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قيام مجلس شؤون األسرة ومكتب اليونيسيف في منطقة  2019شهد شهر فبراير عام 

الخليج بعقد ورش عمل "املختبر الحي" مع األطفال والجهات املعنية الرئيسية األخرى من 

أجل تحديد القضايا الرئيسية التي تؤثر على الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم فيما 

األطفال والوسائط الرقمية والصحة 

النفسية والرفاهية في المملكة 

 العربية السعودية
 

 التوصيات واإلستراتيجية //
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 ( األطفال والوسائط الرقمية والصحة النفسية والرفاهية في اململكة العربية السعودية2019ثيرد أيه وليم إل ) اقتباس مقترح:

سيدني والرياض: جامعة غرب سيدني، ومجلس شؤون األسرة ومكتب اليونيسيف في منطقة  اإلستراتيجية والتوصيات.

 الخليج.

 

وجيه الشكر ملجلس شؤون األسرة ومكتب اليونيسيف في منطقة الخليج على ما قدموه من يود مؤلفو هذا التقرير ت إقرارات:

دعم دؤوب وجهودهم في تنسيق هذا املشروع. كما نود أيًضا توجيه الشكر للجهات املعنية باألطفال والبالغين على وقتهم الثمين 

أفكارهم املثمرة التي قدموها في هذه العملية  الذي منحوه لنا و
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 طفال والوسائط الرقمية والصحة النفسية والرفاهية في اململكة العربية السعوديةاأل  

 

 اإلستراتيجية والتوصيات //

 

 أستاذ مساعد/ أماندا ثيرد وإم إس لو ليم

 مركز يونج آند ريزيليانت لألبحاث

 جامعة غرب سيدني

 

 مقدمة .1

واعتماد الوسائط املتنقلة وزيادة االعتماد عليها واملجموعة العريضة وفي خضم االنتشار السريع للشبكات الرقمية على اإلنترنت، 

من الفرص التكنولوجية املصاحبة، فقد بات واضًحا أن الوسائط الرقمية لها آثار واسعة النطاق على الصحة النفسية لألطفال 

رت االستجابات الحكومية والتنظيمية وعلى ورفاهيتهم، باإلضافة إلى إعمال حقوق األطفال وانتهاكها. وعلى الصعيد الدولي، انتش

مستوى الصناعة للمخاطر املحتملة للضرر املرتبط بالوسائط الرقمية بشكل سريع. ومع ذلك، فغالًبا ما يتم تقديمها بسرعة 

ول وتحت ضغط وبدون وجود األدلة الضرورية. وكنتيجة لذلك، ثمة "توترات متصاعدة بين القطاعين العام والخاص، وبين الد

وبين األسر واملؤسسات التعليمية ووكاالت إنفاذ القانون والحكومات وحتى بين األطفال وآبائهم وأمهاتهم، حيث تواجه املجتمعات 

(. وفي هذه البيئة، ثمة مطالبة واضحة من جانب 2019صعوبات في إدارة التغير التكنولوجي" )ثيرد، ليفينجستون والنسداون، 

ملة مع األطفال للحصول على قاعدة أدلة أقوى ومبادئ توجيهية بشأن كيفية الحد من املخاطر الحكومات واملؤسسات العا

 الواقعة على الصحة النفسية والرفاهية، وكذلك تعظيم الفرص التي تقدمها الوسائط الرقمية لألطفال.

، اجتمعت الجهات املعنية باألطفال والبالغين من مختلف القطاعات الحكومية واملؤسسات 2019وفي فبراير وإبريل من عام  

واملنظمات غير الحكومية للمشاركة في ورش عمل "املختبر الحي" في الرياض. تناولت ورش العمل هذه القضايا ذات الصلة 

ال وصحتهم النفسية ورفاهيتهم، حيث يواجهونها في اململكة العربية السعودية، كما بممارسات الوسائط الرقمية الخاصة باألطف

حددت التوصيات واإلجراءات الضرورية، وقامت بوضع مكونات اإلستراتيجية لتوجيه الجهود نحو االستفادة من الوسائط 

 الرقمية ودعم الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم.

 

العمل الخاص ببرنامج التعاون املشترك بين منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي مع مجلس  يقع "املختبر الحي" ضمن إطار 

، ويتضمن التركيز على األولويات املتمثلة في حماية األطفال والتعليم وإعداد البيانات واألدلة 2023و 2019شؤون األسرة للفترة بين 

 (.2018ذات الصلة بوضع األطفال )اليونيسيف، 

 

ذا التقرير ملخًصا للتوصيات الرئيسية واألولويات واإلجراءات الداعمة الناشئة عن عملية املختبر الحي لتنفيذها من قبل يقدم ه

 مجلس شؤون األسرة ومكتب اليونيسيف في منطقة الخليج.

 

 

 السياق  .2
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 2023و 2019برنامج التعاون املشترك بين منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي مع مجلس شؤون األسرة للفترة بين  أ( 

 

تتمتع اململكة العربية السعودية، مثل العديد من الدول في منطقة الخليج، بأعلى معدالت الدخل للفرد على مستوى العالم. ومع 

لحاصل في أسعار النفط بشكل سلبي على النمو املالي، مع حدوث تأثيرات مشابهة على ، أثر االنخفاض ا2014ذلك، فمنذ عام 

 على املستويين االجتماعي والثقافي. يتمثل االهتمام الذي يدعم 
ً

 هائًل
ً

اإليرادات الوطنية. وفي الوقت نفسه، تشهد اململكة تحوال

لرقمية على نحو آمن وإيجابي، وبالطرق التي تدعم طموحات هذه املمارسة الحالية في ضمان دعم األطفال الستخدام الوسائط ا

اململكة على املدى الطويل، في ظل تحول الدولة إلى مجتمع واقتصاد أكثر انفتاًحا وذات توجه دولي. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه نظًرا 

طفال للضرر عبر الخدمات واملنصات النفتاح اململكة على العالم، فسيكون من املهم مراقبة الحد الذي يستفحل عنده تعرض األ 

 الرقمية.

 

ومن املعروف على نطاق واسع أن األطفال يمثلون محور الخطط الطموحة للمملكة في املستقبل. يحدد برنامج التعاون املشترك 

، 2023و 2019بين منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي مع مجلس شؤون األسرة العديد من األولويات الرئيسية للفترة بين 

والتي تتأثر جميعها باستخدام الوسائط الرقمية من جانب األطفال. إن وضع إستراتيجية فعالة لًلستفادة من ممارسات الوسائط 

الرقمية الخاصة باألطفال من أجل دعم صحتهم النفسية ورفاهيتهم في الوقت الحالي وفي املستقبل، قد يسهم بشكل كبير في دعم 

 في هذه املجاالت التي تحظى بأولوية.الجهود املبذولة 

 

: يجب أن تركز السياسات والبرامج واإلستراتيجيات على إعداد األطفال في الوقت الحالي للمساعدة في صياغة التعليم  (ب

اقتصاد قائم على املعرفة املتنوعة واملشاركة فيه. وبالنظر إلى مركزية االقتصاديات الرقمية إلى االقتصاديات القائمة 

على املعرفة، فإن تعزيز اإلمكانات اإليجابية ملمارسات الوسائط الرقمية لألطفال أمر بالغ األهمية لتحقيق رؤية اململكة 

"للتنويع االقتصادي، ونمو ريادة األعمال والتحول املتعمد تجاه االقتصاديات املرتكزة على املعرفة" )اليونيسيف، 

2018 :2.) 

طوات لتناول حقوق الطفل وتعزيز أنظمة حماية الطفل. ومع ذلك، ثمة مخاوف بأن : تتخذ اململكة خحماية الطفل (ج

الكثير من األطفال معرضون ألشكال العنف أو اإلساءة سواء في املنزل أو في املدرسة، باإلضافة إلى املخاوف املتعلقة 

(. 4: 2018باب )اليونيسيف، بتعاطي الكحوليات واملخدرات، وزيادة مستويات الصحة النفسية بين املراهقين والش

تنطوي ممارسات الوسائط الرقمية لألطفال على إمكانية تفاقم تجاربهم من العنف واإلساءة. وفي الوقت نفسه، وفي ظل 

الظروف املناسبة، يمكن للوسائط الرقمية أن توفر منصة ملواجهة مثل هذه التجارب. وعليه، فإنه من الضروري أن 

ات ترمي إلى تسخير اإلمكانات اإليجابية للوسائط الرقمية من أجل تعزيز أنظمة وإستراتيجيات تحدد اململكة إستراتيجي

 حماية الطفل.

 

وعًلوة على ذلك، يشير برنامج التعاون إلى وجود "ثغرات كبيرة ومحددة ... من حيث توفر البيانات ذات الصلة وجودة العملة 

(، مختتًما بأن "هناك حاجة ملحة 6: 2018بشأن وضع األطفال" )اليونيسيف،  والتحليل املتعمق للبيانات ومعلومات البرنامج

لتقديم إحصاءات عالية الجودة ملراقبة خطط التنمية الوطنية وقياسها وتقييمها وإعداد تقارير بشأن التقدم املحرز في تحقيق 

ملتعلقة بالطفل قد أسفر عن وضع التوصيات (. إن قلة البيانات واألدلة ا6: 2018أهداف التنمية املستدامة" )اليونيسيف، 

 واإلستراتيجية املوضحة أدناه.
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 استيعاب الوسائط الرقمية في اململكة (د

 

نمت معدالت انتشار اإلنترنت بشكل مطرد في منطقة الشرق األوسط على مدار العقد املاض ي وكانت أعلى باستمرار من املعدالت 

% في عام 88العربية السعودية ضمن أعلى معدالت انتشار اإلنترنت في املنطقة )حوالي (. جاءت اململكة 1العاملية )انظر الشكل 

 (.2)انظر الشكل  2023% تقريًبا في عام 96( وتتوقع التقديرات الحالية استمرار املسار التصاعدي، حيث تصل إلى 2019

 

( في ICTر سوق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )مليون مستهلك، وهي اآلن أكب 27يوجد باململكة العربية السعودية أكثر من  

 عن ذلك، فإنه نظًرا ألن معظم السكان في اململكة العربية السعودية من الشب (.Export.govمنطقة الشرق األوسط )
ً

اب وفضًل

ا والتعليم بشكل وينمو بسرعة كبيرة، فإن سوق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السعودية يميل بشدة نحو تبني التكنولوجي

 (.Export.govمبكر" )

 

 يتم تعزيز النمو الحالي باالستثمارات الحكومية الكبيرة وعدد متنامي من القادة اإلقليميين

 

 

 1الشكل 

معدل انتشار اإلنترنت في  

منطقة الشرق األوسط مقابل 

معدل االنتشار العالمي في الفترة 

 2019و 2009بين 

 :Statista, 2019المصدر:  

https://www.statista.com/sta

tistics/265171/comparison-
of-global-and-middle-

eastern-internet-penetration-

rate/ 

 

 (2الشكل رقم )

انتشار مستخدمي اإلنترنت في  

المملكة العربية السعودية في 

 2023و 2017الفترة بين 

 :Statista, 2019المصدر:  

https://www.statista.com/sta

tistics/484930/internet-user-
reach-saudi-arabia/ 

 

https://www.statista.com/statistics/484930/internet-user-reach-saudi-arabia/
https://www.statista.com/statistics/484930/internet-user-reach-saudi-arabia/
https://www.statista.com/statistics/484930/internet-user-reach-saudi-arabia/
https://www.statista.com/statistics/484930/internet-user-reach-saudi-arabia/
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 للوسائط الرقمية في اململكة العربية السعوديةاستيعاب األطفال  (ه

يأتي األطفال في صدارة االتجاهات في االستيعاب الرقمي على مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى وجود شخص واحد من بين كل 

عاًما إلى حد كبير  18ثًلثة أشخاص يستخدمون اإلنترنت بالفعل، ومن املتوقع أن تنمو نسبة املستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 

(. وسيصبح العديد من هؤالء 2014ب، االتحاد الدولي لًلتصاالت، 2015في املستقبل القريب )انظر ليفينجستون وآخرون، 

ب( 2015، ليفينجستون وآخرون، 2016األطفال متصلين باإلنترنت بصفة أساسية عبر املنصات املحمولة )انظر بيرن وآخرون، 

من  -مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام، وسناب تشاب ووي تشات  -ورواج منصات التواصل االجتماعي وبالنظر إلى نمو شعبية 

املتوقع أن تزداد مشاركة األطفال مع وسائل التواصل االجتماعي فقط، وبخاصة استخدامهم ملنصات التواصل االجتماعي املرئية. 

لم بشكل متزايد في الوسائط األكثر تفاعلية، مثل: منصات الواقع ومن املتوقع أيًضا أن يشارك األطفال في مختلف أنحاء العا

 االفتراض ي.

