدين
نت مع عدم الرغبة �ف ن�ت ء عىل االإ ي

االهاىلياالطفالقيام الطفل بسث

%23.1%22.7نعم

%76.9%77.3ال

ي معرفة الوالدين ، بينما %77.3 من 
نت مع عدم رغبتهم �ف ن�ت ف من الجدول أن %22.7 من االأطفال فقط يقوموا بفعل أشياء عىل االإ يتب�ي

ي معرفة الوالدين
نت مع عدم رغبتهم �ف ن�ت االأطفال ال يقوموا بفعل أشياء عىل االإ

نت. ن�ت نت، فيما قال %76.9 من االأهاىلي بأن طفلهم ال يمانع أن يعلموا ما يفعله عىل االإ ن�ت أفاد %23.1 من االأهاىلي بأن طفلهم يمانع أن يعلموا ما يفعله عىل االإ

نت  ن�ت ف من الجدول أن %46.2 من االأطفال قد أفادوا بأنهم يتحدثون مع أهاليهم برصاحة وبشكل منتظم حول ما يقوموا به عىل االإ يتب�ي

نت ، وقال %16.6 من االأطفال أنهم نادراً ما  ن�ت وقال %29.6 من االأطفال أنهم يتحدثون أحياناً مع أهاليهم حول ما يقوموا به عىل االإ

نت ن�ت ف قال %7.6 من االأطفال أنهم ال يتحدثون أبداً عما يقوموا به عىل االإ ي ح�ي
يتحدثون مع أهاليهم ، �ف



114

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز

يلحظ توافق االطفال واهاليهم عىل قيام االأطفال بأشياء ال يرغب اهاليهم القيام بها حيث افاد ربع االطفال وربع االهاىلي  تقريبا أن االطفال 

يقوموا باشياء ال يرغب االهاىلي القيام بها .

نت ،  ن�ت ف من الجدول أن %18.3 من االأطفال قد أفادوا بأنهم يلجؤوا لصديق/ة عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ يتب�ي

نت ، وأفاد %47.7 من االأطفال بأنهم  ن�ت وأفاد %42.7 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للأب عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

ى  /للأخت الك�ب نت ، وأفاد %19.8 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للأخ االأك�ب ن�ت يلجؤوا للأم عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت ، وأفاد %7.3 من االأطفال بأنهم يلجؤوا الأحد االأقارب عند االإحساس بأي تهديد  ن�ت عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت ، وأفاد %9.3 من االأطفال بأنهم يلجؤوا للمعلم/ة أو للمرشد/ة عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من  ن�ت أو خطر من شخص عىل االإ

نت وأفاد  ن�ت طة عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ نت  وأفاد %14.5 من االأطفال بأنهم يلجؤوا لل�ث ن�ت شخص عىل االإ

نت ، فيما قال %4.9 من االأطفال  ن�ت %3.0 من االأطفال بأنهم يلجؤوا لرجال الدين عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

نت ن�ت بأنهم ال يلجؤوا الأي أحد عند االإحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

فصاح والحماية الإ

نت: )إجابة متعددة الخيارات( ن�ت 1- جهة لجوء أو اتصال الطفل عند االحساس بأي تهديد أو خطر من شخص عىل االإ

االهاىلياالطفالجهة لجوء الطفل

6.0%%18.3صديق/ة

%42.7االأب
احد الوالدين 70.5 %

%47.7االأم

ى /االأخت الك�ب 16.6%%19.8االأخ االأك�ب

1.2%%7.3أحد االأقارب

.%70%9.3معلم المدرسة/المرشد

طة 1.5%%14.5ال�ث

-----%3.0رجل دين

3.5%%4.9ال يلجأ الأي أحد

نت، وقال %16.6 من  ن�ت أفاد %70.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا الأحد الوالدين عند االإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عىل االإ

نت، وقال %6.0 من االأهاىلي بأن أطفالهم  ن�ت االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا الأحد االأخوة عند االإحساس بأي خطر أو تهديد من شخص عىل االإ

طة،  يلجؤوا لصديق/ة، وقال %0.7 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا لمعلم/ة المدرسة، وقال %1.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا لل�ث

وقال %1.2 من االأهاىلي بأن أطفالهم يلجؤوا الأحد االأقارب، بينما قال %3.5 من االأهاىلي بأن أطفالهم ال يلجؤوا الأحد عند االإحساس بأي 

نت ن�ت خطر أو تهديد من شخص عىل االإ
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ف ) االطفال  ي حال تعرضهم للخطر او التهديد ، حيث افاد الطرف�ي
يلحظ توافق االطفال واهاليهم اىل اي جهة يمكن ان يلجأ اليها االأطفال �ف

ي الدرجه االوىل يلجأ االطفال اىل احد الوالدين يليه احد االخوه يليه احد االصدقاء .
واالهاىلي ( انه �ف
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الفصل السادس

نتائج مقابالت
مقدمي الرعاية
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هناك جهات متعددة تعمل عىل تقديم الرعاية والحماية للطفال  منها 

طة الفلسطينية  1- ال�ث

ي المدارس
ف الذين يعملون �ف بوي�ي بية والتعليم من خلل المرشدين والمرشدات ال�ت 2- ووزارة ال�ت

3- وكذلك شبكة حماية الطفولة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية

ي الدراسة ،وكذلك 
ي كافة المحافظات المستهدفة �ف

طة الفلسطينية �ف ي ال�ث
تم اجراء مقابلت مع كل من مسؤوىلي وحدات حماية الطفولة �ف

ي الدراسة ،وكذلك مع كافة منسقي شبكة حماية 
ي كافة المحافظات المستهدفة �ف

بية والتعليم �ف ي مديرايات ال�ت
مع رؤساء اقسام االرشاد �ف

ي المحفظات المستهدفة.
ي مديريات وزارة التنمية االجتماعية �ف

الطفولة �ف

ف عىل اسئلة  ي الدراسة ،وكان ملخص اجابات المبحوث�ي
ف  �ف ف المبحوث�ي تم اجراء المقابلت ع�ب التلفون وع�ب االيميل مع كافة المستهدف�ي

ف كاتاىلي :- المقابلة لمقدمي الرعاية المختلف�ي

الشـــرطة
،وكان ملخص  الدراسة  ي 

�ف المستهدفة  المحافظات  كافة  ي 
�ف الفلسطينية  طة  ال�ث ي 

�ف الطفولة  10 من مسؤوىلي وحدات حماية  اختبار  تم 

-: اجاباتهم عىل اسئلة المقابلة كالتاىلي

نت ومخاطر الستغالل الجنسي عل الئطفال؟ تبة عل سوءاستخدام الن�ت 1-  برأيك ماهي المخاطر الم�ت

مشاكل صحية. 1

مشاكل نفسية و اجتماعية. 2

ف االطفال. 3 ي حاالت التنمر والعنف ب�ي
زياده �ف

ي و البعد عن القيم االجتماعية والثقافية. 4
االنحراف االخل�ت

ي المستوى العلمي. 5
تد�ف

علقات جنسية ممنوعه. 6

نتائج مقابالت مقدمي الرعاية

نت ضمن دائرة عملك؟ 2-  ماهي أفضل آليات وبرامج الحماية لالئطفال من سوء الستخدام ومخاطر الستغالل ع�ب الن�ت

نت واالستغلل. 1 ات توعوية للطفال واالهل حول مخاطر االن�ت عقد محارصف

ي المدارس وشبكات حماية الطفولة. 2
تفعيل دور المرشدين �ف

التنسيق مع وزارة االوقاف واالتفاق عىل طرح خطة للحماية من خلل خطب يوم الجمعه. 3

اعداد برشورات توعوية وتوزيعها عىل طلبة المدارس. 4
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ي مكان عملك؟
4-  كيف يلجأ الئطفال وذويهم لالستفادة من خدمات الرعاية والحماية �ن

