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ماهي المبادئ التوجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت الصادرة عن االتحاد
الدولي لالتصاالت؟
المبادئ التوجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت هي مجموعة شاملة من
التوصيات التي أصدرها االتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)ITUالوكالة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ( )ICTالتابعة لألمم المتحدة ،من أجل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن كيفية اإلسهام في
تهيئة بيئة مأمونة وتمكينية لألطفال والشباب على اإلنترنت.
وتستهدف هذه المبادئ التوجيهية واضعي السياسات ودوائر الصناعة واآلباء والتربويين فضال ً عن األطفال
أنفسهم ،وقد اشتركت في تأليفها مجموعة من الخبراء الدوليين في هذا المجال ،والغرض منها أن تكون نموذجا ً
أساسيا ً يمكن تكييفه واستخدامه بما يتفق مع األعراف والقوانين الوطنية أو المحلية.
ونظرا ً إلى أن طبيعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيرها ال حدود لهما ،يستلزم تعزيز السالمة على اإلنترنت
الصعد المحلي والوطني واإلقليمي والدولي .وتساعد
جهودا ً عالمية من خالل تعاون جميع أصحاب المصلحة على ُّ
هذه المبادئ التوجيهية ،الداعية إلى اعتماد نهج لحماية األطفال على اإلنترنت يقوم على تعدد أصحاب المصلحة
منسقة لحماية األطفال على اإلنترنت ،باتّباع نُ ُهج متكاملة تشمل مشاركة األطفال
والقطاعات ،في وضع أُطر
ّ
واألطر القانونية والتنظيمية والتدابير التقنية واإلجرائية والهياكل التنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي في
هذا المجال.

ما هو “”Digiworld؟
“’( ”Digiworldالعالم الرقمي‘) - https://www.telenor.com/digiworld-en -أداة للتعلُّم ترمي إلى مساعدة
األطفال في الفئة العمرية  5أعوام  16 -عام ا ً في اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لهم ليتص َّفحوا العالم
الرقمي تص ّفحا ً مأمونا ً وأكثر متع ًة.
و ُتمكِّن األلعاب التفاعلية على اإلنترنت ،وهي مكتبة رقمية حافلة بالتحديات وورقات العمل القابلة للتنزيل،
الطفل من استكشاف العالم بالوتيرة المناسبة له ،والتقدم في اجتياز مختلف المستويات وفقا ً لعمره وخبرته
وقدراته .و ُيمنح الطفل شهادة عند إتمامه كل مستوى لتمكينه من التدليل على مداركه الجديدة ولالعتراف
باإلنجاز الذي حققه.
ويساعد المرشدون المساعدون اآلباء ومقدمي الرعاية والمع ِّلمين في اللعب والتعلم مع أطفالهم ودعم تطوير
مداركهم الرقمية واكتسابهم المرونة الرقمية دعما ً فعاالً.
وقد وضعت شركة  Parent Zoneالخبيرة في الحياة الرقمية ،بدعمٍ من مجموعة  ،Telenor Groupهذا المنهج
الدراسي لألطفال واألسر والمدارس.
كما ُترجمت أداة  Digiworldوجرت مواءمتها واختبارها لتناسب الجمهور في بنغالديش وباكستان وتايالند،
وذلك بالعمل عن كثب مع مقدمي الخدمات والمنظمات غير الحكومية والمدارس واألطفال أنفسهم على
الصعيد اإلقليمي.
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كيف تط ِّبق أداة  Digiworldالمبادئ التوجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت
الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
نبحث هنا كيفية تمثيل المبادئ التوجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت،
والموجهة إلى دوائر الصناعة وواضعي السياسات واآلباء والتربويين واألطفال ،في كل من تصميم أداة Digiworld
والمحتوى الذي تقدمه والنهج المعتمد في جميع مراحل إعدادها وتنفيذها.