ثمة نقص في البيانات الدقيقة ذات الصلة باستخدام الوسائط الرقمية من جانب األطفال والشباب وتأثيراتها على الرفاهية في 

الوسائط الرقمية من جانب الشباب الذين تتراوح  اململكة العربية السعودية. ومع قلة البيانات املتوفرة، فإنها توثق ممارسات

(. تشير هذه البيانات إلى الغالبية العظمى من الشباب في هذه الفئة العمرية باململكة 2017)دينيس وآخرون،  24و 18أعمارهم بين 

ما يعكس  (. وهو2017%( )دينيس وآخرون، 94%( ويستخدمون اإلنترنت )91العربية السعودية يمتلكون هواتف ذكية )

%. فيما 100% و91حيث يتراوح استخدام اإلنترنت وامتًلك الهواتف الذكية بين  -األردن ولبنان وقطر  -االستيعاب في دول الجوار 

 يلي منصات التواصل االجتماعي األكثر شيوًعا في االستخدام من قبل الشباب في اململكة العربية السعودية:

   

 ( 82واتساب)% 

 ( 60يوتيوب)% 

 ( 56سناب تشاب)% 

  ( 2017%( )دينيس وآخرون، 51إنستجرام) 
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% فقط تطبيق 35%(. وعلى النقيض، يستخدم 86يستخدم واتساب بصفة أساسية للتواصل مع أفراد محددين بشكل مباشر )

 % يستخدمون فيسبوك ماسنجر.4فيسبوك و

 

أهم التطورات التي غيرت شكل املنطقة على مدار العقد  ووفًقا للشباب في منطقة الشرق األوسط، تعد الثورة الرقمية واحدة من

شباب % من املواطنين ال59(. ومع ذلك، فإن 2018املاض ي، ويرى الغالبية أن الثورة الرقمية تعد تطوًرا إيجابًيا )بي إس بي لألبحاث، 

ترنت يجب أن يكون خاضًعا للوائح بشكل عاًما في اململكة العربية السعودية يعتقدون أن "اإلن 24و 18الذين تتراوح أعمارهم بين 

 (.2017أكبر مما هو عليه اآلن" )دينيس وآخرون، 

 

وتصديًقا على التأثير املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي ألول مرة على اإلطًلق، توصل مسح استخدام الوسائط في منطقة الشرق 

 من التليفزيون   إلى الكثير من الشباب في املنطقة يحصلون  2017األوسط في عام 
ً

على األخبار من وسائل التواصل االجتماعي بدال

% يؤمنون بمصداقية واستقًللية الوسائط اإلخبارية عبر الوسائط 50(. ويوجد ما يقرب من 2017%، دينيس وآخرون، 63)

 (.2017القديمة واإللكترونية )دينيس وآخرون، 

 

سائط القديمة مثل السينما والتليفزيون تعزز القيم الثقافية والدينية وتشير بعض اإلحصاءات إلى تصورات الشباب بأن الو  

عاًما أن السينما والتليفزيون اللذين  24و 18% من املواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 86السعودية. وعًلوة على ذلك، يعتقد 

ينيس ي العالم العربي بشكل عام هي "جيدة لألخًلق" )ديتم إنتاجهما في اململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى التي يتم إنتاجها ف

 (.2017وآخرون، 

 

% من الشباب 39ومع ذلك، تنقسم آراء الشباب من حيث تأثير الوسائط القديمة الدولية على الثقافة واملمارسات املحلية إلى:  

% أنها "مضرة لألخًلق" 32فيما يرى  1لألخًلق"، السعودي يعتقدون أن السينما والتليفزيون من الواليات املتحدة األمريكية "جيدة 

 (.2017)دينيس وآخرون، 

 

% من الشباب في الوقت الحالي ضرورة بذل املزيد من الجهد للحفاظ على التقاليد 72وفيما يتعلق بالحفاظ على الثقافة، يرى  

% أنه "من غير املمكن الحفاظ على الثقافة واالندماج مع املجتمع 49(. وفي الوقت نفسه، يرى 2017الثقافية )دينيس وآخرون، 

(. وهذا يشير إلى توتر رئيس ي يتعين اجتيازه بعناية شديدة، حيث تنتقل اململكة 2017وآخرون، الحديث في نفس الوقت" )دينيس 

العربية السعودية إلى مجتمع الوسائط الرقمية، والذي من املحتمل أن يعرض الشباب في املجتمع إلى أساليب جديدة للتواصل 

 التغير السريع الذي تشهده اململكة العربية السعودية والتأثيراتواستكشاف هويتهم، مع التفاوض على التقاليد الثقافية في سياق 

ية الخارجية املتزايدة. من األهمية بمكان تحقيق التوازن بين الطرق التي ينتهجها البالغون واألطفال لتحقيق ذلك، مع إيًلء العنا

جام بين األجيال وقدرات األطفال على تشكيل الواجبة للحفاظ على حقوق األطفال في الحماية من الضرر مع تعزيز الوئام واالنس

 املستقبل وصياغته.

 

                                                 
ون من الواليات ا والتليفزي% من الشباب السعودي كانوا يرون أن السينم17إلى أن  2016يبدو أن هذا الرقم في ارتفاع. أشار المسح الذي أجري في عام   1

 المتحدة األمريكية جيدة لألخالق.
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وتشير العوامل املوضحة أعًله ذات الصلة بتأثير الوسائط الرقمية على القيم واملمارسات الثقافية مجتمعة إلى وجود نطاق هائل 

ململكة العربية السعودية بمكانة جيدة تؤهلها لتعزيز إنتاج املحتوى املحلي، باللغة العربية، والذي يجسد القيم السعودية. تتمتع ا

إلعداد هذا املحتوى، بالنظر إلى أنها تتمتع "بآفاق نمو قوية" في االتجاهات نحو "تعريب" املحتوى الرقمي والبرمجيات 

(Export.govوفي حقيقة األمر وبالنظر إلى السوق السعودية واستثماراتها الهائلة في فئة متزايدة من خبراء ا .) ،لوسائط الرقمية

 فإن اململكة العربية السعودية تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها للعب دور القيادة في إعداد املحتوى باللغة العربية لألسواق اإلقليمية.

 

 

 أفكار ورؤى من األبحاث الدولية  .3

 

 التحديات  (و

الوسائط املتنقلة ووسائل التواصل االجتماعي  ومن املعترف به على نطاق واسع أن توسيع الشبكات الرقمية عبر اإلنترنت وانتشار

انظر أيًضا ليفينجستون  -4: 2017يزيد من مخاطر الضرر والفرص واملزايا بالنسبة لألطفال )ليفينجستون، النسداون وثيرد: 

م في اإلعالة مع اآلثار البعيدة املدى على الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم، وإعمال حقوقه -( 2016، ثيرد، 2013وبولجر، 

 والحماية واملشاركة.

الحسابات الخوارزمية التمييزية ]…[  تتضمن التحديات "اختراقات الخصوصية، أشكال جديدة من االستغًلل الجنس ي" عن بعد"  

تؤثر على (. بيد أن هذه األضرار املحتملة 2019التي تسخر قوة "البيانات الضخمة" وغيرها املزيد" )ثيرد، ليفينجستون والنسداون، 

الصحة النفسية ملختلف األطفال ورفاهيتهم بدرجات متفاوتة من الشدة "بدًءا من األعمال العدائية املزعجة والتي يمكن التحكم 

 (.22، 2017فيها في الوقت نفسه وحتى اإليذاء املستمر أو االعتداء الجنس ي الذي يهدد الحياة" )ليفينجستون، النسداون وثيرد، 

لتي تواجه الصحة النفسية والرفاهية ملحة في كل من الشمال العاملي والجنوب العاملي، حيث "يحدث النمو السريع إن التحديات ا 

: 2014الخطى وواسع النطاق غالًبا قبل أي فهم ملا يشكل استخداًما آمًنا وإيجابًيا في السياقات الرقمية" )ليفينجستون وآخرون، 

كنولوجي تحدًيا رئيسًيا لصناع القرار والجهات التنظيمية واآلباء والتربويين وغيرهم. ونفس الحال (. تمثل السرعة الهائلة للتغير الت3

بالنسبة لنطاق للتغير التكنولوجي. سرعان ما أصبحت الوسائط الرقمية سمة أساسية في التجارب اليومية لألطفال، ذلك أنها 

العًلقات مع األقران واألسرة وحتى أنماط التعلم ومستقبل عملهم...  تشكل جميع جوانب حياتهم الحالية واملستقبلية، بداية من

 عن ذلك، ال يستفيد األطفال في أجزاء عديدة من العالم من توجيهات الكبار من اآلباء واملعلمين ومقدمي الرعاية اآلخرين. 
ً

وفضًل

بشكل كاف دائًما وال توفر لهم الحماية عبر كما أن السياسات واآلليات التشريعية والتنظيمية في هذه السياقات ال تدعمهم 

(. وفي حقيقة األمر، هناك "مجموعة من الخبراء واملهنيين، بما في 2011، ليفينجستون وآخرون، 2016اإلنترنت )بيرن وآخرون، 

عي يواجهون ذلك وكاالت إنفاذ القانون وخطوط املساعدة والخدمات الطبية ومزودي الخدمات الرقمية ووسائل التواصل االجتما

بأنفسهم خطر الضرر الواقع على األطفال عبر اإلنترنت على نطاق غالًبا ما يفتقرون إلى املوارد الًلزمة للتعامل معه" )ليفينجستون، 

(. وباإلضافة إلى ذلك، تم تصميم اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي واملجموعة العريضة من 21، 2017النسداون وثيرد، 

بما في ذلك صحتهم النفسية  -قمية املصاحبة للبالغين بشكل أكبر، ومن ثم فإن االهتمامات األفضل لدى األطفال املنتجات الر 

(. وبالتالي، يجب مواجهة املمارسات االستغًللية 5: 2017لم تأتي في املقدمة دائًما )ليفينجستون، النسداون وثيرد،  -ورفاهيتهم
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تيسرها أو تضخمها وسائل التواصل االجتماعي باهتمام حقيقي وأصيل وإستراتيجيات  والعنيفة والضارة التي من املحتمل أن

 هادفة وجهود منسقة على املستويات املحلية والوطنية والدولية.

ومع ذلك، فإنه من املحتمل أن يستفيد األطفال أيًضا من استخدام الوسائط الرقمية. وبالفعل، تشير األبحاث إلى أنه، في ظل  

املناسبة، قد تقدم املشاركة في الوسائط الرقمية فوائد عظيمة لألطفال والشباب، بما في ذلك التأثيرات اإليجابية على الظروف 

التعلم الرسمي وغير الرسمي، والصحة والرفاهية، والتعليم، واملشاركة املدنية و/ أو السياسية، واللعب والترفيه، والهوية، 

؛ 2015واألسرة وبين األجيال، ومرونة الفرد واملجتمع، وممارسات املستهلكين )سويست وآخرون،  واالنتماء، والعًلقات مع األقران

 (.2011كولين وآخرون، 

وفي ضوء هذه االتجاهات، وبالنظر إلى استخدام الوسائط الرقمية بالنسبة لألطفال، يشير البحث إلى ضرورة عدم إعطاء األولوية 

(، ال سيما وأن التركيز 2017؛ ثيرد وآخرون، 2014قهم في اإلعالة واملشاركة )ثيرد وآخرون، لحقوق حماية األطفال على حساب حقو 

 الحصري على املخاطر والحماية يمكن أن يقوض قدرة بعض األطفال على مواجهة األخطار التي تهدد صحتهم النفسية ورفاهيتهم.

رة األطفال على تخيل الفوائد واملزايا التي تقدمها الوسائط وعًلوة على ذلك، "من املحتمل أن تقوض املخاطر والحماية ... قد

 لحقوقهم وتوضيحها" )ثيرد وآخرون، 
ً

وبالتالي،  (.2009، انظر أيًضا دي هان وليفينجستون 36، صفحة 2014الرقمية لهم إعماال

ن الضرر مع االهتمام بتعزيز يكمن التحدي في "البحث والسياسة واملمارسة لتحقيق التوازن بشكل أفضل بين حماية األطفال م

(، بما في ذلك "تعزيز املهارات ذات الصلة باالقتصاد الرقمي وتشجيع تطوير 2016فرص املشاركة عبر اإلنترنت وفوائدها" )ثيرد 

ور املساحات اإللكترونية الديمقراطية التي يمكن الوصول إليها والتي يمكن من خًللها تحقيق حقوق اللعب واملشاركة من بين أم

 (.1، صفحة 2011أخرى )دافيس وآخرون، 

 املخاطر والضرر والسًلمة عبر اإلنترنت )وفي وضع غير متصل باإلنترنت(  (ي

 

بالنسبة لألطفال املشاركين في إعدادات  -وفي الواقع العًلقة بين املخاطر والفرص واملرونة  -إن العًلقة بين املخاطر والضرر 

مفهومة بشكل شامل. وبالفعل، فإنه يصعب تحقيق قياس الضرر الذي من املحتمل أن ينشأ عن االتصال باإلنترنت معقدة وغير 

(، ال سيما وأنه من الصعب الفصل بين حياة 7: 2012املخاطر اإللكترونية من الناحية التجريبية والنظرية )ليفينجستون وهادون، 

 2.األطفال عبر اإلنترنت والحياة العادية غير املتصلة باإلنترنت

وتشير تقارير السًلمة عبر اإلنترنت إلى أن املخاطر قد تؤدي، في ظل الظروف املناسبة، إلى مجموعة من االحتماالت اإليجابية  

أ(. وتتضمن فرص لتوسيع شبكات الصداقة لديهم )ثيرد 2014؛ ثيرد وآخرون، 2016؛ ثيرد، 2012لألطفال )ليفينجستون وهادون، 

(، أو للتواصل مع مجتمعات 2014، روبينسون وآخرون، 2011ل إلى املعرفة الجديدة )باسكاو، (، للوصو 2011وريتشاردسون، 

العمل بشأن القضايا التي يولون اهتمامهم وعنايتهم بها، أو الستكشاف هويتهم. وعًلوة على ذلك، تظهر األبحاث أن درجة ما من 

ف وارتكاب األخطاء وتعلم كيفية مواجهتها" )ليفينجستون وأونيل، املخاطرة عبر اإلنترنت من شأنها تمكين األطفال من "االستكشا

(، األمر الذي من شأنه تمكينهم من تطوير املرونة لديهم وأن يكونوا مستخدمين أقوياء ومبدعين وعلى دراية بالوسائط 5: 2014

 (.2016الرقمية )ثيرد، 

                                                 
 Pew Internet and American Life Projectو Global Kids Online، وEU Kids Onlineتجدر اإلشارة إلى أن المبادرات، مثل:   2

التعرف على التعقيدات التي واألبحاث التي أجرتها سلطة االتصاالت واإلعالم األسترالية جميعها تقدم قاعدة دالئل كبيرة ومهمة وأدوات بحثية للتخطيط و

 تشكل سالمة الشباب عبر اإلنترنت.
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ا كبيًرا بقدرتهم على تحديد املخاطر عبر اإلنترنت وإدار ترتبط قدرة األطفال على االستفادة من أنشطتهم عبر اإلنترنت ا 
ً
تها )ثيرد رتباط

ب(، ومن ناحية أخرى، فإن تعظيم فوائد املشاركة عبر اإلنترنت يمكن أن يدعم أيًضا عوامل الحماية الضرورية 2014وآخرون، 

(. 2016؛ ثيرد، 2009ب؛ دي هان، 2014؛ ثيرد وآخرون، 2011لألطفال إلدارة مخاطر الضرر بشكل فعال )كولين وآخرون، 

وبالرغم من أن التعرض األكبر لإلنترنت ينتج عنه مخاطر أكبر لحدوث ضرر على األطفال، إال أنه يعد مؤشًرا على تحسين املعرفة 

ل، (. وخًلصة القو 2015نظر أيًضا سويست وآخرون، ا -5: 2007الرقمية، ومن ثم زيادة الفوائد والفرص )ليفينجستون وهلسبر، 

 نحن ندرك تماًما أن التعرض للمخاطر ال يعني بالضرورة الضرر.