ي مكان عملك؟
نت �ن ي حماية الئطفال من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت

ي تحول دون القيام بما هو مطلوب �ن
5- ماهي أهم المعيقات ال�ت

من خلل االبلغ المبارسث للوحده. 1

ي تعقد مع االهل و االطفال. 2
ات والندوات ال�ت من خلل المحارصف

من خلل االتصال عىل رقم 100. 3

عدم توفر الكوادر المؤهله. 1

ضعف االمكانية الماديه. 2

ي. 3
عدم ملئمة المكان من ناحية المبا�ف

عدم وجود سياره خاصه بالقسم. 4

ي المجتمع. 5
ثقافة العيب والجهل �ف

تبة عليها مما يصعب من عمل الوحده. 6 الخوف من الفضيحه والنتائج الم�ت

ف من طرفهم. 7 ونية بحيث يتم احالة القضايا للجهات االختصاص لوجود فني�ي ه يقوم بحل القضايا والجرائم االلك�ت عدم وجود قسم تابع للوحده مبارسث

ي مكان العمل. 8
نت �ف عدم توفر ان�ت

عدم توفر اماكن مناسبه لحماية االطفال. 9

عدم توفر مرشدين لحظة استقبال االطفال. 10

نت؟ ي حماية الطفال من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت
ي إطار عملك �ن

6- ماهي أهم الحتياجات التدريبية واحتياجات بناء القدرات للطواقم �ن

ونية. 1 امج االلك�ت دورات عن ال�ب

توف�ي مكان ملئم للكوادر العامله. 2

ي كيفية التعامل مع االطفال. 3
تدريب الطواقم �ف

توف�ي االمكانيات اللوجستية للكوادر. 4

ي كيفية اعاده البيانات المحذوفه. 5
تدريب الطواقم �ف

نت؟ 3-  برأيك ما هي أهم أسباب وقوع الطفال ضحايا لالستغالل الجنسي ع�ب الن�ت

عدم متابعه ومراقبة االهل البنائهم. 1

نت للطفال باي وقت والي تطبيق. 2 توفر وتسهيل دخول االن�ت

عدم وجود نظام تنقية امن لحجب المواقع المشبوهه. 3

نت من االطفال التحدث مع االخرين. 4 ي تدفع مستخدمي االن�ت
الخلفات العائلية ال�ت

خوف االطفال من الحديث ومصارحه االهل. 5

نت. 6 ذكاء المعتدين وسهولة االختفاء بعد وقوع االعتداء ع�ب االن�ت

ي هذا العالم. 7
الفضول وحب االستكشاف لدى االطفال مما يدفعهم للبحث �ف
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ي مكان عملك؟
7-  ماهي أهم الحتياجات المادية )أدوات، أجهزة،برامج،تطبيقات(للقيام بتقديم خدمات لحماية الئطفال من الستغالل الجنسي �ن

طابعه ملونة. 1

هاتف مفتوح عىل جميع الشبكات الفلسطينية. 2

اجهزة حاسوب. 3

فلشات. 4

ي القسم. 5
نت �ف توف�ي ان�ت

اجهزة وبرامج لتشف�ي وحذف البيانات الخطرة. 6

ادوات ترفيهيه. 7

نت؟ ي مكان عملك للحماية من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت
8- ما هي أهم برامج التوعية والتثقيف لالئطفال وذويهم �ن

نت امنه. 1 بيئة ان�ت

نت. 2 االستخدام االمن للن�ت

ي المدارس والمؤسسات حول الحمايه. 3
ات �ف عقد محارصف

ونية. 4 الجرائم االلك�ت

؟ ي
ي تعيق حماية الئطفال من الستغالل الجنسي عل المستوى الوط�ن

9- برأيك ماهي المعيقات القانونية ال�ت

نت ومخاطر الستغالل الجنسي عل الئطفال؟ تبة عل سوءاستخدام الن�ت 1- برأيك ماهي المخاطر الم�ت

ائح االرسائيليه. 1 انتشار ال�ث

االحتلل. 2

ف. 3 ضعف وقيود القوان�ي

عدم وجود قانون صارم. 4

عدم القدرة عىل تحريك اي قضيه اال بوجود شكوى. 5

ف. 6 يعي لسن قوان�ي غياب المجلس الت�ث

ي الدراسة ،وكان ملخص اجاباتهم عىل 
ي كافة المحافظات المستهدفة �ف

بية والتعليم �ف ي مديرايات ال�ت
تم اختبار 10 من رؤساء اقسام االرشاد �ف

-: اسئلة المقابلة كالتاىلي

ي الرقبة(. 1
مخاطر صحيه )ضعف نظر ،االلم �ف

اجع الدراسي والتحصيل العلمي. 2 ي وال�ت
التشتت الذه�ف

بعد عن الحياة االجتماعية. 3

انحرافات سلوكية )تنمر ،عنف (. 4

ن بويي�ي ن ال�ت المرشدي�ي
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نت؟ 3- برأيك ما هي أهم أسباب وقوع الطفال ضحايا لالستغالل الجنسي ع�ب الن�ت

ي مكان عملك؟
4- كيف يلجأ الئطفال وذويهم لالستفادة من خدمات الرعاية والحماية �ن

قلة الوعي لدى االطفال وذويهم. 1

ي بعض االرس. 2
غياب الرقابة االرسية وتفكك �ف

ي مرحله المراهقه. 3
ف الطلبه �ف حب المغامر واالكتشاف ب�ي

نت. 4 قلة الوعي بوسائل االمان والحماية من شبكات االن�ت

ات التوعوية. ١ من خلل حضور المحارصف

من خلل مدير ومعلمي المدرسة. ٢

ي مكان عملك؟
نت �ن ي حماية الئطفال من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت

ي تحول دون القيام بما هو مطلوب �ن
5- ماهي أهم المعيقات ال�ت

نت؟ ي حماية الطفال من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت
ي إطار عملك �ن

6- ماهي أهم الحتياجات التدريبية واحتياجات بناء القدرات للطواقم �ن

ي هذا الجانب. 1
عدم وجود ادلة تدريبة متخصصه �ف

عدم تعاون اولياء امور الطلبة. 2

ي المدرسه. 3
عدم توفر مرشد تربوي كامل �ف

عدم فعالية المؤسسات بالشكل المطلوب لحماية االطفال. 4

ي هذه القضايا. 1
تدريب مختصص �ف

توف�ي دليل متطور بشكل دائم حول هذه القضايا. 2

تدريب المرشدين عىل اليات دراسة الحالة الفردية. 3

ي مكان عملك؟
7- ماهي أهم الحتياجات المادية )أدوات، أجهزة،برامج،تطبيقات(للقيام بتقديم خدمات لحماية الئطفال من الستغالل الجنسي �ن

ات توعوية للمرشدين والطلبة. 1 توف�ي ادلة ون�ث

افلم توعوية حول قضايا االستغلل الجنسي. 2

جهاز البتوب. 3

4 .LCD جهاز

نت ضمن دائرة عملك؟ 2- ماهي أفضل آليات وبرامج الحماية لالئطفال من سوء الستخدام ومخاطر الستغالل ع�ب الن�ت

التحويل للجهات االختصاص. 1

ي المدارس. 2
طه لطبلة �ف عقد ورش توعوية من قبل ال�ث

فل�ت المواقع االباحيه وطنيا. 3

نت تشمل االهل واالبناء. 4 اعداد برامج تكاملية حول التوعية من مخاطر االن�ت
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نت؟ ي مكان عملك للحماية من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت
8- ما هي أهم برامج التوعية والتثقيف لالئطفال وذويهم �ن