التصميم وإمكانية النفاذ
منصات متعددة ،خارج شبكة اإلنترنت
ّ
من المهم عند وضع المواد التثقيفية مراعاة أن كثيرا ً من الناس حديثي العهد بالتكنولوجيا لن يشعروا
باالرتياح عند استخدامها .ولهذا السبب ،من المهم ضمان أن ُتتاح المواد المتعلقة بالسالمة إما خطيا ً
جدد بدرجة أكبر ،مثل الفيديو – المبادئ التوجيهية لواضعي
أو باستخدام وسيط آخر يألفه الوافدون ال ُ
السياسات لحماية األطفال على اإلنترنت
ُيتاح الحصول على أداة  Digiworldعلى اإلنترنت ويمكن استخدامها على الهواتف المتنقلة والحواسيب الل ْوحية
والحواسيب دون الحاجة إلى إدماج أي مكونات إضافية أو تثبيت أي تطبيقات .ولمساعدة اآلباء والتربويين
واألطفال على أن يصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيات والمفاهيم الجديدة ،ز ِّودت األداة بقسم ’المكتبة‘ الذي يقدم
شروحا ً بسيطة للمصطلحات الشائعة.
وقد كُ ِّيفت المكتبة واالختبارات القصيرة واألنشطة المشمولة بهذه اللعبة لتُستخدم خارج شبكة اإلنترنت ،إذ
بإمكان المستخدِم تنزيل ورقات العمل ومحتوى المكتبة كوثائق يمكن طباعتها .ويمكِّن ذلك جميع األطفال
والتربويين واألسر من االطالع على هذه المراجع واالستفادة منها ،ولو كانت إمكانية النفاذ إليها محدودة بمرة
واحدة.
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توفير الخصوصية من خالل اإلعدادات األصلية
ضبط اإلعدادات األصلية للخصوصية برفع مستواها  ...ينبغي أن تكون اإلعدادات األصلية للخصوصية
والمعلومات المتعلقة بأهمية الخصوصية مالئمة ألعمار المستخدِمين وطبيعة الخدمة .المبادئ
التوجيهية لدوائر الصناعة بشأن حماية األطفال على اإلنترنت – تهيئة بيئة أكثر أمانا ً على اإلنترنت
ومالئمة ألعمار المستخدِمين
لقد ُ
خ ِّفض مستوى جمع البيانات في أداة  Digiworldإلى أدنى حد .فال يلزم على المستخدِم تسجيل أي بيانات
شخصية أو تقديمها .ولتمكينه من العودة إلى اللعبة واستئناف اللعب من حيث توقف ،تقدِّم األداة طريقة بسيطة
إلنشاء اسم للمستخدِم وتت ُّبع مسار تقدمه في اجتياز المستويات .غير أن هذه البيانات ال تخ َّزن إال على جهاز
يطلع عليها أي شخص آخر.
المستخدِم وال َّ
جمع باستخدام تحليالت مح ِّرك  googleمعلومات إجمالية مخف ّية الهوية عن عدد الزائرين ،واأللعاب
و ُت َ
المستعملة ،وعدد المستخدمين الذين يستكملون كال ً من المستويات .إذ تساعد هذه المعلومات الشركاء في
اكتساب فهم عام للمسارات التي يتخذها المستخدمون في كل من األلعاب ،ومدى انخراطهم في هذه األلعاب،
والجوانب التي يمكن تحسينها.

التحديات واالعتبارات

يشكل خفض مستوى جمع البيانات إلى أدنى حد تحديا ً للشركاء من مقدمي الخدمات في أداة
 ،Digiworldذلك أن هذا اإلجراء يزيد من تعقيد عمليتي اقتفاء األثر وإثباته .إال أنه في هذه الحالة ،يكفل
رفع مستوى الخصوصية باعتباره المستوى األصلي احترام حقوق الطفل على نحو أفضل.
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المحتوى
دعم المعلِّمين
بنا ًء على السياق الوطني ،تقدَّم موا َّد الستخدامها في المدارس والمنازل لتعليم األطفال والشباب
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعزيزه  -المبادئ التوجيهية لدوائر الصناعة من أجل
حماية األطفال على اإلنترنت
خصص أداة  Digiworldمركزا ً مخصصا ً
إلى جانب األنشطة المتاحة على اإلنترنت وورقات العمل القابلة للتنزيلُ ،ت ِّ
مفصلة بشأن توسيع نطاق األنشطة والمناقشات في قاعات
للمعلِّمين يز ِّود التربويين بخطط دراسية وإرشادات
َّ
جمة في حال التدريس بموارد محدودة/بإمكانية نفاذ محدودة إلى اإلنترنت أو عند
الدرس .ولهذه اإلمكانية فائدة ّ
بحث مواضيع أصعب ،مثل خطاب الكراهية ،مع الطالب األكبر سناً.