 

 استهداف الجهود بشكل مناسب  (أأ

للمخاطر عبر اإلنترنت أكثر عرضة للضرر، ألسباب  3دائًما ما تشير األبحاث إلى أن األطفال الضعفاء أو املحرومين الذين يتعرضون 

صابين باألمراض املزمنة أو اإلعاقة؛ وأطفال األمم األولى والًلجئين واملهاجرين اجتماعية وهيكلية. وتتضمن هذه الفئات األطفال امل

ا واألطفال املعرضين للتشرد، واألطفال الوافدين من بيئات مختلفة من ناحية الثقافة واللغة )ليفينجستون، 
ً
الوافدين حديث

التصال باإلنترنت يميلون إلى أن يكونوا أكثر ضعًفا (. أي أن األشخاص األكثر ضعًفا في وضع عدم ا15: 2017والنسداون وثيرد، 

عبر اإلنترنت، ولذا فإن الجهود الرامية إلى االستفادة من الوسائط الرقمية لدعم الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم يجب أن 

ال )باربوفيتش ي وآخرون، تركز بشكل ملح وعلى نحو أكثر دقة على دعم حقوق اإلعالة والحماية واملشاركة لهذه الفئات من األطف

؛ روبنسون 2014؛ كلين وآخرون، 2014، ليفينجستون وأونيل، 2013؛ ليفينجستون وبولجر، 2013؛ ميتكالف وآخرون، 2013

 (2014وآخرون، 

لفرص كما تؤثر العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية األوسع تأثيًرا عميًقا على تجارب األطفال فيما يتعلق با 

ط واملخاطر املرتبطة بالوسائط الرقمية. ومما ال شك فيه، هناك بعض العوامل التي تلعب دوًرا كبيًرا في تشكيل االحتماالت للوسائ

الرقمية لدعم الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم، ومنها التنمية االجتماعية واملوارد االجتماعية والديموغرافية )ليفينسجتون 

والسياق الثقافي واالتصاالت املشتركة والظروف األسرية التي يعيش فيها األطفال والشباب وينمون فيها )سويست ( 2014وآخرون، 

(. وفي حال عدم تناولها بشكل مناسب، فإن هذه الظروف قد تؤدي إلى تفاقم أوجه عدم املساواة القائمة بسهولة 2015وآخرون، 

 فال في الوقت الحالي.فيما يتعلق بتجارب الوسائط االجتماعية لألط

تهم. وبالتالي، يلعب النوع أيًضا دوًرا رئيسًيا في تشكيل قدرة األطفال على االستفادة من التكنولوجيا لدعم صحتهم النفسية ورفاهي 

وعندما تتاح إمكانية الوصول أمام الفتيات، فإنهن يملن إلى أن يكون مستخدمين حذرين للوسائط الرقمية، ويهتمون بتعظيم 

، (. ومع ذلك2013ستفادة منها من خًلل املشاركة عبر اإلنترنت )انظر، على سبيل املثال، رافتري وباشان، الفوائد التي يمكنهم اال 

تظهر األبحاث والتقييمات الحالية على املستوى الدولي أن وصولهم إلى الوسائط الرقمية والفرص املصاحبة يميل إلى أن يكون 

 (.16: 2017والنسداون وثيرد، مقيًدا بشكل أكبر من وصول البنين )ليفينجستون 

                                                 

نفون بأنهم "ضعفاء" غالبًا . بيد أن هؤالء األطفال الذين يصإن "الحرمان" أو "التهميش" أو "الضعف" ال يعد مؤشًرا مباشًرا على الضعف عبر اإلنترنت 3

الرئيسية في فهم هذه األمثلة من  ما يظهرون أشكااًل قوية من المرونة في استخدامهم للوسائط الرقمية تفيد صحتهم النفسية ورفاهيتهم. وتتمثل إحدى األولويات

 كبر عدد من األطفال داخل المجتمعات "الضعيفة" وخارجها.المرونة بشكل أفضل من أجل ترجمة الدروس المستفادة إلى أ
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وفي الوقت نفسه، فإنه من املعترف به على نطاق واسع أنه يمكن لألطفال املهمشين و املحرومين الوصول إلى املعلومات، باإلضافة 

سواء  -إلى تعزيز مجتمعات االهتمام والدعم، وبالتالي تحسين صحتهم النفسية ورفاهيتهم وذلك من خًلل املشاركة عبر اإلنترنت 

، روبنسون 2010، ثيرد وريتشاردسون، 2014)ثيرد وآخرون،  -كانت املشاركة غير منظمة أو مدعومة من خًلل التدخًلت الرسمية

، املفوضية السامية لألمم 2017؛ ألبر، 2011؛ كولين وآخرون، 2010؛ بيرنز وآخرون، 2015؛ سويست وآخرون، 2014وآخرون، 

 (.  2016ماسون وبوتشمان،  ؛2016املتحدة لشؤون الًلجئين، 

 ملعرفة املزيد من املوارد. 1يرجى الرجوع إلى امللحق 

 

 االستجابة الدولية حتى تاريخه (بب

 

وحتى اآلن، نتج عن مخاطر الضرر املحتملة املرتبطة بالوسائط الرقمية والحاجة إلى دعم الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم 

الحكومية والتنظيمية والصناعية على املستوى الدولي. وقد تنوعت هذه االستجابات على نطاق مجموعة متنوعة من االستجابات 

واسع في نهجها وتنفيذها، ومع ذلك فإنها تركز بصفة أساسية على التخفيف من األضرار املحتملة، على عكس النهج األكثر شمولية 

ذلك، تقدم االستجابات في كثير من األحيان على عجلة وتحت ضغط  الذي يسعى إلى الحد من األضرار وتعظيم الفوائد. وعًلوة على

(. وكنتيجة لذلك، فإنها ال تعمل دائًما على عًلج 2017ودون وجود األدلة الضرورية واملناسبة )ليفينجستون، والنسداون وثيرد، 

الشامل على املخاطر والسًلمة قد يعوق االضطراب والخوف والقلق أو الحد منهم. وإلى جانب ذلك، تشير األبحاث إلى أن التركيز 

(. أو كما أعرب دي هان عن ذلك "تميل 6: 2016األطفال في تحقيق مجموعة الفوائد الكاملة من املشاركة عبر اإلنترنت )ثيرد، 

 (.2012ن، ، ليفينجستون وهادو 2014. انظر أيًضا ثيرد وآخرون، 189: 2009مبادرات السًلمة لتقليل املخاطر إلى تقليل الفرص" )

وفي هذه البيئة، ثمة مطالبة من املؤسسات العاملة مع األطفال اآللية إلعداد قاعدة أدلة أقوى ومبادئ توجيهية بشأن كيفية الحد  

واألهم من  من املخاطر الواقعة على الصحة النفسية والرفاهية، وكذلك تعظيم الفرص التي تقدمها الوسائط الرقمية لألطفال.

ذلك، هو تأكيد الباحثين وصناع القرار واملمارسين على ضرورة تعزيز االستجابات القياسية للمخاطر والسًلمة. ويشير دافيس 

 وآخرون إلى:

عند استكشاف كيفية االستجابة لحياة األطفال والشباب عبر اإلنترنت، يجب أن تكون السًلمة جنًبا إلى جنب مع  

عتبارات وأن تنضم إليها، بما في ذلك تعزيز االستيعاب اإليجابي للفرص عبر اإلنترنت، وتعزيز املهارات مجموعة أكبر من اال 

 (.1: 2011ذات الصلة باالقتصاد الرقمي وتشجيع تطوير املساحات الديمقراطية القابلة للوصول إليها عبر اإلنترنت )

م به لترجمة ثمار هذه املحادثات إلى نتائج ملموسة ملبادرات وممارسات ومع ذلك، ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيا

ومن املعترف به على نطاق واسع أنه إذا كان يجب أن يشعر األطفال باألمان  السياسة لألطفال في األوضاع الوطنية املختلفة.

دام الوسائط الرقمية، سيتطلب ذلك والدعم وأنهم في وضع يؤهلهم لًلستفادة من فرص الصحة النفسية والرفاهية عند استخ

تتناقص أنظمة حماية  بذل جهود متضافرة على مستوى قطاعات األعمال والقطاع الحكومي واملنظمات غير الحكومية.

الخصوصية والبيانات على مستوى العالم، وهو ما يؤدي إلى إتاحة فرصة محدودة للتركيز على حقوق الطفل قبل األنظمة 

(. وباإلضافة إلى ذلك وكما تشير إليه تأثير اختراقات 2017ت الصناعة )ليفينجستون، النسداون وثيرد، والعمليات وممارسا

البيانات األخيرة والرفيعة املستوى على وسائل التواصل االجتماعي، فإن من األهمية بمكان أن تبحث الحكومات ومؤسسات وضع 
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اص من أجل الوفاء بالتزاماتها الخاصة تجاه الصحة النفسية لألطفال السياسات العاملية عن أساليب للتعاون مع القطاع الخ

 ورفاهيتهم.

ا وأفكار ورؤى مفيدة يمكنها توجيه اإلستراتيجيات في دعم األطفال الستخدام الوسائط 
ً
تقدم العديد من املبادرات األخيرة سياق

، حولت لجنة األمم املتحدة لحقوق 2014تهم. ومنذ عام الرقمية بأساليب تؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية لألطفال ورفاهي

الطفل ومنظمة اليونيسيف ومجموعة كبيرة من الشركاء على املستوى الدولي اهتمامهم وانتباههم إلى تفسير اتفاقية حقوق الطفل 

وأقر بأن ما يحدث في الحياة غير املتصلة  2014عقد يوم املناقشة العامة في جنيف في سبتمبر  بما يتماش ى مع العصر الرقمي.

باإلنترنت في الوقت الحالي سيظهر أيًضا عبر اإلنترنت وما يحدث عبر اإلنترنت سيكون له عواقبه على الحياة غير املتصلة باإلنترنت 

( وأن تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ليست جيدة وليست سيئة n.d :.3-4)املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 

حيث تعتمد فوائدها أو أضرارها على طريقة استخدامها )املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق  -من منظور حقوق اإلنسان 

 (. وقد أوص ى التقرير التالي بما يلي:n.d :.3-4اإلنسان، 

الوصول إلى الوسائط الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها بالنسبة يجب أن تدرك الدول أهمية 

لألطفال وقدرتها على تعزيز جميع حقوق األطفال، وخاصة حقوقهم في حرية التعبير والوصول إلى املعلومات املناسبة 

 يهية والحياة الثقافية والفنون.واملشاركة والتعليم، باإلضافة إلى الراحة ووقت الفراغ واللعب واألنشطة الترف

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن الدول دمج الوصول اآلمن والعادل للوسائط الرقمية وتكنولوجيا املعلومات  

تعتمد الدول القوانين والسياسات ... ]و[ يجب أن 2015واالتصاالت، بما في ذلك اإلنترنت في أجندة التنمية ما بعد عام 

على حقوق اإلنسان وتنفيذها بشكل فعال، والتي تضمن وصول األطفال إلى الوسائط الرقمية  الشاملة القائمة

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إلى جانب ضمان توفير الحماية الكاملة بموجب االتفاقية والبروتوكوالت االختيارية 

فوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، عند استخدام الوسائط الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )امل

n.d :.18-19.) 

كما حدد التقرير أيًضا املسؤوليات املنوطة بالوكاالت الرئيسية والحكومات، بما في ذلك مراقبة التشريعات والسياسات وتقييمها 

 (.n.d :.19بشكل منتظم )املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 

، أكدت (UNCRC( في ضوء اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل )SDGsيطها ألهداف التنمية املستدامة العاملية )وفي إطار تخط

منظمة اليونيسيف مؤخًرا على "أن جميع األهداف العاملية ذات صلة باألطفال، ليس فقط األهداف التي تشير على وجه التحديد 

( من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل )حرية 13الوسائط الرقمية في املادة )إلى األطفال، وحثت بشكل خاص على أهمية 

( )التعليم( من بين املواد األخرى" )ليفينجستون، النسداون 28( )الوصول إلى املعلومات والوسائط( واملادة )17التعبير(، واملادة )

 (.9 2017وثيرد، 

ًضا إلى مجموعة من املبادرات األخرى التي يجري تنفيذها على املستوى الدولي ( أي9 2017ويشير ليفينجستون والنسداون وثيرد )

والتي تعمل على الحد من مخاطر الضرر وتعظيم فوائد الوسائط الرقمية للحفاظ على الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم. 

 وتتضمن هذه املبادرات:
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 :صادر عن منظمة اليونيسيف بعنوان حالة أطفال العالم، األطفال تناول التقرير الرئيس ي ال حقوق األطفال في العصر الرقمي

فيما يتعلق بحقوق  2021 - 2016في العصر الرقمي؛ وتمت معالجة البيئة الرقمية بتعمق شديد في إستراتيجية مجلس أوروبا 

العام بشأن األطفال  (، واعتمدت لجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل مؤخًرا التعليق2016الطفل )مجلس أوروبا، 

 والبيئة الرقمية لتوجيه تفسيرات الدول واملنظمات غير الحكومية الخاصة باالتفاقية املعنية بحقوق الطفل.

 :أطلق املمثل الخاص لألمين العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال مبادرة عاملية ضد التسلط عبر  مناهضة العنف

ذ التحالف العاملي ملبادرة "نحن نحمي" إستراتيجية "لوضع نهائية لًلستغًلل الجنس ي ، ونف(UNSRSG، 2016اإلنترنت )

 .(.  WeProtect, n.dلألطفال عبر اإلنترنت" )

 :وضع مكتب اليونسكو في بانكوك )املكتب اإلقليمي للتعليم في آسيا واملحيط الهادئ( بالتعاون مع شركة  املواطنة الرقمية

 ئ إطار عمل إقليمي للمواطنة الرقمية.جوجل آسيا واملحيط الهاد

 نظرة عامة على النهج والعملية  .4

 

تم استخدام عملية "املختبر الحي" في وضع التوصيات ومسودة اإلستراتيجية لالستفادة من الوسائط الرقمية من أجل دعم 

 الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم.