برنامج امان. 1

نت. 2 برنامج االمان ع�ب االن�ت

ونية. 3 ي عقد لقاءات توعوية خاصه قسم مكافحه الجرائم االلك�ت
طه الفلسطينية �ف امج التكاملية مع ال�ث ال�ب

؟ ي
ي تعيق حماية الئطفال من الستغالل الجنسي عل المستوى الوط�ن

9- برأيك ماهي المعيقات القانونية ال�ت

نت ومخاطر الستغالل الجنسي عل الئطفال؟. 1 تبة عل سوءاستخدام الن�ت برأيك ماهي المخاطر الم�ت

عدم وجود قانون لملحقة المستغل ))المعتدي((. 1

ف المعمولة بها غ�ي رادعه. 2 االنظمه و القوان�ي

ي التبليغ للجهات القانونية. 3
عدم موافقه الضحايا �ف

عدم توفر قانون يمنع المؤسسات الربحيه المتخصصه بااللعاب االكرتونية. 4

ي هذه القضايا. 5
ي مختص �ف

عدم وجود قا�ف

شبكة حماية الطفولة
ي المحفظات المستهدفة. وكان ملخص اجاباتهم عىل 

ي مديريات وزارة التنمية االجتماعية �ف
تم اختبار 10 من منسقي شبكة حماية الطفولة �ف

-: اسئلة المقابلة كالتاىلي

ي رؤية المواقع االباحية
از ،واالستمرار �ف ف ف مخاطر نفسية سلوكية واجتماعية ارسية ومخاطر استغلل واب�ت تنوعت المخاطر ما ب�ي

نت ضمن دائرة عملك؟ 2- ماهي أفضل آليات وبرامج الحماية لالئطفالمن سوء الستخدام ومخاطر الستغالل ع�ب الن�ت

إرشاد وتوجيه الالطفال وذويهم. 1

ادراج الموضوع ضمن اجندة عمل الشبكة. 2

از واالستغلل. 3 ف توف�ي الحماية الالطفال الذين يتعرضون للب�ت

ي. 4
ي وقا�أ

العمل عىل ايجاد برنامج وط�ف

يعات للحماية. 5 العمل عىل سن ت�ث

تاهيل كادر للتعامل مع هذه المخاطر. 6

از والمتابعات الفردية والجماعية. 7 ف اعتماد نظام تحويل لحاالت االب�ت

التجريم ومعاقبة الجناة. 8

نت. 9 تحميل مسؤليات قانونية لمقدمي خدمات االن�ت
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ي مكان عملك؟
 4- كيف يلجأ الئطفال وذويهم لالستفادة من خدمات الرعاية والحماية �ن

يكه واعضاء شبكة الحماية. 1 تحويل من المؤسسات اال�ث

ي المدارس. 2
ف �ف بوي�ي ف ال�ت ه بالحضور اىل المكتب من خلل المرشدي�ي االستشاره المبارسث

ي مكان عملك؟
نت �ن ي حماية الئطفال من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت

ي تحول دون القيام بما هو مطلوب �ن
5- ماهي أهم المعيقات ال�ت

ي بعض الملفات. 1
ي برامج التوعية عدم تعاون االهل �ف

عدم وجود مورد مادي خاص للعمل �ف

ي يتم وضعها من المرشد. 2
عدم استجابة االطفال لخطط التدخل ال�ت

ي اعداد مرشدي حماية الطفوله. 3
ي اداء شبكة الحماية بسبب النقص الكب�ي �ف

ضعف �ف

ي هذا الجانب. 4
عدم وجود ادلة تدريبية متخصصة �ف

قلة مؤسسات دعم نفسي علجي. 5

نت؟ ي حماية الطفال من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت
ي إطار عملك �ن

6- ماهي أهم الحتياجات التدريبية واحتياجات بناء القدرات للطواقم �ن

ي مكان عملك؟
7- ماهي أهم الحتياجات المادية )أدوات، أجهزة،برامج،تطبيقات(للقيام بتقديم خدمات لحماية الئطفال من الستغالل الجنسي �ن

نت. 1 حول اليات حماية االطفال من االعتداء واالستغلل الجنسي غ�ب االن�ت

اليات حماية االطفال من االنتحار. 2

ونية. 3 حول موضوع القرصنه االلك�ت

ي وتوصيل المعلومه للطفال. 4
اليات العمل الميدا�ف

حول المقابلة الفردية. 5

حول الجلسات الفردية العلجية. 6

ونية. 7 حول الجرائم االلك�ت

ات افلم توعية الب توبات سماعات (. 1 ي عملية العرض والتوعية )بروحك�ت
ونية تساعد �ف اجهزة الك�ت

ات ومطبوعات م�حيات خرائط ذهنية توضيحية. 2 مواد اعلمية)ن�ث

ونية للحماية. 3 تطبيقات الك�ت

فلتر حماية. 4

قاعات وساحات مناسبة. 5

نت؟ 3- برأيك ما هي أهم أسباب وقوع الطفال ضحايا لالستغالل الجنسي ع�ب الن�ت

االهمال االرسي. 1

عدم الوعي االهل والطفل. 2

حب االطفال للكتشاف والمغامره. 3

عدم وجود رقابة حكومية عىل المواقع االباحية. 4

ي متناول االطفال ضعف االرقابة الوالدية. 5
نت واالجهزة الذكية وجعلها �ف عدم وجود برامج توعوية سهولة توفر خدمة االن�ت

ضعف االقران. 6
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نت؟ ي مكان عملك للحماية من الستغالل الجنسي ع�ب الن�ت
8- ما هي أهم برامج التوعية والتثقيف لالئطفال وذويهم �ن

ي مواقع التواصل الطفال واالهاىلي. 1
برامج توعية تثقيبة عن مخاطر االستغلل �ف

توعية المجتمع المحىلي. 2

توعية الشباب. 3

؟ ي
ي تعيق حماية الئطفال من الستغالل الجنسي عل المستوى الوط�ن

9- برأيك ماهي المعيقات القانونية ال�ت

ونية. 1 عدم وجود رقابة الك�ت

القانون حول مساءلة المسغل. 2

الية وخطة الحماية الوطنية. 3
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حات الواقع والمق�ت

الفصل السابع
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، بينما  ي
ي من حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الذي رمى بثقله عىل عدة جوانب من حياة المجتمع الفلسطي�ف

ف تعا�ف منذ عقود وفلسط�ي

يعات الوطنية والدولية. لكن يبدو أن  ف والت�ث تكافح الحكومة من أجل تحقيق السيادة المستقلة والتنمية االقتصادية واالجتماعية من خلل القوان�ي

ف خاصة، حيث أن التقرير الرابع  ي عامة وفلسط�ي ات هذا التطور التكنولوجي الذي رمى بثقله من مزايا ومخاطر لم تكن بعيدة عن العالم العر�ب تأث�ي

نت من السكان %37 منهم  ف باالن�ت ف لعام 2017 قد أظهر أن ما يقارب %61  هي نسبة المتصل�ي ي فلسط�ي
عن وسائل التواصل االجتماعي والرقمي �ف

ف بلغ أعىل نسبة استخدام لموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك، و مما يث�ي االهتمام تساوي  ي ح�ي
من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي �ف

ي عام 2017 
ي 2015 إىل %54 �ف

ف من الذكور من %57 �ف اعداد مستخدمي الفيس بوك من حيث الجنس حيث أنه لوحظ انخفاض بطيء للمستخدم�ي

ي 2017. أما الجدير بالذكر، أن الفئة  العمرية االأك�ث استخداماً هي من عمر 
ي 2015 إىل %46 �ف