اتّساع األفق
البد من أن يكون األطفال والشباب قادرين على التع ّرف على المخاطر القائمة على اإلنترنت ،فبعضها
جلي وبعضها أقل وضوحاً ،كأفعال اإلكراه واالبتزاز والتشهير ... .والبد من أن ُيدرك المعلِّمون ما يفعله
األطفال والشباب عند نفاذهم إلى اإلنترنت وما قد يواجهونه من مخاطر ويجدونه من فوائد  -المبادئ
التوجيهية لآلباء والتربويين من أجل حماية األطفال على اإلنترنت
تشكل مساعدة األطفال على إدراك جميع أشكال المخاطر القائمة على اإلنترنت هدفا ً أساسيا ً من أهداف
 .Digiworldومن هنا ،يكشف كل من جوانب اللعبة المتاحة على اإلنترنت عن أنواع مختلفة من المخاطر ،وكيفية
التع ّرف عليها ،وكيفية التعافي من التع ّرض لألذى .وقد اختيرت المواضيع التي تشملها اللعبة باالسترشاد بنتائج
األبحاث والخبرة العملية المكتسبة من العمل مع األسر وإسهامات مباشرة من األطفال.
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حسن السلوك
ُ
تيسر االستمتاع بتجارب إيجابية باستحداث
بخالف التوعية بقضية السالمة ،تستطيع الشركات أيضا ً أن ِّ
محتوى لألطفال والشباب عن إبداء االحترام وحسن السلوك وانفتاح الذهن عند استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والحرص على سالمة األصدقاء – المبادئ التوجيهية لدوائر الصناعة من
أجل حماية األطفال على اإلنترنت – تثقيف األطفال ومقدمي الرعاية والتربويين بشأن سالمة
األطفال واالستخدام المسؤول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تتضمن أداة  Digiworldاختبارات قصيرة وورقات عمل تساعد األطفال بصورة محددة في تكوين رأي عما ُيعتبر
حسنا ً وما ُيعتبر مسيئا ً على اإلنترنت وعن الكيفية التي قد ُيساء بها فهم الرسائل أو التأ ِّذي منها .فبعدما ُيتمم
َ
الطفل أيا ً من المستويات المحددةُ ،تعرض عليه سيناريوهات صعبة مختلفة و ُيدعى إلى التفكير في كيفية
استخدام معارفه ومهاراته الجديدة لمساعدة أصدقائه.

المالءمة للسن والمرحلة
استحداث و/أو تقديم مجموعة من المحتويات العالية الجودة المالئمة لسن مستخدميها  -المبادئ
التوجيهية لدوائر الصناعة من أجل حماية األطفال على اإلنترنت
وتخصص لألطفال في
إن جميع محتويات أداة  Digiworldمالئمة لألطفال في الفئة العمرية  5أعوام  16 -عاماً.
َّ
الخامسة والسادسة من العمر مساحة للتعلم يمكنهم استخدامها مع آبائهم /مقدمي الرعاية لهم .أما األطفال
نمي المعارف
في الفئة العمرية  7أعوام  16 -عاماً ،فعليهم إتمام ثالثة مستويات ،يزداد كل منها تعقيدا ً و ُي ِّ
والمهارات التي سبق لهم تعلّمها .و ُيمنح المتعلِّم شار ًة رقمية عند انتهائه من أداء كل اختبار قصير .وبمجرد
جمعه جميع الشارات المتصلة بمستوى معين يحصل على شهادة رقمية تورد بالتفصيل ما تعلمه وتحتفي
بإنجازه .كما أن إتمام مستوى ما يسمح للمتعلِّم ببدء المستوى الجديد مما يمكّنه من مواصلة التقدم والتعلم.
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النهج
المرونة
تشكل القدرة على التعافي والتعلم من التجارب عنصرا ً حيويا ً في بناء المرونة الرقمية .فإذا تع َّرض
الطفل ألي خطر أو أذى على اإلنترنت ،يستطيع والداه مساعدته في إيجاد طرق للتعافي من ذلك كي
يتمكّن من االستفادة من الجوانب اإليجابية لإلنترنت بأمان حسبما يناسبه ،وتجنُّب التع ّرض لالستبعاد
متى أمكن – المبادئ التوجيهية لآلباء والتربويين من أجل حماية األطفال على اإلنترنت
تنتهج أداة  Digiworldفي جميع أجزائها نهجا ً يقوم على مبدأ المرونة ،استنادا ً إلى إطار المرونة الرقمية المعتمد
من المجلس البريطاني للسالمة على اإلنترنت .ويشمل ذلك لعب ًة تفاعلية وورقة عمل محددتين ترك ّزان على
مسألة التعافي .كما تتناول الخطط الدراسية وغيرها من الموارد مفهوم التعافي بالتفصيل ليتسنى لآلباء والمعلمين
تقديم الدعم الالزم ألطفالهم بثقة أكبر.