 

 

املختبر الحي عبارة عن منهجية بحث وتصميم مشتركة تم اختبارها، تجمع الجهات املعنية الرئيسية باألطفال والبالغين مًعا في  

ركة من أجل الوقوف على عملية متكررة من البحث والتصميم املشترك. ويقوم بنشر طرق البحث والتصميم القائمة على املشا

 التحديات الرئيسية وتقديم األدلة والتصميم املشترك لإلستراتيجية الخاصة بالتنفيذ.

 

بيد أن العمل في مكان املختبر الحي يحدث تغييًرا في الوقت الفعلي عن طريق زيادة الوعي بالقضايا االجتماعية الرئيسية والحلول  

املحتملة بين أعضاء املجتمع والجهات املعنية األخرى. كما أن العمل بهذه الطريقة يضمن أن تكون املعارف الناتجة واإلستراتيجيات 

 قوية.الخاصة بالعمل 

 

عبارة عن عملية ابتكار مفتوحة قائمة على المكان يجتمع فيها مجموعة كبيرة من الجهات المعنية في دورات مستمرة  المختبر الحي

  من البحث والتصميم والتطوير واالختبار والتقييم والتسليم من أجل تنفيذ االستجابات الفعالة للظواهر االجتماعية والثقافية المعقدة. 

 فها بحث تشاركي قائم على المكان في الوقت الفعلي، باستخدام أساليب التصميم إليجاد مناهج تعمل المختبرات الحية بوص

 قائمة على المجتمع تستهدف تناول التحديات االجتماعية والثقافية المعقدة.

  في  تلتزم المختبرات الحية بتمكين األطفال والشباب ومجتمعاتهم إليجاد بيانات محددة للسياق وتفسيرها وتوجيهها

 اإلجراءات و/ أو التدخالت القائمة على األدلة.
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تتضمن العملية الخصائص املحلية وتعكس في الوقت نفسه املعايير العاملية. واألهم من ذلك هو أن املختبر الحي يقوم بدمج جمع  

البيانات مع التفكير في التدخًلت املحتملة، وهو ما يؤدي إلى تحسين التصميم واستهداف تدخًلت معينة وقابلة للتطوير على 

 املستوى املحلي.

 

ظًرا للمرونة التي يتمتع بها نهج املختبر الحي، فإنه يشكل وسيلة مثمرة الستكشاف حقوق اإلعالة والحماية واملشاركة الخاصة ون

باألطفال، باإلضافة إلى التوترات فيما بينهم، فيما يتعلق بمشاركتهم مع الوسائط الرقمية. ويوضح هذا النهج أنه بينما نسعى إلى 

ن تجارب األطفال مع الوسائط الرقمية، فإن مثل هذه التجارب ال يمكن فهمها خارج نطاق عًلقاتهم مع فهم الش يء املميز بشأ

أنشطتهم األخرى عبر اإلنترنت، وتجاربهم في العالم الواقعي )غير املتصل باإلنترنت( ومع أقرانهم وأسرهم والشبكات املؤسسية 

 لديهم.  

 

، فيما نفذت 2019دناه. تم تنفيذ كلتا املرحلتين في الرياض. نفذت املرحلة األولى في فبراير يتم توضيح املنهجية التي تم استخدامها أ

 .2019املرحلة الثانية في إبريل 

 

 
 لقطة الصورة الخاصة بالعمليةترجمة : 

 املرحلة األولى للمختبر الحي: التخطيط املبدئي للقضايا والسياقات

 البالغين عبر القطاعات املؤيدة والحكومية والخاصةجهة معنية من  20مسح قصير على 

طلب املعلومات بشأن  -الحصول على املقترحات بشأن الوصول إلى األدلة القائمة –استبيان القضايا التي تتطلب التدخل الهف: 

 أطر عمل تقديم الخدمات والسياسات الحالية 

 ألولىالتصميم املشترك إلجراءات ورشة العمل الخاصة باملرحلة ا

 الهدف: تصميم إجراءات املختبر الحي لتلبية االحتياجات املحلية والسياقات

 جهة معنية من البالغين 25ورشة عمل املختبر الحي مع ما يقرب من 
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الهدف: مناقشة القضايا التي تتطلب التدخل وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في أطر عمل تقديم الخدمات والسياسات 

 الحالية

 جهة معنية من األطفال 25مل املختبر الحي مع ما يقرب من ورشة ع

 الهدف: استبيان القضايا الرئيسية من منظور األطفال

 

 
 لقطة الصورة الخاصة بالعمليةترجمة :

 املرحلة الثانية للمختبر الحي: إعداد التوصيات الًلزمة لدعم اإلستراتيجية

 املرحلة األولىملخص تقرير النتائج الرئيسية املتمخضة عن 

 الهدف: تجميع النتائج الرئيسية من املرحلة األولى

 التصميم املشترك إلجراءات ورشة العمل الخاصة باملرحلة الثانية

 الهدف: توجيه األفكار والرؤى املنبثقة عن املرحلة األولى في املرحلة التالية من اإلجراءات.

 من األطفال جهة معنية 25ورشة عمل املختبر الحي مع ما يقرب 

الهدف: وجود جهات معنية من األطفال تعطي أولوية للقضايا التي تتطلب التدخل، باإلضافة إلى تصور اإلستراتيجيات الرامية إلى 

 دعم االستخدام اإليجابي للوسائط الرقمية من جانب األطفال.

 جهة معنية من البالغين 25ورشة املختبر الحي مع ما يقرب من 

ات معنية من البالغين تعطي أولوية للقضايا التي تتطلب التدخل، باإلضافة إلى تصور اإلستراتيجيات الرامية الهدف: وجود جه

 إلى دعم االستخدام اإليجابي للوسائط الرقمية من جانب األطفال
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 املرحلة األولى من ورشة عمل "املختبر الحي": ملخص القضايا املحددة من قبل الجهات املعنية .5

 

 ورشة عمل الجهات املعنية باألطفال (أ

 

 الهدف

تضمنت ورشة العمل الخاصة باألطفال سلسلة من األنشطة الرامية إلى استنباط أفكار األطفال بشأن كيفية دعم الوسائط 

ديها، الرقمية )بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي، واأللعاب، واملحتوى املعد من قبل املستخدم وغير ذلك( لرفاهيتهم وتح

 باإلضافة إلى إعداد قائمة باألفكار والرؤى املقدمة من األطفال لتوجيه املداوالت في ورشة عمل الجهات املعنية بالبالغين.

 

 استخدام الوسائط الرقمية

من توصلت ورشة عمل الجهات املعنية باألطفال إلى أنه يبدو أن األطفال في اململكة العربية السعودية يحظون بمعدالت أعلى 

املشاركة/ االتصال باإلنترنت من نظرائهم في الدول األخرى في مختلف أنحاء العالم، ومن الجدير بالذكر أن جميع املشاركين الذين 

عاًما كانوا يمتلكون الهواتف املحمولة الخاصة بهم. وشارك العديد منهم في األلعاب بمختلف أنواعها  18و 10تتراوح أعمارهم بين 

 االجتماعي بشكل منتظم، إضافة إلى استخدام اإلنترنت في الدراسة وأداء الواجب املنزلي. ووسائل التواصل

 

وفي حين أعلن األطفال عن وصولهم إلى مجموعة متنوعة من التقنيات، إال أنهم لم يعلنوا عن قضاء أوقات مبالغ فيها مع أجهزتهم.  

ساعتين في املساء املبكر، وذلك بعد االنتهاء من واجبهم املدرس ي  وفي املتوسط، يقض ي معظم الطًلب في أيام الدراسة ساعة أو

واألنشطة خارج املنهج الدراس ي واملهام املنزلية. والحظ صبيان أنهما يلعبان "طول اليوم" في عطًلت نهاية األسبوع. ومن الجدير 

 بهم بشكل حماس ي.بالذكر أن األطفال كانوا يتحدثون بشكل عام عن ممارسات الوسائط الرقمية الخاصة 

 

كما أعلن األطفال عن تطبيق قواعد أسرية لتنظيم استخدام األجهزة الخاصة بهم )على سبيل املثال أفاد الكثيرون منهم بأنه غير  

 مسموح لهم باستخدام أجهزتهم قبل الخلود إلى النوم بنصف ساعة لضمان نومهم بشكل جيد(.

 

 فوائد الوسائط الرقمية 

الفوائد الرئيسية للوسائط الرقمية ارتبطت بالتواصل واالتصال واملشاركة، يليها مباشرة الوصول إلى املعلومات. أفاد األطفال أن 

وسلط املشاركون الضوء على أهمية الوسائط الرقمية لدعم العًلقات األسرية والعًلقات مع النظراء. كما أفادوا أيًضا بأن 

وجهات النظر، حيث إنها تدعم التعليم الرسمي وغير الرسمي لهم، كما تعلمهم الوسائط الرقمية تعرضهم ملجموعة عريضة من 

أشياء بشأن العالم من حولهم. واألهم من ذلك هو أنهم سلطوا الضوء على الدور املهم الذي تلعبه الوسائط الرقمية في تحقيق 

 االسترخاء والشعور باملتعة واملرح.

 

وقد الحظ املشاركون أن الوسائط الرقمية سيكون لها دور مهم في مستقبلهم. حيث تتوافق االستخدامات التي يتصورونها بصفة 

أساسية مع ممارساتهم الحالية: ذلك أنهم يتوقعون استخدام الوسائط الرقمية للتواصل مع اآلخرين واملعرفة بالعالم من حولهم 



 

 األطفال والوسائط الرقمية والصحة النفسية والرفاهية

 في المملكة العربية السعودية

 // التوصيات واإلستراتيجية 

19 

رات وإجراءات الدراسات واالستمتاع والترفيه والتعبير عن آرائهم إلى غير ذلك. وهو ما يشير إلى واستكشاف األفكار وتطوير املها

 وجود نطاق لتوسيع فكرهم بشأن كيفية قيامهم بتعظيم اإلمكانات والقدرات اإلبداعية للوسائط الرقمية من أجل مستقبلهم.

 

مكن استخدامها في تغيير العالم لألفضل. وفي حقيقة األمر، يبدو ومع ذلك، الحظ عدد كبير من األطفال أن الوسائط الرقمية ي 

ا عميًقا بإحساسهم بأنهم يعيشون في أوقات التحول 
ً
أن مفاهيم األطفال بشأن استخدام التكنولوجيا لديهم ترتبط ارتباط

يذها )على سبيل املثال أشارت االجتماعي والسياس ي والثقافي واالقتصادي وأن الوسائط الرقمية تدعم التغييرات التي يجري تنف

إلى أنها ستستخدم تطبيق  -بمنتهى الحماس-شابة صغيرة، عند سؤالها عن كيفية استخدامها للوسائط الرقمية في املستقبل 

 "خرائط جوجل" في التنقل أثناء القيادة(.

 

 التحديات املرتبطة بالوسائط الرقمية

 قلقهم بشأن ما يلي )مرتبة حسب األولوية(: ومن بين السلبيات املحتملة، أفاد املشاركون عن

 

 قضاء وقت أقل مع األسرة/ وجًها لوجه  .1

 من التفكير في أنفسهم .2
ً

 االعتماد على التكنولوجيا بدال

 اآلثار الصحية )عدم ممارسة التمرينات الرياضية، ضعف النظر، النوم املضطرب( .3

 التخويف واإليذاء الذاتي .4

 اتاألخبار املزيفة وتحريف املعلوم .5

 

وتضمنت املخاوف الثانوية: القراصنة، واختراقات الخصوصية والثقة، تشتت التركيز عن أداء املهام املهمة، التفاعًلت/  

 النقاشات غير السارة مع األصدقاء، املحتوى/ التأثيرات غير املناسبة.

 

افية والدينية كأحد بواعث القلق الرئيسية لدى ومن الجدير بالذكر أنه بينما ظهر التحدي املتمثل في الحفاظ على التقاليد الثق 

الجهات املعنية من البالغين في عملية املختبر الحي املوضحة أدناه، لم يتشارك األطفال بالضرورة هذه املخاوف، وهو ما يشير إلى 

 ضرورة فحص هذه القضية مع احترام االختًلفات والفروقات بين األجيال.

 

 املسؤولية عن التغيير

األطفال أن الحكومات واآلباء وشركات التكنولوجيا والوكاالت العاملية واإلخصائيين االجتماعيين واملدارس على وجه الخصوص يرى 

 يلعبون دوًرا مهًما في الحفاظ على رفاهيتهم في العصر الرقمي )كما هو موضح أدناه(. ومن املثير لًلهتمام أيًضا هو أنهم قاموا بتحديد

ة من أصحاب النفوذ هؤالء الذين يتمتعون بشعبية لدى األطفال لدعم استخدام الوسائط الرقمية للحفاظ على إمكانية االستفاد

 رفاهيتهم.
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 غير املسؤولة اإلجمالي الثانوية  الرئيسية الطرف الفاعل

 0 17 1 16 الحكومة

 0 15 5 10 اآلباء

 

 1 7 2 5 شركات التكنولوجيا

 0 6 1 5 الوكاالت العاملية

اإلخصائيون 

 0 11 7 4 االجتماعيون*

 0 9 5 4 املدارس/ املعلمون 

 1 6 3 3 الشرطة

أصحاب النفوذ/ 

 0 16 15 1 املشاهير*

 0 5 4 1 وسائل اإلعًلم

 10 3 3 0 األطفال والشباب

 2 3 3 0 الجهات اإلعًلنية

 4 0 0 0 املنظمات غير الحكومية

 

 1 0 0 0 املؤسسات الدينية

 

 عمل الجهات املعنية بالبالغينورشة  (ب

 

 الهدف

استهدفت أنشطة ورشة العمل إجراء تحليل املوقف لإلعًلن عن املراحل الًلحقة من املشروع من أجل وضع إطار العمل القائم 

 على األدلة الخاص بالعمل. كما ركزت أنشطة ورشة العمل على تحديد القضايا ذات الصلة برفاهية األطفال والشباب وتناول 

 ممارساتهم الرقمية والتي تتطلب التدخل، باإلضافة إلى تحديد التحديات والفرص املرتبطة بالسياق.