ناث فهناك زيادة قليلة من %43�ف أما بالنسبة للإ

بالفيس بوك، من  ك  أرباعه مش�ت الفتية فإن حواىلي ثلث  المجتمعات  يعت�ب من  الذي  ي 
الفلسطي�ف المجتمع  أن  29-15 عام بمعدل %65. وبما 

ف  ي فلسط�ي
ف نسمة، 45.6٪ منهم من االأطفال )أقل من 18 سنة( حيث أن توزيع نسب االأطفال �ف الملحظ أنه قد بلغ عدد سكان الدولة حواىلي 5 ملي�ي

ف هم من االأطفال،  ي قطاع غزة، تظهر هذه النسب أن ما يقارب من نصف السكان الفلسطيني�ي
ي الضفة الغربية، 49.3٪ �ف

ي 43.0٪ �ف
عىل النحو االآ�ت

ي خطط الدولة المستقبلية نحو التنمية والنمو االجتماعي 
، خاصة �ف ي

ي المجتمع الفلسطي�ف
ات الدالة عىل أهمية هذه الفئة �ف وهذا يعت�ب من المؤرسث

. ف واالقتصادي، ذلك أن إجراءات التنمية تعت�ب عملية متكاملة مع مدخلت من جميع مستويات المجتمع والمواطن�ي

ي يمكن االشاره اليه من خلل:-
الواقع الفلسطي�ف

ي 
1- واقع الطفل الفلسطي�ف

ف  ي فلسط�ي
ونية �ف 2- واقع الجريمة االلك�ت

3- واقع مقدمي خدمة الحماية والرعاية 

ي هذه المرحلة ضعيفاً وبحاجة إىل الرعاية 
نسان، وتستمر منذ والدته إىل سن البلوغ، ويكون الطفل �ف ي يمر بها االإ

الطفولة أوىل المراحل ال�ت

ي تحدث لبعض االأطفال اتجهت 
ساءات ال�ت ة االإ واالهتمام وتقديم الخدمات، كما أنه ال يستطيع الدفاع عن نفسه من المخاطر، ونتيجة ك�ث

المنظمات العالمّية إىل البحث عن طرٍق لحماية الطفل وإعطائه حقوقه 

ي الدول بالمواثيق الصادرة منها، وقد استطاعت فعلً 
ي قد تُسلب منه بسبب ضعفه، وقد أَْلزمت هذه المنظمات الحكومات �ف

وعة ال�ت الم�ث

ق قوانينها بالنسبة للدول االأعضاء. ساءة نتيجة فرض العقوبات عىل من يخ�ت حماية االأطفال من االإ

نت وسائل التواصل الجتماعي وشبكة الن�ت
عن  تنجم  ي 

ال�ت المخاطر  أن  إال  المجتمع،  فئات  لكل  نت  ن�ت االإ وشبكة  االإجتماعي  التواصل  وسائل  تقدمها  ي 
ال�ت ة  الكب�ي الفوائد  من  الرغم  عىل 

ستخدام غ�ي الرشيد وخاصة االأطفال تؤثر عىل أنماط حياتهم وسلوكياتهم أن هذا االأمر يجعلنا بحاجة اىل اتخاذ إجراءات وتداب�ي تواكب ال�عة  االإ

ف االأطفال وأولياء  تصال ووسائل التواصل االإجتماعي، ومن المفروض علينا خلق تواصل حقيقي ب�ي تصاالت وشبكات االإ ي يشهدها قطاع االإ
ة ال�ت الكب�ي

ستخدام غ�ي الرشيد لتكنولوجيا المعلومات وشبكات التواصل االإجتماعي نت واالإ ن�ت دمان عىل االإ ف لمحاربة ظاهرة االإ أمورهم والمعلم�ي

ي
واقع الطفل الفلسطي�ن
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ة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك،  الطفل كما عرفته اتفاقية حقوق الطفل المادة رقم )6(: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة ع�ث

ي تضم أك�ث من نصف عدد السكان؛ إًذا 
ي المجتمع الفلسطي�ف

يحة �ف ي ضوء هذا التعريف، فإن هذه ال�ث
بموجب القانون المنطبق عليه. و�ف

عليها  يعتمد  ي 
ال�ت الشابة  العاملة  االأيدي  مورد  لكونها  والتنمية؛  للبناء  أهم مصدر  وتشكل  المجتمع،  ي 

�ف هاماً  قطاعاً  تمثل  يحة  هي رسث

ي بنائه وتطوره.
المجتمع �ف

: ي
ف عىل النحو االآ�ت ي جاءت أوضاع أطفال فلسط�ي

ي نيسان 2019 عشية يوم الطفل الفلسطي�ف
ي �ف

ي بيان الجـهـاز الـمـركـزي لـلحـصـاء الـفلسطي�ف
و�ف

ي من االأطفال )دون 18 سنة(
%45 من المجتمع الفلسطي�ف

العام 2019 منهم 1,139,311 ذكر  ي منتصف 
�ف ف  ي دولة فلسط�ي

�ف العمر دون 18 سنة 2,226,077 طفل  ي 
�ف المقدر   االأطفال  يبلغ عدد 

ي قطاع غزة.
ي الضفة الغربية و%48 �ف

ف %45 من السكان، بواقع %43 �ف ي فلسط�ي
، حيث تشكل نسبة االأطفال �ف و1,086,766 أن�ث

والجدول التالي يوضح ذلك :

عدد االأطفال حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس، منتصف 2019

الفئة العمرية

قطاع غزةالضفة الغربية

إناثذكورإناثذكور

0-4199,937190,092150,857144,450

5-9185,754176,082144,666138,095

10-14171,278163,821126,680120,904

15-1796,12992,28764,01061,035

653,098622,282486,213464,484المجموع

از ف ي تعمل عىل حماية االطفال من االستغلل واالب�ت
ف ال�ت ف يوجد مجموعة من التداب�ي واالجراءات والهيئات والقوان�ي ي فلسط�ي

�ف

ونية قانون الجرائم االلك�ت

ونية وحدة الجرائم االلك�ت

ونية نيابة الجرائم االلك�ت

المجلس االعىل للطفوله

ن ي فلسط�ي
ونية �ن واقع الجريمة اللك�ت

ف  ي مختلف الدول بسبب وقوع دولة فلسط�ي
ف يعت�ب حالة مختلفة عن واقع هذه الجرائم �ف ي فلسط�ي

ونية وملحقتها �ف لك�ت إن واقع الجرائم االإ

ي سيطرة تامة مما يضفي لونأ خاصأ عند ملحقة هذه الجرائم 
و�ف لك�ت ف االإ تحت االحتلل االرسائيىلي الذي يسيطر عىل سماء وفضاء فلسط�ي
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ونية مهد الإصدار قانون خاص بهذه الجرائم إنشاء نيابة للجرائم االلك�ت

ي تهيئة الظروف 
ونية(، دفعة جديدة �ف لك�ت شكل قرار النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك ، بإنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية )االإ

ي ترتفع سنويا بنسبة  40%
القانونية. والت�يع بإصدار قانون خاص بهذا النوع من الجرائم ال�ت

هذا  أوىل   ، منصبه  توليه  ومنذ  العام  النائب  إن  حيث  المعلومات.  وتقنيات  ونية  االلك�ت بالجرائم  الخاص  القانون  لتطبيق  مهد  القرار 

تب عليه محاسبة وردع  الموضوع أهمية قصوى وقام بإنشاء دائرة مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومن ثم إعداد وصياغة قانون. وهذا ي�ت

نت. ي تتم ع�ب الفضاء واالن�ت
من يسيئون استخدام االتصاالت السلكية واللسلكية وتقنيات المعلومات. والجرائم ال�ت

يعية للسيد الرئيس الصلحيات الت�ث

ي 
ي المعدل للعام  2003 ، إي حق الرئيس �ف

يعية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استنادأ للقانون االأساسي الفلسطي�ف الصلحيات الت�ث

. واستنادأ لهذه الصلحية فقد أصدر السيد الرئيس محمود عباس للقرار  إصدار قرارات بقوة القانون. استنادأ للمادة ) 43 ( من القانون االأساسي

ونية،  بعد ن�ث القانون وإصداره تعالت بان االأصوات من  قبل مؤسسات المجتمع  لك�ت بقانون رقم ) 16( لسنة  2017  بشان الجرائم االإ

ي رأت تلك المؤسسات أنها تنتهك 
ي تتعلق ببعض المصطلحات والمواد ال�ت

ف عىل بعض مواد القانون وال�ت ف الفلسطيني�ي ي ونقابة الصحفي�ي
المد�ف

حرية الرأي والتعب�ي ، كما أنها تنتهك الخصوصية الشخصية ، عىل الصعيد المجتمعي أيضأ أثار للقرار بقانون جدل مجتمعي .