 

 القضايا الرئيسية 

فيما يلي األوليات القصوى املتعلقة بالوسائط الرقمية ودعم رفاهية األطفال والشباب املحددة من قبل الجهات املعنية )مرتبة 

 حسب األولوية(:

 

 نمذجة الدور )السلوك القدوة(  .1

 املحافظة على القيم الثقافية والدينية واألخًلقية .2

 توفير البدائل للتكنولوجيا .3

 اآلثار الصحية. .4

 التعرض للمحتوى غير الًلئق وجهات االتصال غير املناسبة  .5
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 تأثيرات الوسائط الرقمية على التعليم الرسمي وغير الرسمي.   .6

 

املشاركين كانوا يرون نمذجة الدور )السلوك القدوة( واملحافظة على القيم الثقافية والدينية واألخًلقية بأنها تجدر اإلشارة إلى أن 

 متوافقة بشكل عميق وتدعم كل منهما األخرى.

 

 وقد حددت الجهات املعنية اآلثار اإليجابية والسلبية الخاصة بهذه األولويات.

 

 سلبية إيجابية القضية 

السلوك نمذجة الدور )

 القدوة(

يمكن أن يجسد اآلباء وغيرهم من 

البالغين الكبار املمارسات اإليجابية 

 للوسائط الرقمية بالنسبة لألطفال

قد يكون االستخدام املفرط املحتمل من 

قبل اآلباء وغيرهم من البالغين الكبار 

 نموذًجا سيًئا بالنسبة لألطفال

 

القيم الثقافية والدينية 

 واألخًلقية

املمكن أن تدعم ممارسات من 

الوسائط الرقمية القيم الثقافية 

 والدينية واألخًلقية وتعمل على تعزيزها

 

من املمكن أن تقوض ممارسات الوسائط 

الرقمية القيم الثقافية والدينية واألخًلقية 

إذا لم يوجد االهتمام واالنتباه الواجب 

 واإلستراتيجيات املناسبة

 

أردنا تعزيز املمارسات الرقمية التي إذا  بدائل التكنولوجيا

تدعم الرفاهية، واملعروفة على نطاق 

واسع، فإنه يتعين علينا تزويد األطفال 

 وأسرهم بالبدائل الشرعية

 

ستركز اإلستراتيجيات على تقليل 

التكنولوجيا ومن ثم فقد ال تحظى بقبول 

لدى األطفال وأسرهم، دون التأكيد على 

 ه والتسلية.البدائل للمتعة والترفي

 

من املمكن أن تدعم الوسائط الرقمية  الصحة

الصحية النفسية والبدنية في ظل 

 الظروف املناسبة.

 

من املحتمل أن تؤدي ممارسات الوسائط 

الرقمية إلى مشكًلت تتعلق بالصحة البدنية 

والنفسية، مثل: السمنة وضعف البصر 

 وتشتت االنتباه إلخ.

 

الًلئق التعرض للمحتوى غير 

 وجهات االتصال غير املناسبة

من املمكن أن تدعم الوسائط الرقمية 

الصداقات والشبكات األسرية، وقد 

تتيح اإلمكانية أمام األطفال للوصول 

إلى املعلومات واملعرفة بشأن العالم من 

 حولهم.

 

ومن املحتمل أن تعرض الوسائط الرقمية 

األطفال للمحتوى الضار وجهات االتصال 

 املناسبة.غير 
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من املمكن أن تدعم الوسائط الرقمية  التعليم الرسمي وغير الرسمي

التعلم الرسمي وغير الرسمي في املدرسة 

 واملنزل واألماكن األخرى.

 

ومن املحتمل أن تتسبب الوسائط الرقمية 

في ضعف تركيز األطفال، وال تؤدي بالضرورة 

 إلى التعلم العميق.

 

 

 الفاعلة ذات املسؤوليات الرئيسية:الفاعلية والجهات 

 أجرت الجهات املعنية تقييًما سريًعا لـ:

 فاعلية السياسات وجهود املمارسات على مستوى القطاعات (أ

 الجهات الفاعلة ذات املسؤوليات الرئيسية (ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التعليم  –التعرض للمحتوى غير الًلئق وجهات االتصال غير املناسبة  –الصحة  –التكنولوجيا بدائل  –القيم الثقافية والدينية واألخًلقية  –نمذجة الدور )السلوك القدوة( 

 الرسمي وغير الرسمي

  –غير فعال 
ً

 فعال –فعال قليًل

 

أوضح املشاركون أن الجهود املبذولة لضمان توفير البدائل للتكنولوجيا ونمذجة الدور )السلوك القدوة( اإليجابي والتأثيرات  

اإليجابية على التعليم الرسمي وغير الرسمي لم تكن فعالة بعد. وكان هناك بعض الجهود الفعالة املبذولة لضمان تعزيز الوسائط 

والدينية واألخًلقية في األطفال والشباب، والتعامل مع قضية تعرض األطفال والشباب للمحتوى غير الرقمية للقيم الثقافية 

الًلئق وجهات االتصال غير املناسبة، بالرغم من أن هذه القضايا ال يزال ينظر إليها على أنها تتطلب إجراء التدخل. وقد شعر 

 النتائج الصحية اإليجابية ذات الصلة بالوسائط الرقمية.املشاركون بثقة أكبر باتخاذ الخطوات الفعالة لتحقيق 

 

Role modelling Cultural, religious
and ethical values

Alternatives to
technology

Health Exposure to
inappropriate
content and

contacts

Formal and
informal education

ولويةفاعلية الجهود المبذولة على مستوى القطاعات بشأن القضايا ذات األ

INEFFECTIVE A LITTLE EFFECTIVE EFFECTIVE
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 –املدارس  –وسائل اإلعًلم  –املؤسسات الثقافية والرياضية  –شركات التكنولوجيا  –املؤسسات الدينية  –الجهات التسويقية واإلعًلنية  –الجامعات  –لجنة السًلمة اإللكترونية 

 الحكومة -الوكاالت العاملية  –املنظمات غير الحكومية  –الشرطة  –الجهات التشريعية  -اآلباء –األطفال 

 

أوضح املشاركون أن وسائل اإلعًلم واملدارس واآلباء والجهات التشريعية والجامعات هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي يجب أن  

لرقمية لدعم رفاهية األطفال والشباب. ومن تضطلع بدور القيادة في تحديد اإلستراتيجيات الرامية إلى االستفادة من الوسائط ا

املثير لًلهتمام أنه بالرغم من املخاوف التي تنتاب الجهات املعنية من البالغين بشأن املحافظة على القيم الثقافية والدينية وفي 

فية والدينية تضطلع وقت التحول االجتماعي واالقتصادي والرقمي السريع في اململكة، لم يحدد املشاركون أن املؤسسات الثقا

بدور خاص تلعبه في تعزيز استخدام الوسائط الرقمية للحفاظ على رفاهية األطفال. وقد يكون هناك نطاق للنظر بشكل أعمق 

 في كيفية تسخير نقاط القوة لدى هذه املؤسسات في اإلستراتيجية القائمة على التكنولوجيا والرامية إلى دعم الرفاهية.

 

 من ورشة عمل "املختبر الحي": وضع مسودة للتوصيات واإلستراتيجية للحصول على مدخًلتاملرحلة الثانية  (ت

 

واستناًدا إلى ممارسة التخطيط املبدئية التي أجريت في املرحلة األولى من املختبر الحي والبحث الذي أجري إلعداد وثيقة التعليمات، 

لمختبر الحي من أجل تمكين الجهات املعنية من األطفال والبالغين قام فريق العمل املعني باألبحاث بتصميم ورش عمل أخرى ل

إلعطاء أولوية للقضايا التي تتطلب التدخل والتفكير في اإلستراتيجيات لدعم االستخدام اإليجابي للوسائط الرقمية من جانب 

 األطفال.

 

من  20الرياض، وتم تقديمها مع وجود ما يقرب من عقدت ورش العمل الخاصة باملرحلة الثانية للمختبر الحي على مدار يومين في  

. 25والقطاع الخاص واملؤيدين والجهات املعنية من الحكومة 
ً

 طفًل

شملت ورشة العمل سلسلة من األنشطة التشاركية املركزة على املستخدم والتي تدور حول إثارة النقاش بشأن القضايا الرئيسية  

جتماعي من جانب األطفال. وقد تم استخدام النصف الثاني من ورش العمل الكمية ذات الصلة باستخدام وسائل التواصل اال 

 الخاصة باملختبر الحي لتقيم التوصيات التي تدعم إعداد إستراتيجية شاملة.
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ات وتتطلب اإلستراتيجية الفعالة جهود منسقة على مستوى القطاعات والدوائر. واستناًدا إلى األدلة والنتائج الخاصة بمشاور  

 املختبر الحي، فقد تقرر ضرورة التزام اإلستراتيجية للمبادئ التالية:

 

 التركيز على االحتياجات واآلمال والتطلعات واالستحقاقات املتنوعة لدى األطفال أن تكون مرتكزة على الطفل: (أ

مشاركة األطفال واآلباء واملعلمين واملتخصصين الذين يتعاملون مع األطفال والحكومة  قائمة على التشاور والتنسيق: (ب

 واملؤسسات الخاصة والجهات املعنية الرئيسية األخرى.

 البتكار مناهج فعالة -على املستويين الوطني والدولي  -االعتماد على أفضل األدلة املتوفرة  أن تستند إلى األدلة والبراهين:  (ت

 السعي إلى تحقيق التوازن بين حقوق اإلعالة والحماية واملشاركة بالنسبة لألطفال حقوق الطفل: نشر نهج (ث

السعي إلى االعتماد على نقاط القوة الحالية لتحسين القدرات الخاصة باألطفال واآلباء  أن تستند إلى نقاط القوة: (ج

سسات الخاصة والجهات املعنية الرئيسية األخرى واملعلمين واملتخصصين الذين يتعاملون مع األطفال والحكومة واملؤ 

 لًلستفادة من الوسائط الرقمية فيما يتعلق بالصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم

اإلقرار بأن مشاركات األطفال مع الوسائط الرقمية  اإلشادة بالتكامل عبر اإلنترنت وفي وضع عدم االتصال باإلنترنت: (ح

وغير املتصلة باإلنترنت، وأن استخدام األطفال للوسائط الرقمية يمكن أن يعزز تشمل األماكن املتصلة باإلنترنت 

 اإلحساس الشامل بالصحة النفسية والرفاهية في ظل الظروف املناسبة واملواتية.

إدراك التأثيرات اإليجابية املتعددة على حياة األطفال وخبراتهم وحقوقهم في املساهمة في  تسخير الحكمة بين األجيال: (خ

 املشاركات التي تؤثر على خبراتهم وتجاربهم

إدراك أن الوسائط الرقمية قد تلعب دوًرا مهًما في تعزيز إحساس األطفال بالهوية  تعزيز الثقافة والقيم السعودية: (د

 والثقافة في الوقت الذي تمر فيه اململكة باالنتقال االجتماعي واالقتصادي.

 

املنبثقة عن املرحلة الثانية للمختبر الحي بشأن األطفال والوسائط الرقمية والصحة النفسية فيما يلي التوصيات واإلجراءات 

والرفاهية. تتضمن هذه التوصيات األفكار والرؤى الناشئة عن التفاعًلت واالرتباطات بين األطفال والجهات املعنية من البالغين 

وذج التدخل على املستوى االجتماعي والبيئي واالستجابة إلطار العمل في سياق املختبر الحي. تسعى هذه التوصيات إلى تجسيد نم

الدولي للصحة النفسية. كما تتوافق هذه التوصيات مع الفئات الخاصة بمسودة هيكل التعليق العام بشأن حقوق الطفل في 

من أجل دعم الصحة النفسية  البيئة الرقمية. وهذا األمر من شأنه تمكين تحقيق نهج شامل لًلستفادة من الوسائط الرقمية

لألطفال ورفاهيتهم. وسيؤدي القيام بذلك إلى ضمان توافق اإلستراتيجية مع اإلرشادات الحالية للدول حول استخدام الوسائط 

 الرقمية من جانب األطفال.

 

 اهيمي.ملعرفة املزيد من املعلومات بشأن األدوات التي تعرف إطار العمل املف 2يرجى الرجوع إلى امللحق  
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 ترجمة الشكل املوضح أعاله

 اإلستراتيجية في صفحة واحدة

 

الوصيات الرئيسية: تنقيح املنهجية الحالية وتطوير خطة تنفيذ تفصيلية لالستفادة من ممارسات الوسائط الرقمية 

 الخاصة باألطفال من أجل دعم صحتهم النفسية ورفاهيتهم

  األولويةاإلجراءات ذات 

 

 

 

  اإلجراءات الداعمة

 

 

 اإلستراتيجية

 

 

 التوصيات الرئيسية

 

االعتماد على اإلستراتيجية الشاملة التي تم وضعها من خالل العمل حتى اآلن على تطوير خطة تنفيذ تفصيلية 

 لدعم األطفال في استخدام الوسائط الرقمية للحفاظ على صحتهم النفسية ورفاهيتهم.

 

 

يتطلب إقرار اإلستراتيجية الفعالة جهود منسقة على مستوى القطاعات والدوائر.في اململكة العربية السعودية، مثل:  

 خطة التنفيذ يجب:

 

a) :التركيز على االحتياجات واآلمال والتطلعات واالستحقاقات املتنوعة  أن تكون مرتكزة على الطفل

 لدى األطفال

b) :اركة األطفال واآلباء واملعلمين واملتخصصين الذين يتعاملون مع مش قائمة على التشاور والتنسيق

 األطفال والحكومة واملؤسسات الخاصة والجهات املعنية الرئيسية األخرى.

c)  :على املستويين الوطني والدولي  -االعتماد على أفضل األدلة املتوفرة  أن تستند إلى األدلة والبراهين

 البتكار مناهج فعالة -

d) السعي إلى تحقيق التوازن بين حقوق اإلعالة والحماية واملشاركة بالنسبة  وق الطفل:نشر نهج حق

 لألطفال

e) :السعي إلى االعتماد على نقاط القوة الحالية لتحسين القدرات الخاصة  أن تستند إلى نقاط القوة

ت باألطفال واآلباء واملعلمين واملتخصصين الذين يتعاملون مع األطفال والحكومة واملؤسسا
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الخاصة والجهات املعنية الرئيسية األخرى لالستفادة من الوسائط الرقمية فيما يتعلق بالصحة 

 النفسية لألطفال ورفاهيتهم

f) :اإلقرار بأن مشاركات األطفال مع  اإلشادة بالتكامل عبر اإلنترنت وفي وضع عدم االتصال باإلنترنت

الوسائط الرقمية تشمل األماكن املتصلة باإلنترنت وغير املتصلة باإلنترنت، وأن استخدام األطفال 

للوسائط الرقمية يمكن أن يعزز اإلحساس الشامل بالصحة النفسية والرفاهية في ظل الظروف 

 املناسبة واملواتية.

g) :التأثيرات اإليجابية املتعددة على حياة األطفال وخبراتهم  إدراك تسخير الحكمة بين األجيال

 وحقوقهم في املساهمة في املشاركات التي تؤثر على خبراتهم وتجاربهم

h) :إدراك أن الوسائط الرقمية قد تلعب دوًرا مهًما في تعزيز إحساس  تعزيز الثقافة والقيم السعودية

 ه اململكة باالنتقال االجتماعي واالقتصادي.األطفال بالهوية والثقافة في الوقت الذي تمر في

 

 

 

 

 اإلجراءات ذات األولوية

 

تشكل اإلجراءات ذات األولوية الخطوات األولى الضرورية تجاه ضمان التحسين املستمر والتنفيذ الفعال لإلستراتيجية. 