ت ماخرا  ، وانت�ث ونية أثرت عىل النسيج االجتماعي بشكل خط�ي ي حاجة وطنية مجتمعية فلسطينية ، الجرائم االلك�ت ونية يل�ب قانون الجرائم االلك�ت

. كما أن  ي
ضافة للجرائم االأخلقية والتحرش واالحتيال والسطو عىل الصفحات والمعلومات بما يرصف باالقتصاد الوط�ف از والتشه�ي باالإ ف جرائم االب�ت

ف طرفأ فيها. ي أصبحت فلسط�ي
ام دوىلي تجاه المعاهدات ال�ت ف ي للجمهور وال�ت

يعي وهذا متطلب حقو�ت القانون يسد فراغ  ت�ث

ي 
ا�ف امن مع االستخدام الواسع للعالم االف�ت ف ف بال�ت ي فلسط�ي

ة طويلة ازدادت نسبة تلك الجرائم �ف ونية لف�ت ي ظل غياب قانون للجرائم االلك�ت
و�ف

من مختلف فئات المجتمع. إال أن الفتيات والشباب هم الفئة االأك�ث استهدافا لمثل هذه الجرائم .

نت بشكل آمن، وغياب  ي استخدام االن�ت
ي ارتكاب مثل هذه الجرائم يعود لعدم معرفة البعض  �ف

طة الفلسطينية أن المساهم االأساسي �ف تعت�ب ال�ث

ي كيفية استخدام هذه المواقع.
ي يتصفحها االأبناء، إضافة إىل عدم وجود ثقافة �ف

ي االأرسة وعدم معرفة أولياء االأمور بالمواقع ال�ت
ي �ف

حوار دا�ف

ن ي فلسط�ي
مقدمي خدمة الحماية والرعاية �ن
ي هذه الدراسة عن ثلث جهات من مقدمي الرعاية وهم:-

يتم الحديث �ف

ي وزارة التنمية االجتماعية. 1
شبكة حماية الطفوله  �ف

طة الفلسطينية. 2 ي ال�ث
وحدة حماية االرسه  �ف

ي المدارس الحكومية. 3
بوي  �ف االرشاد ال�ت

نسان،  ام الكامل لحقوق الفرد، وفقاً لنّص وروح حقوق االإ ي ترمي إىل تحقيق االح�ت
تُعرف الحماية عىل نطاق واسع بأنها جميع االأنشطة ال�ت

نسان، وتحول دون و/أو تُخّفف االآثار االآنية  ام حقوق االإ . وتتضمن الحماية خلق بيئة تؤدي إىل اح�ت ي
نسا�ف ، والقانون الدوىلي االإ ف واللجئ�ي

ار، والتعويض، وإعادة التأهيل. ْ االأرصف ساءة، وتستعيد الظروف الكريمة للحياة من خلل َج�ب ف من االإ
ّ )الفورية( لنمط مع�ي
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الفئات:
ساءة من جديد،  ساءة، وتهدف إىل منع وقوع االإ أ أو ثابت من االإ ي سياق نمط ناسث

العمل �يع الستجابة: هو مجموعة االأنشطة الُمّتخذة �ف

ووقفها و/أو تخفيف آثارها االآنية.

النساء والفتيات والفتيان والرجال، وضمان توف�ي ظروف معيشية ملئمة من خلل  ي تهدف إىل استعادة كرامة 
ال�ت االأنشطة  وهو  العمل العالجي: 

ي نفس الوقت محاربة 
ف و�ف ي ذلك دعم االإجراءات القانونية المعمول بها وإجراءات العدالة للناج�ي

ار، بما �ف االإجراءات العلجية وإجراءات ج�ب االأرصف

فلت من العقاب. االإ

ام الكامل لحقوق االأفراد. ي ترمي إىل خلق أو ترسيخ بيئة تؤدي إىل االح�ت
بناء البيئة: وهي االأنشطة ال�ت

طة، واعتقال الجناة، وتقديم معلومات  بلغ عن حاالت العنف الجنسي لل�ث ، واالإ ف االأمثلة: القيام بأعمال آنية لضمان الحماية البدنية للناج�ي

. ف عن آليات تحقيق العدالة القانونية للناج�ي

، وإقامة مشاريع المياه  ف ، وتنظيم أنشطة مّدرة للدخل بالنسبة إىل الناج�ي ف االأمثلة: تقديم الرعاية الصحية والنفسية – االجتماعية للناج�ي

والرصف الصحي، وتوف�ي المأوى.

ي أسستها وزارة التنمية االجتماعية 
ف مسؤوليات دائرة حماية الطفولة هو التنسيق لشبكات حماية الطفولة ال�ت تأسست سنة : 2009 إن من ب�ي

، نابلس، قلقيلية، سلفيت،  ف ي كل محافظة )جن�ي
وبدعم من يونيسيف عام 2009 . ويوجد حاليا 11 شبكة حماية طفولة بمعدل شبكة واحدة �ف

ي القدس
رام الله ، الخليل، بيت لحم، طوباس، طولكرم ، يطا وأريحا ( .  وهناك تنسيق اليجاد شبكة �ف

ي الغالب فان شبكات حماية الطفولة تتألف من وزارة الشؤون 
ي كل شبكة حماية طفولة من منطقة اىل اخرى . و�ف

ويختلف االعضاء �ف

بية والتعليم  طة، وزارة الصحه، وزارة العدل، وزارة ال�ت ، مجلس القضاء االعىل، النيابة العامه، ال�ث ي
االجتماعية، مؤسسات مجتمع مد�ف

ف من المحافظات. العاىلي باالضافة اىل ممثل�ي

ي خلف 
ي خطر واالطفال �ف

ي مجال الحماية والوقاية وآليات التحويل للطفال �ف
ويتصل عمل شبكات حماية الطفولة مع بعضها البعض �ف

كة  فها عىل الحماية ومن مقدرتها عىل توف�ي آلية مش�ت ي شبكات حماية الطفولة من ترك�ي
ف عىل برامج الوقاية �ف ك�ي مع القانون . وينبثق ال�ت

ي التعامل مع حاالت الجنوح المحتملة.
ف الجهات المعنية �ف ك ب�ي تعمل عىل تشجيع العمل المش�ت

ي يجدر إتباعها 
يقوم نظام التحويل الذي أعدته وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع اليونيسيف بوصف آلية التحويل واالجراءات ال�ت

ي توف�ي خدمات الحماية والرعاية.
�ف

ف ومن خلل عقد مؤتمر الحالة . ويشكل  عىل مستوى الحماية فان شبكة حماية الطفولة تلعب دورا مركزيا من خلل بناء قدرات الموظف�ي

مرشدو الحماية ومراقبو السلوك جزءا من شبكة حماية الطفولة . وعىل سبيل المثال فإن بإمكانهم استخدام هذه الشبكة كوسيلة لتعزيز 

تقرير الوضع االجتماعي الذي يقومون بتقديمه اىل المحكمة عندما يتطلب االمر ذلك .

شبكة حماية الطفولة الفلسطينية 
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: تقوم شبكة حماية الطفولة بما يىلي

ف عىل التنسيق والتشبيك وآلية التحويل.	  ك�ي ال�ت

ي الميدان.	 
ي حماية الطفل للطاقم الذي يعمل �ف

تحديد فرص التدريب وتقديم تدريب حول نواحي معينه �ف

تصميم وتنفيذ حملت توعية	 

ي االأوضاع الصعبة	 
تقديم مدخلت جماعيه �ف

عتداءات داخل االأرسة بكافة  ي عدد قضايا االإ
تأسست سنة : 2008 تم إستحداث وحدة حماية االأرسة عام 2008 بعد الزيادة الملموسة �ف

العلوم  بإحدى  العليا  الشهادات  الكادر من حملة  غالبية  كون  عالية  بمهنية  يتمتع  كادر مؤهل  الدائرة ومن خلل  تقوم  . حيث  أنواعها 

عتداءات الجنسية بغض النظر عن  االنسانية . بإستقبال المعنفات من النساء واالأطفال م�ت كان المعتدي من داخل االأرسة ، وقضايا االإ

الفاعل إن كان من داخل أو خارج االرسة .

فادات والتحقيق مع المعتدين وإتخاذ االإجراءات القانونية بحقهم ب�ية تامة . وال يقترص عمل الدائرة عىل التحويل  ومن ثم تدوين االإ

ابط االأرسي ، وإنما تسعى اىل االإصلح وتقديم الخدمات االأخرى من  للقضاء كون الدائرة تهدف اىل الحفاظ عىل النسيج االإجتماعي وال�ت

يكة والوزارات المعنية . خلل شبكة العلقات المهنية مع المؤسسات ال�ث

ف وفقا للمعاي�ي الدولية . ي نزاع مع القانون من الجنس�ي
طة االأحداث للتعامل مع االأطفال �ف واىل جانب هذه الدائرة تم إستحداث دائرة رسث

ي متكامل للتعامل مع هذه  نسانية وفق برنامج تدري�ب ي العلوم االإ
حيث تم إعداد وتأهيل طاقم متخصص من حملة الشهادات العلمية �ف

ي محافظات الوطن
ي با�ت

ي العام 2011 تم تعميم التجربة �ف
ي أربع محافظات، و�ف

ي العام 2009 �ف
ت الدائرة عملها �ف الفئة العمرية، بارسث

طة الفلسطينية ي مراكز ال�ث
وحدة حماية الئ�ة �ن

ي المدارس الحكومية الفلسطينية
بوي �ن رشاد ال�ت الإ

بية والتعليم من أجل طالب يتمتع بصحة نفسية وشخصية متكاملة  بوي لجميع طلبة مدارس وزارة ال�ت رشاد ال�ت تأسست سنة : 1996   توف�ي خدمات االإ

بوي وفق احدث أساليب ومعاي�ي االرشاد محقق لذاته متوافق مع من حوله قادر عىل التكيف ومواجهة مشكلت الحياة اليومية واالنجاز االأكاديمي وال�ت

ي الوزارة :
بية الخاصة �ف رشاد وال�ت االأهداف العامة للإ

رشادية المقدمة للطلبة .. 1 ف وتطوير الخدمات االإ تحس�ي

حماية الطلبة من العنف وتدعيم البيئة المدرسية االآمنة.. 2

رفع مستوى الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي للطلبة.. 3

ي لدى الطلبة وعلقته باتخاذ القرار .. 4
تعزيز وتدعيم دافعية الطلبة نحو العملية التعليمية وتطوير المفهوم المه�ف

داريّة والتدريسّية .. 5 بوي، والهيئة االإ ف المرشد ال�ت تدعيم العلقة التكاملّية ب�ي

الفئات المستهدفة : أطفال وشباب وعائلت الطلبة
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ي
 انجازات المركز الفلسطي�ن

اعات ن  للديمقراطية وحل ال�ن

الفصل الثامن
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ي تلبية االحتياجات الملحة للفئات الضعيفة من نساء وأطفال وشباب للتمتع بحقوقهم وخاصًة فيما 
ي اهتماماً خاصاً للمساهمة �ف

يوىّلي المركز الفلسطي�ف

ي تنفيذ ثلث برامج:
ي إطار الديمقراطية. ولتحقيق هذه الغاية، يخطط المركز �ف

ي صنع القرار �ف
يتعلق بالرفاه االجتماعي والحماية والمشاركة الكاملة �ف

 1( برنامج الديمقراطية والحكم الرشيد

 2( برنامج حقوق الطفل 

ن النساء   3( برنامج دعم وتمك�ي

: امج، يتب�ن المركز النهج التالي وضمن هذه ال�ب

نسان،  أ( النهج القائم عىل حقوق االإ

 ب( نهج بناء القدرات،

 ج( نهج رفع مستوى الوعي،

 د( تعبئة وتحشيد المجتمع،

 ه( نهج تقديم الخدمات.

القانونية والنفسية وآليات  المستويات  الدعم عىل  ايد عىل خدمات  ف الم�ت تلبية الطلب  ي 
المساهمة �ف للمركز  اتيجية  التوجهات االس�ت ومن 

حماية خاصة للأطفال والنساء

ف تعّدت الطيف، والسيما فيما  الفلسطيني�ي المحتلة. فانتهاكات حقوق االأطفال  الفلسطينية  ي 
ي االأرا�ف

ة �ف يواجه االأطفال تهديدات خط�ي

ي نوعية الخدمات 
ي  الوصول إىل الخدمات االأساسية وتدهور �ف

ي الحياة والسلمة البدنية والتقييد�ف
ي ذلك التهديد �ف

اع المسلح، بما �ف ف يتعلق بال�ف

ف واالعتقال التعسفي والتهج�ي الق�ي. حيث يشكل  ف الجنس�ي ف ب�ي ي ذلك التعليم والصحة واضطرار فصل االأطفال عن والديهم والتمي�ي
بما �ف

. ي
ي الضفة الغربية وقطاع غزة تحدياً حقيقياً للعمل عىل المستوى الوط�ف

ف السلطات �ف تسييس المساعدات واالنقسام الداخىلي ب�ي

ي الفلسطينية المحتلة،
ي االأرا�ف

وقد ظهرت العديد من التحديات عىل حقوق الطفل �ف

امات اتفاقية حقوق الطفل.  ف ي دعم وتتعهد بال�ت
)1( فشل االأشخاص الذين يقع عىل عاتقهم تحمل المسئولية �ف

)2( عدم وجود مراقبة نوعية وتوثيق قضايا حقوق الطفل،

)3( تهميش االأطفال وإسكات أصواتهم.

االحتلل  قبل  من  الممارس  العنف  من  االأخرى  الجوانب  وجميع  والصحة  والتعليم  الحماية  ي 
�ف االأطفال  حقوق  انتهاكات  نشأت  حيث 

االإرسائيىلي والعنف االجتماعي الممارس ممن قبل المجتمع.