 في اململكة العربية السعودية.وقد تم تصميمها لبناء مجتمع قائم على املمارسات والزخم لتناول الفرص والتحديات 

 

 

 (Q1: إنشاء هيكل حوكمة لتقديم توجيهات بشأن تنفيذ اإلستراتيجية واإلشراف عليها )1التوصية 

 

 

 ويجب أن يتضمن ذلك: 

 

a)  يتألف من ممثلين من الوكاالت العاملية ذات الصلة  -تأسيس فريق عمل للجهات املعنية من البالغين

الحكومية والهيئات األم وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع التكنولوجيا واالبتكار، والحقائب الوزارية 

 بهدف توجيه العمليات واإلطار الزمني لألنشطة -باإلضافة إلى املؤسسات الثقافية والدينية السعودية 

b) إنشاء فريق استشاري مناسب لألطفال، والعمليات واإلطار الزمني الخاص باألنشطة 

c) تراتيجية ومشاركة األهداف مع الجهات املعنية الرئيسية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص تدشين اإلس

 واملؤسسات املجتمعية وإنشاء العمليات واإلجراءات للتواصل مع الجهات املعنية على مدار مرحلة التنفيذ.
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لتنقيح وتوجيه تنفيذ : إنشاء كيان مشارك بصفة مستمرة على مستوى القطاعات وبين األجيال 2التوصية 

اإلستراتيجية الخاصة باململكة العربية السعودية وتنسيقها، بهدف دعم األطفال في استخدام الوسائط الرقمية 

 (Q2-Q16) للحفاظ على صحتهم النفسية ورفاهيتهم.

 

 

والجهات املعنية على يجب أن يشارك مثل هذا الكيان على نطاق واسع وبصفة مستمرة مع األطفال والشباب واآلباء  

 مستوى القطاعات املهتمة باالستفادة من الوسائط الرقمية في دعم الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم.

 

قد يتم نشر مبادئ االبتكار املفتوح لعقد األنشطة املنتظمة )على سبيل املثال االجتماعات وورش العمل وعمليات وضع 

البالغين والجهات املعنية من األطفال ومجموعات الجهات املعنية بين األجيال من اإلستراتيجية( مع الجهات املعنية من 

 أجل:

 

 تحديد قضايا العمل وإعطائها أولوية. -

 تقديم األدلة الضرورية. -

 تطوير املبادرات وخطط العمل املستهدفة.  -

 تقييم التقدم املستمر. -

 

والرقابة من جانب فريق العمل من البالغين والفريق يجب أن تخضع خطط العمل الخاصة بهذه الجهة لإلشراف 

االستشاري لألطفال. ويجب أن يقوم الكيان بوضع إطار عمل للمراقبة والتقييم من أجل توجيه عملية اتخاذ القرارات 

 على املدى الطويل في اململكة العربية السعودية.

 

 

لتوجيه عملية تحديد األولويات وتطوير املبادرات : إجراء التمرين الخاص بجمع البيانات األساسية 3التوصية 

 ( في اململكةQ1-3املستهدفة )

 

 

وبالرغم من أن املختبر الحي بدأ في توثيق تجارب األطفال حول تأثيرات الوسائط الرقمية بشأن صحتهم النفسية 

السعودية وتنفيذها مدفوًعا ورفاهيتهم، فإنه من األهمية بمكان أن يكون تنقيح إستراتيجية اململكة العربية 

بالبيانات القوية التي تم جمعها مع مختلف األطفال. وسيسهم تناول فجوة البيانات هذه في أهداف البيانات 

واألدلة املحددة في برنامج التعاون املشترك بين منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي مع مجلس شؤون األسرة، 

 السعودية من تطوير التدخالت واملوارد الضرورية. وبالتالي تمكين اململكة العربية
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يجب أن تتضمن البيانات األساسية جمع البيانات الكمية )الدراسة االستطالعية التمثيلية على املستوى الوطني( 

والنوعية )على سبيل املثال مجموعات التركيز واملقابالت وورش العمل اإلبداعية(، باستخدام املنهجيات املحددة 

 ( يجب أن تساعد هذه البيانات في:Global Kids Online ،RErightsقاييس املعتمدة )على سبيل املثال وامل

 

 توثيق وصول األطفال إلى األجهزة واملنصات والبرامج (أ

 فهم استخدامات/ ممارسات الوسائط الرقمية الحالية بالنسبة لألطفال (ب

 فهم إستراتيجيات الوساطة األبوية (ت

 التي ستحتاج إلى الدعم اإلضافي لتمكين مشاركتهم اإليجابية تحديد فئات األطفال (ث

 تحديد الفرص لتعزيز ممارسات الوسائط الرقمية لألطفال (ج

 تحديد الفرص لتعزيز القيم واملمارسات الثقافية والدينية السعودية (ح

 

ن حاالت االستخدام ومن الناحية املثالية، يجب أن يقدم هذا التمرين الخاص بإعداد البيانات األساسية سلسلة م

اقعي املتعلقة باململكة العربية السعودية من أجل توجيه عملية تنفيذ اإلستراتيجية.  من العالم الو

 

 

: تكليف/ إجراء مراجعة منظمة للتشريعات السعودية الحالية املطبقة على ممارسات الوسائط الرقمية التي 4التوصية 

السياسات عبر الحقائب الوزارية الحكومية املتنوعة واملدارس ومؤسسات مواجهة تؤثر على األطفال، باإلضافة إلى 

 الطفل باململكة لتحديد الفجوات في التشريعات والسياسات الحالية.

 

 

وبالرغم من الجهود املبذولة في فهم بيئة القوانين والسياسات في اململكة العربية السعودية، كان من الصعب الحصول 

لخبراء وهو ما أضفى صعوبة على املراجعة الشاملة. يوص ى بشدة بصرورة إجراء هذه املراجعة. وكحد على مشورات ا

أدنى، يجب أن تستعرض هذه املراجعة التشريعات والسياسات الحالية في اململكة، وحالة تنفيذها وأي نتائج/ تأثيرات 

 معروفة وذات صلة باآلتي:

 

 الرقمية واالتصال بالنسبة لألطفالإتاحة إمكانية الوصول إلى الوسائط  (أ

 السالمة عبر اإلنترنت (ب

 املواطنة الرقمية (ت

 املرونة الرقمية (ث

 الخصوصية (ج

 

 

 

 

 اإلجراءات الداعمة
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، وتمت 2019يونيو  -يتم تجميع اإلجراءات الداعمة التالية من عملية املختبر الحي التي أجريت في الفترة من فبراير 

املتحدة املعنية بحقوق الطفل والتعليق العام بشأن حقوق األطفال في البيئة الرقمية  مواءمتها مع مسودة لجنة األمم

 )قيد اإلنتاج(.

 

أعًله( بشكل مباشر على تحديد  3يجب أن تؤكد األدلة التي تم جمعها من تمرين توليد البيانات األساسية )التوصية 

 األولويات ووضع خطط العمل واملوارد املصاحبة.

 

 

 : وضع اإلستراتيجيات املستهدفة لتناول البيئة األسرية1التوصية 

 

 

 األنشطة املقترحة:

 

 االعتماد على جمع البيانات األساسية لتحديد املخاوف واالهتمامات واألولويات لدى اآلباء. -

يحتذى به في النظر بعين االعتبار إلى تطوير الحمًلت و/ أو املوارد التعليمية لدعم اآلباء في أن يكونوا نموذًجا  -

 االستخدام األمثل للوسائط الرقمية بالنسبة ألطفالهم

دعم األطفال واآلباء في استخدام الوسائط الرقمية من أجل تعزيز القيم الثقافية والدينية واألخًلقية  -

 السعودية.

ا في دعم تخطيط أساليب األبوة املختلفة في ضوء إستراتيجيات التوسط املختلفة التي يمكن لآلباء استخدامه -

استخدام الوسائط الرقمية من جانب أطفالهم. النظر بعين االعتبار إلى ترويج كيفية استخدام اآلباء 

 إلستراتيجيات التوسط الفعالة من أجل دعم ممارسات الوسائط الرقمية لدى أطفالهم.

ًللها تعليم آباء ألطفال التي يمكن لألطفال من خ -النظر بعين االعتبار إلى تطوير برامج التعلم بين األجيال  -

 لصقل مواهب اآلباء في استخدام منصات الوسائط الرقمية والتشجيع على الفهم بين األجيال. -آخرين 

النظر بعين االعتبار إلى تطوير اإلستراتيجيات لدعم عًلقات األشقاء من أجل تعزيز االستخدام اإليجابي  -

 للوسائط الرقمية داخل األسرة.

لذين ليس لديهم، ألي سبب من األسباب، هياكل أسرية قوية تدعم استخدام الوسائط تحديد األطفال ا  -

 الرقمية والنظر بعين االعتبار إلى تطوير اإلستراتيجيات املستهدفة لدعم هؤالء األطفال.

 

 

 : تطوير إستراتيجية مستهدفة لتناول االحتياجات واالستحقاقات التعليمية الخاصة باألطفال2التوصية  

 

 

 األنشطة املقترحة:
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مراجعة املبادرات التي يجري تنفيذها على املستوى الدولي، وإجراء البحث والتقييم املستهدف لإلستراتيجيات  -

املوجودة في الوقت الحالي في املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية باململكة لدعم املعرفة والسًلمة واملرونة 

 واستخدام الوسائط الرقمية في التعلم.واملواطنة الرقمية املهمة 

تحديد املهارات الرقمية التي سيطلبها الطًلب الحاليون للمشاركة في االقتصاد املستقبلي والنظر بعين  -

 االعتبار إلى تضمين هذه املهارات في املناهج الدراسية.

يسير استخدام الوسائط وضع معايير قياسية لتوفير االتصال املتميز في املدارس على مستوى اململكة لت -

 الرقمية في الفصول املدرسية.

تثقيف األطفال بشأن الفرص التي تقدمها الوسائط الرقمية وكيفية عمل أنظمة الوسائط الرقمية  -

 وتشجعيهم على تطوير التطبيقات واالستخدامات الجديدة للوسائط الرقمية.

قبول وآليات مراقبة لتشجيع الطًلب على النظر بعين االعتبار إلى تقديم سياسة وطنية لًلستخدام امل -

 استخدام الوسائط الرقمية بشكل مناسب في املدارس.

تطوير املبادئ التوجيهية للسياسات التي يمكن تنفيذها من قبل املدارس لتوجيه استخدام الطًلب للهواتف  -

 درسة.الذكية وغيرها من األجهزة الرقمية في األغراض غير التعليمية أثناء وجودهم بامل

تطوير فرص التدريب ومشاركة املعرفة للمعلمين واملربين وممثلي هياكل حوكمة املدارس لتمكينهم من إدارة  -

 الوسائط الرقمية بشكل فعال واالستفادة منها في تعليم األطفال والتنمية االجتماعية والتطور العاطفي لهم.

يل املثال الواقع االفتراض ي والواقع املعزز( استكشاف الفرص لًلستفادة من التقنيات التفاعلية )على سب -

 والتقنيات الناشئة األخرى لتحسين النتائج التعليمية لألطفال.

 

 

 : تطوير اإلستراتيجيات املستهدفة لتناول حقوق األطفال في الثقافة ووقت الفراغ والترفيه واللعب.3التوصية 

 

 

 األنشطة املقترحة:

 

تمويل نظام لدعم إعداد املحتوى املحلي )بما في ذلك إعداد املحتوى من قبل األطفال( النظر بعين االعتبار إلى  -

 باللغة العربية لتحسين جودة املحتوى املتوفر لألطفال لألغراض التعليمية وتطوير الهوية واألغراض األخرى.

التوجيهية حول التعاون مع املؤسسات املعنية باأللعاب ووسائل التواصل االجتماعي لتطوير املبادئ  -

تصميمات األلعاب التي يمكنها التشجيع على االستخدام املناسب للمنصات من قبل األطفال، والنظر بعين 

االعتبار إلى ما إذا كان هناك موارد تعليمية يمكن تطويرها لصالح األطفال واآلباء من أجل دعم سلوكيات 

 اللعب اإليجابية.

ت تدعم البدائل القابلة للتطوير الستخدام الوسائط الرقمية في وقت النظر بعين االعتبار إلى إستراتيجيا -

الفراغ، لتمكين األطفال واألسر من تحقيق التوازن بين استخدام الوسائط الرقمية واألنشطة البدنية 

 والثقافية وغيرها من األنشطة.
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سسات الثقافية والدينية ذات النظر بعين االعتبار إلى تنفيذ نظام تمويل لألطفال واآلباء واملعلمين واملؤ  -

الصلة لتطوير اإلستراتيجيات واألدوات بشكل مشترك من أجل تسخير الوسائط الرقمية نحو تعزيز هوية 

 األطفال وقيمهم وتقديرهم لثقافتهم.

النظر بعين االعتبار إلى تطوير إستراتيجيات التعلم بين األجيال لتمكين األسر من تسخير الوسائط الرقمية  -

 ض املتعة والترفيه اإليجابية.ألغرا

 

 

 : تطوير إستراتيجيات مستهدفة لتناول الصحة البدنية والنفسية لألطفال.4التوصية 

 

 

 األنشطة املقترحة:

 

االعتماد على البيانات األساسية لتحديد التحديات الرئيسية والفرص من أجل دعم استخدام الوسائط  -

 صحتهم البدنية والنفسية.الرقمية من جانب األطفال في تعزيز 

مراجعة املبادرات التي يجري تنفيذها على املستوى الدولي، وإجراء البحث والتقييم املستهدف لإلستراتيجيات   -

 املوجودة في الوقت الحالي لتسخير الوسائط الرقمية في دعم الصحة البدنية والنفسية لألطفال.