وح، وهي  ف حيث اثر ذلك عىل للحماية من خلل ممارسات االحتلل من قتل وإصابة واعتقال باالإضافة إىل القيود المفروضة عىل التنقل وال�ف

ي المدارس: 
.  أما بالنسبة للعنف االجتماعي، فعىل الرغم من صعوبة تحديده، فإنه مرتبطاً بالحماية �ف ف االأحداث اليومية للأطفال الفلسطيني�ي

ة. ف وتأث�ي البيئة المدرسية الخط�ي العنف والتمي�ي
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اتيجية لالعوام 2018 -2020 برنامج الطفولة طار المنطقي العام للخطة الس�ت الإ

ي
اتيجياتالهدف الثا�ف ات االأداءاالس�ت اضات الرئيسيةأدوات القياسمؤرسث االف�ت

المساهمة 

ي خلق بيئة 
�ف

حامية وآمنة 

وداعمة 

ي 
للأطفال �ف

ف فلسط�ي

ف رفاهية االأطفال . 1 تحس�ي

من خلل التدخلت النفسة 

االجتماعية

رفع وعي االأطفال وأهاليهم . 2

ساءة ي الحماية من العنف واالإ
�ف

االستجابة الفاعلة الحتياجات . 3

ي الطوارئ
الطفولة �ف

ف . 4 تطوير قدرات المهني�ي

ي مجال 
والمؤسسات العاملة �ف

الطفولة

ي الشبكات . 5
المشاركة الفعالة �ف

ي تسلط الضوء 
والتحالفات ال�ت

عىل أولويات واحتياجات 

االأطفال

ف البيئة االجتماعية . 6 تحس�ي

والقانونية للأطفال ذوي 

عاقات االإ

يعات . 7 تلطييف وتفعيل الت�ث

والسياسات واالإجراءات 

المرتبطة بحقوق االأطفال 

وحمايتهم

فرض ثقافة حماية االأطفال . 8

ساءة  من التحرش و االإ

/ة. الجنسي

تيس�ي الوصول إىل العدالة . 9

للأطفال ضحايا العنف.

ي . 10
تقديم الدعم القانو�ف

ف للقانون  للأطفال المخالف�ي

ف مع القانون( )المتنازع�ي

عمل ون�ث االأبحاث . 11

والدراسات والمسوحات ...إلخ 

المتعلقة بقضايا الطفولة

١- مستوى المشاركة 

ي االأنشطة
�ف

٢- مستوى ر�ف 

أولياء االأمور

ي مستوى 
٣- نقص �ف

العنق ضد االأطفال

٤- مستوى التعاون 

ف مؤسسات غ�ي  ب�ي

الحكومية والحكومية

٥- االستجابة 

يجابية لصناع  االإ

القرار

١- االإحصائيات

٢- التقارير

٣- الدراسات

٤- المنشورات

٥- المسوحات 

العامة 

واالستطلعات

١- قبول المجتمع

٢- االستقرار السياسي

٣- مكونات الدولة 

)الحالة( النشطة
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ي حماية الطفال من الستغالل الجنسي  
انجاز المركز �ن

ي فرع نابلس
فقط �ن

عمل المركز عىل تقديم الدعم واالرشاد والتوعية والتنشيط للطفال عىل مدار العديد من السنوات وكانت هذه الخدمات تقدم للطفال 

وأهاليهم ع�ب الجلسات التثقيفيه واللقاءات التوعوية حسب المشاريع

) جلسات التثقيف :  ) للأهاىلي

ي مواضيع )كيفية حماية االطفال من االستغلل الجنسي ،مفاهيم وتعاريف باالستغلل 
تم تثقيف )6961( من أولياء االأومور واالأمهات �ف

ي محافظات الضفه الغربية
توعيه القانونية( �ف

ي )كيفية حماية االطفال من االستغلل الجنسي ،مفاهيم وتعاريف باالستغلل ،تفريغ نفسي للطفال 
ف  )4897(طفل/ة �ف تم تثنشيط وتمك�ي

ي محافظات الضفه الغربية
توعيه القانونية( �ف

جلسات التنشيط : )للأطفال(

: ي
الدعم النفسي واالجتماعي والقانو�ف

ي االرشاد النفسي .
فاعات من قبل متخصصي �ف ي للديمقراطية وحل ال�ف

تم تقدم الدعم واالرشاد النفسي االجتماعي ل)789(طفل/ة داخل المركز الفلسطي�ف

ي هذه القضايا.
طه من قبل محامي متخصص �ف ي ومع ال�ث

ي ل)100(طفل/ة داخل المركز الفلسطي�ف
تم تقديم المتابعه واالرشاد القانو�ف

اتيجيه للمؤسسات القاعدية: بناء قدرات وخطط اس�ت

ي القرى والبلدات من محافظات الضفه الغربية  وتم إختيار 
تم تكوين شبكة من المؤسسات القاعدية النسوية والمجتمعية من المؤسسات القاعدية �ف

ي هذا المجال. تشكيل لجان دعم ومتابعه )لقضايا التحرش الجنسي باالطفال(
ف �ف اتيجية وماليه من قبل متخصص�ي )34(مؤسسة لبناء خطط اس�ت

ي جميع محافظات الضفه الغربية،وبناءا عىل التدريب تم تكوين لجان متابعه من قبل هؤالء االئمه 
تم تدريب أئمة مساجد بعدد )100(إمام �ف

ي القضايا االعتداءات داخل البلدات المستهدفة.
ي المحافظات المستهدفه ،للتدخل �ف

ورجال االصلح �ف
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دراسة ميدانية عام 2019

تدريب وتاهيل مقدمي الرعاية

نت السلمة واالستغلل حيث هدفت اىل :- ف حول امن االطفال عىل االن�ت ي فلسط�ي
ي بدراسة هي االوىل من نوعها �ف

قام المركز الفلسطي�ف

ي الضفة الغربية، باالإضافة اىل جوانب هذه الظاهرة من النواحي . 1
نت �ف التعريف بمستوى ظاهرة االستغلل الجنسي للطفال ع�ب االن�ت

. ي
ي المجتمع الفلسطي�ف

االجتماعية و القانونية �ف

نت، . 2 ن�ت التعرف عىل مستوى وعي الفئات المستهدفة من أطفال وأولياء االأمور بما يخص موضوع االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االإ

ي حال حدوثها.
باالإضافة إىل طرق الحماية ووسائل التعامل مع حاالت أو مواقف االستغلل �ف

، وأيضاً أك�ث الحاالت حدوثاً.. 3 التعرف عىل الفئات الجندرية والعمرية االأك�ث عرضة للستغلل الجنسي

ي المتبعة، وما يمكن استنتاجه بغرض تقديم توصيات . 4
التعرف عىل مستوى أداء جهات مقدمي الرعاية وإجراءات الدعم النفسي والقانو�ف

ف مستوى أداء هذه الجهات. تهدف إىل تحس�ي

الجنسي . 5 االستغلل  ظاهرة  لمواجهة  والنفسية  واالعلمية،  واالرشادية،  والقانونية،  االجتماعية،  الدولة  أجهزة  سياسات  توجيه  إعادة 

نت. ن�ت للأطفال ع�ب االإ

امات وقيود عىل مزودي الخدمة . 6 ف ورة اعتماد نظام رقابة يسمح بفرض ال�ت إعادة توجيه نظر الرأي العام والمؤسسات الرسمية اىل أهمية ورصف

نت. نت وخصوصاً الذين يتيحون التعامل مع بورنوغرافيا االأطفال، وذلك لضمان حماية االأطفال من االستغلل الجنسي ع�ب االن�ت ع�ب االن�ت

ي . 7
علمية بكل أشكالها، �ف ، والمؤسسات االإ ي

إعادة توجيه أهمية دور المؤسسات الرسمية و االجتماعية للدولة، ومؤسسات المجتمع المد�ف

نت. حماية حقوق الطفل ومنع صور االستغلل الجنسي للأطفال ع�ب االن�ت

اعات عام 2018  بتدريب ورفع كفاءة عدد من مقدمي الرعاية للطفال من االستغلل الجنسي  ف ي للديمقراطية وحل ال�ف
قام المركز الفلسطي�ف

ها .و عدد من اعضاء شبكة حماية االطفولة  ي وحدات حماية االرسة وغ�ي
طة الفلسطينية العاميلن �ف نت وهم عدد من ضباط ال�ث ع�ب االن�ت

بية  ال�ت وزارة  مدارس  ي 
�ف ف  بوي�ي ال�ت المرشدين  من  .وعدد  الفلسطينية  المحافظات  مختلف  ي 

�ف ف  العامل�ي االجتماعية  التنمية  لوزارة  التابعة 

-: ف كالتاىلي ي مختلف المحافظات الفلسطينة . وبلغ عدد المتدري�ب
والبتعليم �ف

اعداد مقدمي الرعايه المستفيدين من التدريبات وبناء القدرات

طي وضابط. 1 194 رسث ف طه الفلسطينية بلغ عدد المتدرب�ي ال�ث

ف 171 عضو. 2 أعضاء شبكه الحماية وزارة التنمية االجتماعي بلغ عدد المتدرب�ي

بية والتعليم بلغ عددهم 404 مرشد ومرشده. 3 مرشدي وال�ت
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طلب المدارس
ي عام 2018 باعداد رزمة من االنشطة التوعوية التثقيفية لطلب المدارس وذويهم . حيث قدم مجموعة من االيام 

قام المركز الفلسطي�ف

ي 10 محافظات مختلفة
نت امنه للطفال .تم دخول 40 مدرسة ذكور واناث �ف ي  موضوع بيئة ان�ت

االرشادية المفتوحة �ف

ي المدارس الحكومية:
اعداد المستفيدين من االيام االرشادية المفتوحة �ف

بلغ عدد الطلبه الكىلي المستفيدين 14692 طالب/ه. 1

بلغ عدد الطلبة المستفيدين من العروض الم�حيه 5139طالب/ه. 2

ي 9553 طالب/ة. 3
بلغ عدد الطلبة المستفيدين من الحكوا�ت

ف 600معلم/ه. 4 بلغ عدد المعلمي والمعلمات المتفاعل�ي

علمي للعمل مع االطفال الجانب االإ

للوصول اىل أك�ب عدد من المستفيدين والمستفيدات يدرج المركز االنشطة االعلمية عىل الشكل التاىلي :

حلقات إذاعية :

ي مناهضة العنف ضد االطفال 
ذاعات المحلية تهدف هذه الحلقات اىل ن�ث التوعية والثقيف �ف تم تنفيذ أك�ث من )5(حلقات اذاعية ع�ب االإ

. واالستغلل الجنسي

حلقات تلفزيونية:

. ي مناهضة العنف ضد االطفال واالستغلل الجنسي
تم تنفيذ أك�ث من )4(حلقة تلفزيونية تهدف هذه الحلقه اىل ن�ث التوعية التثقيف �ف

إسبوتات إذاعية

تم إنتاج وبث أك�ث من )7(اسبوتات اذاعية توعوية ع�ب االذاعات المحلية والشبكات االذاعية .

ي جميع مدن الضفة 
ات بعدد )6000( نسخه تهدف اىل التوعية والتثقيف. وبيل بورد �ف تم تصميم وتوزيع أك�ث من )3 برشورات وبوس�ت

ي 26 موقع
الغربية �ف

ي مجال حماية االطفال من االستغلل الجنسي وكيفية التعامل مع االبناء.
تم إعداد وإنتاج وطباعه )7(أنواع من االدله التوعوية الثقيفيه �ف

ات وبيل بورد برشورات وبوس�ت

أدله توعوية
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عضوية منظمة عالمية صندوق انهاء العنف ضد الطفال
 The Global Partnership( نهاء العنف ضد االأطفال اكة العالمية الإ اعات عىل عضوية )ال�ث ف ي للديمقراطية وحل ال�ف

حصل المركز الفلسطي�ف

ف وتوف�ي  to End Violence against Children( نتيجة للعمل الدؤوب والمكلل بالنجاح فيما يخص حماية حقوق االأطفال من كل الجنس�ي

ي بشؤونهم 
بيئة ملئمة لهم عىل مختلف المستويات واالأصعدة. وينطوي عىل هذه العضوية استمرارية العمل من أجل االأطفال ومع من يع�ف

اكات  اعات بالتطلع إىل مزيد من ال�ث ف ي للديمقراطية وحل ال�ف
لتمكينهم، وخلق حياة كريمة للأطفال. وبدوره، يستمر المركز الفلسطي�ف

هم ومستقبلهم. ي تنهض بأطفالنا وتحّسن حارصف
قليمية والمحلية ال�ت واالنخراطات الدولية واالإ

ومن المتوقع انجاز ما يىلي :
خطة وطنية:

ي تع�ف بحماية االطفال 
اكة مع كافة االطراف ال�ت اعات وبال�ث ف ي للديمقراطية وحل ال�ف

من المتوقع وخلل عام 2019 ان يقوم المركز الفلسطي�ف

نت ورعايتهم من الوزارت والمؤسسات الحكومية  وغ�ي الحكومية باعداد خطة وطنية لحماية االطفال من االستغلل الجنسي ع�ب االن�ت
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المالحق 

والمرفقات
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اوال استمارة االأطفال
نت آمنة للأطفال« وع »بيئة إن�ت م�ث

نت السلمة واالستغلل ن�ت دراسة أمن االأطفال عىل االإ

استمارة االأطفال

1. معلومات شخصّية:

نت: ن�ت 2. معلومات عن كيفية استخدام الكمبيوتر واالإ

نت عىل سلوك  ن�ت اعات إىل معرفة االآثار السيئة للإ ف ي للديمقراطية وحل ال�ف
ي يقوم بها المركز الفلسطي�ف

مقدمة: تهدف هذه الدراسة ال�ت

نت ومواقعه، وماهي أفضل السبل والطرق لمواجهة هذا الخطر الذي يحيط باالأطفال  ن�ت االأطفال وإىل أي مدى يتم استغللهم ع�ب االإ

ي خضم هذا التطور التكنولوجي. مع العلم أن جميع البيانات المعطاة سوف تكون رسية ولن تستخدم إال الأغراض البحث العلمي 
�ف

فقط.

رقم االستمارة: )       ( التاريخ: ___/____/2018  اسم الباحث/ة:____________________     

مدينة/بلدة/قرية/مخيم: ______________ المحافظة:________________________ 
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3. المقابلة
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نت واالأهل: ن�ت 4. االإ



143

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز



144

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز



145

اعات-نابلس ز ي للديمقراطية وحل ال�ز
 المركز الفلسطي�ز

1-معلومات شخصية 

ثانياً : استمارة أولياء االأمور
نت آمنة للأطفال« وع »بيئة إن�ت م�ث

نت السلمة واالستغلل ن�ت دراسة أمن االأطفال عىل االإ

استمارة أولياء االأمور
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2- معلومات عن الطفل موضوع االستمارة
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3- اللقاء

نت واالأهل 4- االن�ت
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أوالً : بيانات أولية عن مقدمي الرعاية

ي تعمل بها
ثانياً: معلومات عن طبيعة المؤسسة مقدمة الرعاية ال�ت

ثالثاً: استمارة مقدمي الرعاية
نت آمنة للأطفال« وع »بيئة إن�ت م�ث

نت السلمة واالستغلل ن�ت دراسة أمن االأطفال عىل االإ

استمارة مقدمي الرعاية
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ثالثاً : أسئلة االستبيان
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شكر وتقدير

يعرب املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات عن شكره 

بامتنان عىل الدعم املايل املُقدم لهذا الربنامج من قبل الصندوق 

إلنهاء العنف ضد األطفال
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