 الرقمية )على سبيل املثال برامج الصحة النفسية( في املدارس.النظر بعين االعتبار إلى تنفيذ مبادرات الصحة  -

النظر بعين االعتبار إلى تطوير اإلستراتيجيات لدعم األطفال في استخدام منتجات الوسائط الرقمية )على  -

 سبيل املثال تتبع البيانات الحيوية إلخ( من أجل دعم صحتهم البدنية والنفسية في املدرسة وفي املنزل.

بعين االعتبار إلى التعاون مع األطفال واملتخصصين في الصحة لتطوير املبادئ التوجيهية املتعلقة النظر  -

 باألطفال واألسر حول استخدام الوسائط الرقمية التي تدعم الصحة البدنية والنفسية.

ية في وقت النظر بعين االعتبار إلى إستراتيجيات تدعم البدائل القابلة للتطوير الستخدام الوسائط الرقم -

الفراغ، لتمكين األطفال واألسر من تحقيق التوازن بين استخدام الوسائط الرقمية واألنشطة البدنية وغيرها 

 من األنشطة.

النظر بعين االعتبار إلى تطوير خط مساعدة وطني لوسائل التواصل االجتماعي من أجل التشجيع على طلب  -

 االستخدام الزائد عن الحد وأسرهم ومن أجل توفير الدعم املنهي.املساعدة من قبل األطفال املشاركين في 

تدريب املتخصصين في الصحة النفسية والبدنية الذين يتعاملون مع األطفال لتضمين الوسائط الرقمية في   -

 خطط الرعاية الخاصة بهم والعمل املستمر مع األطفال.

 

 

 مشاركة األطفال واملجتمع واالنتماء.: تطوير اإلستراتيجيات املستهدفة لتعزيز 5التوصية 

 

 

 األنشطة املقترحة:
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مراعاة إنشاء آليات تستفيد من الوسائط الرقمية لتمكين األطفال من املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر  -

 على حياتهم.

إحساسهم  التعاون مع األطفال والجهات املعنية األخرى لتحديد ودعم ممارسات الوسائط الرقمية التي تعزز  -

 باالنتماء للمجتمع، على اإلنترنت وفي وضع عدم االتصال باإلنترنت.

استكشاف كيفية االستفادة من الوسائط الرقمية في تعزيز الشعور بالقيم الثقافية والدينية والهوية  -

 بما في ذلك املؤسسات الثقافية والدينية.  -واملمارسات مع الجهات املعنية من األطفال والبالغين 

 

 

 : تطوير اإلستراتيجيات املستهدفة لدعم وصول األطفال إلى املعلومات وحرية التعبير.6التوصية  

 

 

 األنشطة املقترحة:

 

تطوير اإلستراتيجيات لضمان وصول األطفال إلى املعلومات املناسبة ألعمارهم، باللغة التي يتحدثونها بشأن  -

 القضايا التي تهمهم.

لصقل مهارات األطفال في املعرفة الرقمية املهمة التي تمكنهم من إدراك دقة املصادر تطوير اإلستراتيجيات  -

 املختلفة للمعلومات املتوفرة عبر اإلنترنت ومن خًلل منصات الوسائط الرقمية وتقييمها.

يكن النظر بعين االعتبار إلى تحفيز املدارس واملؤسسات الدينية والثقافية على تطوير املوارد الرقمية لتم -

 األطفال من املشاركة في صياغة أولويات اململكة في املستقبل.

النظر بعين االعتبار إلى تطوير اإلستراتيجيات لتشجيع األطفال على استكشاف وتطوير املهارات الًلزمة  -

الستخدام األبعاد اإلبداعية املتميزة للوسائط الرقمية بشكل فعال للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، 

 ز هويتهم واملشاركة بشكل إيجابي في الحياة االجتماعية باململكة.وتعزي

اإلقرار بحاجة اململكة إلى تعزيز التقاليد الثقافية في وقت التحول االجتماعي واالقتصادي املهم، واالستثمار  -

 في البرامج التي تستهدف تحسين املحتوى الصديق للطفل واملناسب باللغة العربية. ويجب أن يدعم هذا

 االستثمار املواهب والكوادر والقدرات الخاصة بمنتجي املحتوى الشباب والناشئين، متى أمكن.

 

 

 : تطوير إستراتيجية مستهدفة لدعم خصوصية األطفال.7التوصية 

 

 

 األنشطة املقترحة:

 

 تثقيف األطفال بشأن حقوقهم في استخدام الوسائط الرقمية وتأثيراتها على خصوصيتهم. -
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اآلباء واملعلمين واملربين واملتخصصين الذين يتعاملون مع األطفال لفهم األطفال ومساعدتهم في تناول دعم  -

 قضايا الخصوصية التي تتعلق باستخدامهم للوسائط الرقمية.

تطوير اآلليات لضمان قيام املدارس والجهات الحكومية والخاصة األخرى بجمع البيانات من األطفال   -

 مها بشكل مناسب، وإبًلغ األطفال بشأن كيفية جمع البيانات وتخزينها واستخدامها.وتخزينها واستخدا

 

 

: تطوير إستراتيجية مستهدفة لتوفير الحماية لألطفال ضد العنف واالستغًلل الجنس ي ومخاطر الضرر 8التوصية 

 األخرى 

 

 

 األنشطة املقترحة:

 

األطفال وصقل مهاراتهم في إدارة مخاطر العنف  تطوير املوارد التعليمية وتنفيذها لزيادة الوعي لدى -

 واالستغًلل الجنس ي ومخاطر الضرر األخرى.

 االعتماد على األدلة األساسية لتحديد األطفال األكثر عرضة ملخاطر الضرر  -

التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون لضمان وجود آليات مناسبة لتحديد اختراقات السًلمة عبر اإلنترنت  -

 ستجابة لهالألطفال واال 

النظر بعين االعتبار إلى إنشاء خدمة وطنية يمكن لألطفال من خًللها اإلبًلغ عن اختراقات السًلمة الخاصة  -

 بهم وطلب الحصول على الدعم

التعاون عن كثب مع مؤسسات مواجهة األطفال وخدمات الدعم لتعزيز املوارد املتوفرة لألطفال من أجل  -

 دعمهم في أوقات الشدة

 

 

 : النظر بعين االعتبار إلى جمع البيانات الدورية وتحليلها لتوجيه التقييم املستمر وتحديد األولويات الناشئة.9وصية الت

 

 

وسيعمل جمع البيانات الدورية على تمكين مجموعة العمل من البالغين والفريق االستشاري لألطفال من مراقبة تقدم 

 اإلستراتيجية وإعداد تقارير خاصة به مع مرور الوقت.سير العمل املحرز تجاه تحقيق أهداف 

 

 يجب أن يتضمن جمع البيانات الدورية ما يلي: 

 

 توثيق وصول األطفال إلى األجهزة واملنصات والبرامج (أ

 فهم استخدامات/ ممارسات الوسائط الرقمية الحالية بالنسبة لألطفال (ب

 فهم إستراتيجيات الوساطة األبوية (ت
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 ل التي ستحتاج إلى الدعم اإلضافي لتمكين مشاركتهم اإليجابيةتحديد فئات األطفا (ث

 تحديد الفرص لتعزيز ممارسات الوسائط الرقمية لألطفال (ج

 تحديد الفرص لتعزيز القيم واملمارسات الثقافية والدينية السعودية (ح
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 1امللحق 

 

 موارد إضافية //

 

واللوائح واملمارسات الرامية إلى االستفادة من الوسائط الرقمية في دعم  من األهمية بمكان أن يتم توجيه مبادرات السياسات

الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم من خًلل أفضل األبحاث واألدلة املمكنة. تتضمن بعض التقارير البحثية األخيرة املوص ى بها 

 ما يلي:

بيرنس، جيه أم، دافينبورت، تي أيه، كريستينسين، إتش، لوسكومب، جي إم، ميندوزا، جيه أيه، بريسنان، أيه، بًلنشارد، إم إي 

استكشاف أثر التقنيات على الصحة النفسية للشباب ورفاهيتهم. النتائج مقتبسة من املسح  :Game On، 2013وهيكي، آي بي، 

ونج وويل لألبحاث التعاونية، ملبورن مركز ي الوطني األول ليونج وويل.

foundation.pdf-movember-on-https://cdn.movember.com/uploads/files/Our%20Work/game 

ت الذي يقضيه األطفال في استخدام التكنولوجيا الرقمية على صحتهم النفسية ، كيف يؤثر الوق2017وينثر، دي، -كارديفيلت 

، مكتب 2020 - 2017ورفاهيتهم وعًلقاتهم االجتماعية وأنشطتهم البدنية؟ املراجعة القائمة على األدلة. ورقة مناقشة إنوشينتي 

technology-digital-irc.org/publications/pdf/Children-https://www.unicef-إنوشينتي، فلورنسا.  -اليونيسيف لألبحاث 

wellbeing.pdf 

 "حقوق األطفال في العصر الرقمي"، الوسائط الجديدة واملجتمع 2017، (.eds)ليفينجستون، إس وثيرد، أيه،  

، "القضية الخاصة بالتعليق العام بشأن حقوق األطفال والوسائط 2017ليفينجستون، إس، النسداون، جي وثيرد، أيه،  

الرقمية في ضوء اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطل: تقرير معد لصالح مكتب مفوض األطفال في إنجلترا. لندن، إل إس إي 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp- الي:كونسلتنج. متوفر على املوقع اإللكتروني الت

media.pdf-digital-on-comment-general-for-content/uploads/2017/06/Case 

 ، الصحة النفسية لألطفال والشباب في العصر الرقمي: صياغة املستقبل2018لتعاون االقتصادي والتنمية، منظمة ا

Age.pdf-Digital-the-in-Health-Mental-People-Young-and-nsystems/Childre-http://www.oecd.org/els/health 

، الشباب واإلنترنت: وجهات نظر األطفال بشأن الحياة في العصر الرقمي )تقرير حالة أطفال العالم 2017ثيرد، أيه، وآخرون،  

( سيدني: جامعة غرب سيدني. متوفر على املوقع اإللكتروني التالي:  2017لعام 

https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1334805/Young_and_Online_Report.pdf 

، حقوق األطفال في العصر الرقمي: نسخة تم تنزيلها من األطفال 2014ه، ثيرد، أيه، بيليروز، دي، داوكينز، يو، كيلتي، إي وبيل، كي 

حول العالم )الطبعة الثانية(، ملبورن: مركز يونج وويل لألبحاث التعاونية ومنظمة اليونيسيف. متوفر على املوقع اإللكتروني 

 age.pdf-digital-the-in-rights-https://www.unicef.org/malaysia/Childrens التالي:

نيويورك: منظمة األمم املتحدة للطفولة  األطفال في العالم الرقمي. :2017، حالة أطفال العالم، 2017منظمة اليونيسيف،  

  https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf )اليونيسف(.

https://cdn.movember.com/uploads/files/Our%20Work/game-on-movember-foundation.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Children-digital-technology-wellbeing.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Children-digital-technology-wellbeing.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Children-digital-technology-wellbeing.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Case-for-general-comment-on-digital-media.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Case-for-general-comment-on-digital-media.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-Digital-Age.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-Digital-Age.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1334805/Young_and_Online_Report.pdf
https://www.unicef.org/malaysia/Childrens-rights-in-the-digital-age.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf
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 2امللحق 

 

 األدوات املفاهيمية//

 

ساعدت األدوات املفاهيمية التالية في توجيه عملية تطوير التوصيات واإلستراتيجية الخاصة باملختبر الحي لًلستفادة من 

 الوسائط الرقمية في دعم الصحة النفسية لألطفال ورفاهيتهم:

 

i. إطار العمل الدولي للصحة النفسية 

ii. إطار عمل حقوق الطفل 

iii. النموذج االجتماعي واإليكولوجي 

iv. إطار عمل الصحة النفسية الصادر عن منظمة الصحة العاملية 

 

a) إطار العمل الدولي للصحة النفسية 

 

( على أن النهج الشامل للصحة النفسية يتضمن ثًلثة 29914النفسية )ميرازيك وهاجيرتي، ينص إطار العمل الدولي للصحة 

 نطاقات أساسية للعمل:

 

 الصحة النفسية بهدف حماية الرفاهية العاطفية  دعماستهداف جميع الفئات السكانية،  :الشاملةوالوقاية  الدعم

عوامل التي تحسن الصحة النفسية. كما أنها تستهدف الصحة واالجتماعية للسكان ودعمها وتعزيزها من خًلل الترويج لل

النفسية للمجتمعات، ومن ثم األفراد. تهدف الوقاية العامة إلى التداخل للحد من احتمالية ظهور أمراض الصحة 

معات. والوقاية العامة إلى الحد من تحديات الصحة النفسية في املجت الدعمالنفسية. ومن خًلل زيادة الرفاهية، يهدف 

في البرامج القائمة على املجتمع لتعزيز الصحة أو للحد من  الشاملة يتمثلوالوقاية  الدعموقد يكون هناك مثال على 

 اإلجهاد والتوتر في مكان العمل.  

 :تركز هذه اإلستراتيجيات على فئات السكان واألفراد األكثر عرضة للمخاطر املترتبة على  الوقائية االنتقائية أو املوجهة

مشكًلت الصحة النفسية أو االضطرابات النفسية أو الذين يظهر عليهم العًلمات واألعراض املبكرة ملشكًلت الصحة 

أو املوجهة إلى تقليل املخاطر على الفئات  النفسية، ولكنهم ال يستوفون املعايير التشخيصية. تهدف الوقائية االنتقائية

السكانية املستهدفة. قد تتضمن األمثلة على ذلك البرامج التي تستهدف انخفاض االكتئاب بين الفئات االجتماعية 

 واالقتصادية األقل أو مبادرات األبوة اإليجابية لفئة معينة من السكان. 
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 أعًلهترجمة الشكل 

 واملوجهةالوقائية االنتقائية 

نطاقات تعزيز 

الصحة النفسية 

والوقاية والتدخل 

 املبكر والعًلج

 

  

 

 

 تحديد الحالة

  انتقائي موجه

 

 شامل

التعزيز والوقاية 

 الشاملة

  

 

 

االلتزام بالعًلج طويل 

 املدى

العًلج القياس ي 

لًلضطرابات 

 املعروفة

    

  

 بعد الرعاية

     

(، تقليل املخاطر الناتجة عن االضطرابات النفسية: بحث حدود التدخل الوقائي، واشنطن )دي س ي(، مطبعة 1994آر جي ) معدلة من ميرازيك بي جيه هاجيرتي

 األكاديميات الوطنية

  

 :يستهدف التدخل املبكر هؤالء األشخاص الذين يظهرون العًلمات واألعراض  التدخل املبكر والعًلج والدعم للتعافي

املبكرة ملشكًلت الصحة النفسية أو األشخاص الذين يعانون من النوبات األولية لًلضطراب النفس ي. يهدف التدخل 

ات الفعالة والقائمة على املبكر إلى منع تطور النوبات األولية لتصبح مشكًلت طويلة األجل. يتضمن العًلج تنفيذ العًلج

األدلة لألفراد الذين يعانون من االضطرابات التي تم تشخيصها. يتمثل الهدف في توفير العًلج األكثر فاعلية لتحقيق 

(. يهدف دعم التعافي إلى توفير العًلج 33: 2008التعافي بأقص ى درجة ممكنة )إدارة الكومنولث للصحة ورعاية املسنين، 

 املستمرة ملنع حدوث انتكاسات وتعزيز األداء األمثل. األمثل والرعاية

 

 

 إطار عمل حقوق الطفلب( 
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Modified from Mrazek PJ, Haggerty RJ (1994). Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive 

Intervention Research. Washington (DC): National Academies Press.
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وباإلضافة إلى سلسلة املبادئ التوجيهية، توضح اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل ثًلث فئات رئيسية لحقوق األطفال:  

 :(https://www.unicef.org/crc/index_30177.htmlاإلعالة والحماية واملشاركة )مقتبسة من املتوقع اإللكتروني 

 :تتضمن املبادئ التوجيهية لًلتفاقية عدم التمييز، التقييد باهتمامات الطفل املثلى، حق الحياة،  املبادئ التوجيهية

 .البقاء والتطوير والنمو، وحق املشاركة. وهي تمثل املتطلبات الكامنة لجميع الحقوق املراد تحقيقها وإعمالها

 :تتجسد هذه الحقوق في الحصول على املوارد واملهارات واملساهمات الًلزمة للبقاء والتطور الكامل للطفل.  حقوق اإلعالة

وتتطلب هذه املواقف توفر السبل إلعمال الحقوق والوصول إليها أيًضا. تتناول مواد محددة االحتياجات الخاصة 

  طفال األقليات أو مجموعات السكان الرئيسيين.باألطفال الًلجئين واألطفال ذوي اإلعاقات وأ

 :تتضمن هذه الحقوق الحماية ضد جميع أشكال اإلساءة لألطفال، واإلهمال واالستغًلل والقسوة  حقوق الحماية

ضدهم، بما في ذلك الحق في الحصول على حماية خاصة في أوقات الحرب والحماية ضد اإلساءة في منظومة العدالة 

 الجنائية.

  يحق لألطفال التعبير عن آرائهم بحرية وأن يدلوا بدلوهم في األمور التي تؤثر على حياتهم االجتماعية  املشاركة: حقوق

واالقتصادية والدينية والثقافية والسياسية. تتضمن حقوق املشاركة الحق في التعبير عن الرأي واالستماع إلى اآلراء 

إن مشاركة هذه الحقوق في مرحلة نضجهم يساعد   ين الجمعيات.الخاصة، وحق الحصول على املعلومات وحرية تكو 

 األطفال في تحقيق جميع حقوقهم وإعدادهم للقيام بدور فعال في املجتمع.

 يمكن تقسيم مناقشة حقوق األطفال فيما يتعلق بالوسائط الرقمية إلى ثًلث فئات:

إلى أجهزة الوسائط الرقمية واملحتوى والخدمات استخدامات األطفال للوسائط الرقمية: يشير إلى الحق في الوصول  (أ

 الخاصة بها والحواجز التي تحول دون الوصول إليها.

حقوق األطفال في البيئات الرقمية: تركز على طرق تفعيل األطفال لحقوقهم في املساحات عبر اإلنترنت، والتغلب على   (ب

 الطرق التي تنتهك فيها حقوقهم في هذه البيئات.

 ل في العصر الرقمي: يركز على كيفية تعزيز حقوق األطفال بشكل أكبر أو انتهاكها في املجتمع.حقوق األطفا  (ج

 

 النموذج االجتماعي واإليكولوجي ب( 

 

  -املستخدم بشكل شائع في منع العنف واالتصال بشأن التغيير االجتماعي والسلوكي  -يستخدم النموذج االجتماعي واإليكولوجي 

ل املعقد بين الفرد والعًلقات املجتمعية والعوامل االجتماعية. وكما يشير  إليه املخطط أدناه، فإن يركز على في اإلقرار بالتفاع

األفراد  فيما يتعلق بتأثيرات السياسات الشخصية واملؤسسية واملجتمعية والعامة التي تشكل حياتهم، وتدعم النهج الشامل لوضع 

واإليكولوجي أن العوامل على املستويات املختلفة للمنظومة اإليكولوجية تعمل على التأثير في اإلستراتيجية. يرى املنظور االجتماعي 

يقوم هذا النوع من التحليل بفحص املشكلة على مستويات الفرد واألشخاص واملجتمع،  الظروف والسلوكيات الخاصة بالفرد.

إن إيًلء االهتمام بكل مستوى من هذه  ها تأثير مترابط.ويؤكد على أن التدخًلت املوجهة على كافة هذه املستويات سيكون ل

http://elibrary-)املستويات وتحليله سيكون له أهمية كبيرة في فهم األبعاد املتعددة الطبقات للصحة والقضايا الصحية * 

).sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1 

http://elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1
http://elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1
http://elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1
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 ترجمة الشكل التالي

 السياسة العامةالقوانين واللوائح الوطنية واملحلية،

 العًلقات املجتمعية بين املؤسسات،

 املؤسسات التنظيمية واملؤسسات االجتماعية،

 العًلقات بين األشخاص واألسر واألصدقاء والشبكات االجتماعية،

 املعرفة واملواقف واملهارات املرتبطة باألفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إطار عمل الصحة النفسية الصادر عن منظمة الصحة العاملية (ج

 

منظمة الصحة العاملية املسؤولية والكفاءة والفاعلية من خًلل الحوكمة والجهات املعنية الرئيسية يحدد إطار العمل الصادر عن 

ومجاالت التحسين، وتوفير الخدمات الكافية استناًدا إلى إطار عمل التدخل وحقوق اإلنسان، وتعزيز الصحة النفسية والوقاية، 

 مج، وتطوير اإلستراتيجية وتنفيذها.وقيمة السياسات القائمة على األدلة واألبحاث، والبرا

 

( توفير 2( تعزيز القيادة والحوكمة الفعالة للصحة النفسية، )1تنطوي خطة العمل على أربعة أهداف، هي على النحو التالي: ) 

 لتعزيزت ( تنفيذ اإلستراتيجيا3الخدمات الشاملة واملتكاملة واملستجيبة للصحة النفسية والرعاية االجتماعية في املجتمع، )

( دعم نظم املعلومات واألدلة واألبحاث الخاصة بالصحة النفسية )خطة عمل منظمة الصحة 4الصحة النفسية والوقاية، )

 (.6العاملية، صفحة 

 

 
 نموذج التداخل االجتماعي واإليكولوجي //

 
http://elibrary-مقتبس من 

sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1 

http://elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1
http://elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1
http://elibrary-sbcc.org/aspdat/page.asp?id=1
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، تعد القيادة وااللتزام القوي من جانب الحكومة واملشاركة من جانب الجهات املعنية الرئيسية وتحديد مجاالت العمل وتطوير  
ً

أوال

اإلجراءات القائمة على األدلة واملتطورة من الناحية املالية ضرورة حتمية لتناول الصحة النفسية بشكل فعال. تتحمل املؤسسات 

الحكومية املسؤولية بصفة أساسية عن تنفيذ الترتيبات الوافية املطلوبة لتعزيز الصحة النفسية وتناولها. يجب أن تقوم 

والسياسات والبرامج والقوانين الوطنية األساسية وتخصيص امليزانيات الكافية وإشراك الجهات  الحكومات بتطوير اإلستراتيجيات

 املعنية في عملية صناعة السياسات وإشراك األشخاص املتأثرين في صناعة السياسات.  

 

قائمة على املجتمع. يجب ثانًيا، ومن حيث توفير الخدمات، فإنه يوص ى بتقديم خدمات الصحة النفسية والخدمات االجتماعية ال

أن تستند الخدمات إلى املمارسات القائمة على األدلة والبراهين، مثل: التدخل املبكر ودمج مبادئ حقوق اإلنسان واحترام 

وإعادة التأهيل/ التعافي وتقييم الخدمات  والتعزيزاالستقًلل الذاتي وحماية كرامة األشخاص". يعتمد إطار العمل على الوقاية 

 قبتها لتلبية احتياجات األشخاص.ومرا

 

ا، تعد حماية الصحة النفسية لجميع املواطنين وتعزيزها أمًرا ضرورًيا وأساسًيا.  تتحمل جميع اإلدارات الحكومية املسؤولية 
ً
ثالث

أن هناك عن تعزيز الصحة النفسية والرفاهية والوقاية من اضطرابات الصحة النفسية.  ويتمثل السبب املنطقي وراء ذلك في 

مجموعة مختلفة من العوامل االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر على الصحة النفسية والرفاهية، مثل: مستوى الداخل والتعليم 

والصحة البدنية والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان والصراع املسلح، من بين أشياء أخرى.  وقد تسهم إستراتيجية التدخل 

يز الصحة النفسية والرفاهية والوقاية من االضطرابات النفسية والحد من الوصمة والتمييز وانتهاكات املتعددة القطاعات في تعز 

 حقوق اإلنسان، وإيًلء اهتمام شديد بالفئات الضعيفة على وجه التحديد.

 

د السياسات إلى العنف رابًعا، يعد البحث أمًرا ضرورًيا فيما يتعلق بسياسات الصحة النفسية وتخطيطها وتقييمها". يجب أن تستن

وأفضل املمارسات. تتضمن البيانات املهمة: "انتشار اضطرابات الصحة النفسية وتحديد عوامل املخاطر الرئيسية وعوامل 

الحماية للصحة النفسية، وتغطية السياسات والتشريعات الحالية، والتدخًلت والخدمات، وبيانات النتائج الصحية، وبيانات 

 ية/ االقتصادية".النتائج االجتماع

 

( 3( حقوق اإلنسان، )2( التغطية الصحة الشاملة، )1وتستند خطة العمل إلى ستة مبادئ رئيسية، هي على النحو التالي: )

( تمكين األشخاص الذين يعانون 6( النهج املتعدد القطاعات، )5( منهج دورة الحياة، )4املمارسات القائمة على األدلة والبراهين، )

 نفسية واجتماعية.  من اضطرابات ذهنية وإعاقات 

 

 املبادئ الستة إلطار عمل الصحة النفسية الصادر عن منظمة الصحة العاملية //

 

  التغطية الصحية الشاملة: وبصرف النظر عن العمر والجنس والحالة االجتماعية واالقتصادية والعرق أو التوجه

من اضطرابات نفسية قادرين على الوصول إلى الجنس ي ووفًقا ملبدأ املساواة، يجب أن يكون األشخاص الذين يعانون 

الخدمات الصحية واالجتماعية األساسية التي تمكنهم من تحقيق التعافي وأعلى معايير الصحة التي يمكن الحصول عليها، 

 دون أن يعرضوا أنفسهم لخطر اإلفقار.
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   ت الخاصة بالعًلقة والوقاية حقوق اإلنسان: يجب أن تكون إستراتيجيات الصحة النفسية واإلجراءات والتدخًل

 والتعزيز ممتثلة التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرها من مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية.

 

  :يجب أن تستند إستراتيجيات الصحة النفسية والتدخًلت الخاصة بالعًلج  املمارسات القائمة على األدلة والبراهين

 والوقاية والتعزيز إلى األدلة العلمية و/ أو أفضل املمارسات، مع النظر بعين االعتبار إلى االعتبارات الثقافية.

 

  تياجات الصحية منهج دورة الحياة: يجب أن تراعي السياسات والخطط والخدمات الخاصة بالصحة النفسية االح

 واالجتماعية في جميع مراحل دورة الحياة، بما في ذلك الرضاعة والطفولة واملراهقة والبلوغ وكبر السن.

 

   النهج املتعدد القطاعات: تتطلب االستجابة الشاملة واملنسقة للصحة النفسية الشراكة مع العديد من القطاعات

ن والقطاعات االجتماعية وغيرها من القطاعات املعنية، باإلضافة إلى العامة، مثل: الصحة والتعيين والقضاء واإلسكا

 القطاع الخاص، حسب الوضع في الدولة.

 

   تمكين األشخاص الذين يعانون من اضطرابات ذهنية وإعاقات نفسية واجتماعية: يجب تمكين األشخاص الذين

دعم الصحة النفسية والسياسات والتخطيط يعانون من اضطرابات ذهنية وإعاقات نفسية واجتماعية وإشراكهم في 

 والتشريعات وتوفير الخدمات واملراقبة واألبحاث والتقييمات ذات الصلة بها.

 

اكتشفت منظمة الصحة العاملية أنه ال توجد دولة لديها سياسة محددة بوضوح تجاه الصحة النفسية ال سيما في األطفال  

توضح منظمة الصحة العاملية سلسلة من الخطوات التي يجب اتخاذها في وضع سياسة   (.31والشباب )منظمة الصحة العاملية: 

"جمع املعلومات والبيانات لوضع  السياسة، جمع األدلة  الصحة النفسية لألطفال والشباب.  وتتضمن هذه الخطوات:

الرؤية والقيم واملبادئ واألهداف الخاصة لإلستراتيجيات الفعالة، التشاور والتفاوض، تبادل الخبرات مع الدول األخرى، تحديد 

بالسياسة، تحديد مجاالت العمل وتحديد األدوار واملسؤوليات الرئيسية املنوطة بالجهات املعنية والقطاعات املختلفة" )منظمة 

 (.  31الصحة العاملية، صفحة 
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