إشراك اآلباء
يمكن لدوائر الصناعة أن تعمل بالتعاون مع الحكومات والتربويين من أجل تعزيز قدرة اآلباء على
مساعدة أبنائهم من األطفال والشباب على التصرف كمواطنين رقميين مسؤولين .المبادئ التوجيهية
لدوائر الصناعة – تثقيف األطفال ومقدمي الرعاية والتربويين بشأن سالمة األطفال واالستخدام
المسؤول لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -المبادئ التوجيهية لدوائر الصناعة من أجل حماية
األطفال على اإلنترنت
منذ البداية ،أدركت مجموعة  Telenorأن إشراك اآلباء ومقدمي الرعاية في حماية األطفال على اإلنترنت عامل
أساسي في نجاح النتيجة ،بل وكانت تعلم أيضا ً أن اآلباء ومقدمي الرعاية سيستفيدون من مشورة الخبراء في

6

مثال لكيفية تقديم المبادئ التوجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت في الممارسة
العملية

هذا المجال .فقد تمكّنت المجموعة ،بالعمل مع شركة  ،Parent Zoneوهي شركة اجتماعية دولية ،من إنشاء
ومث َبت إلشراك اآلباء ومقدمي الرعاية ومساعدتهم .فتزويد اآلباء بمواد مساعِ دة
أداة  Digiworldباعتماد نهج قوي ُ
ومناسبة للسياق المحلي َض َمن لألطفال الحصول على المساعدة في المدرسة وخارجها ،على اإلنترنت وخارجها،
على السواء.

المحتوى المناسب للسياق المحلي
من المهم جدا ً إنتاج المواد محليا ً بما يتفق مع القوانين المحلية والمعايير الثقافية المحلية أيضاً.
وستكون هذه المسألة جوهرية عند تنظيم أي حمالت تتعلق بالسالمة على اإلنترنت أو وضع أي مواد
تدريبية بهذا الشأن - .المبادئ التوجيهية لواضعي السياسات من أجل حماية األطفال على اإلنترنت
إن جميع الموارد المتصلة بأداة  Digiworldمتاحة باللغات األُردية والبنغالية والتايلندية .وقد عملت شركة
 Parent Zoneعن كثب مع شركائها المحليين واستشارت األخصائيين في كل من البلدان المستهدفة لتضمن
اتفاق المحتوى مع المعايير واالتجاهات واألولويات الثقافية فيه .فعندما أُعدت نسخة األداة باللغة اإلنكليزية،
عملت وحدات األعمال التجارية بمجموعة  Telenorمع المنظمات غير الحكومية واألخصائيين في بلد كل منهم
من أجل ترجمة األداة ومواءمتها مع السياق المحلي واختبارها.

التحديات والتعلم

يشكل ترجمة المحتوى ومواءمته مع السياق المحلي تحديا ً مع ّقدا ً يستلزم التواصل الجيد فيما بين
الشركاء واالسترشاد برؤية مشتركة واضحة .كما أن تنفيذ هاتين العمليتين يتطلب توفر الوقت
والموارد ،ولكن ال غنى عنهما لضمان فهم احتياجات األطفال المحلية ،ومن ثم ،تلبيتها تلبي ًة فعالة.

الحمالت
تنظيم حمالت توعية وطنية إلتاحة الفرصة لتسليط الضوء على قضايا حماية األطفال على اإلنترنت
على الصعيد العالمي .وقد يكون من المفيد استغالل حمالت عالمية من قبيل "يوم اإلنترنت األكثر
أماناً" في إعداد حمالت جديدة  -المبادئ التوجيهية لواضعي السياسات من أجل حماية األطفال
على اإلنترنت
أُطلقت مبادرة  Digiworldفي بادئ األمر كجزء من نشاط مجموعة  Telenorعلى الصعيد العالمي بشأن يوم
اإلنترنت األكثر أماناً .ثم أُدمجت هذه المبادرة أيضا ً في الحملة التي أطلقتها المجموعة باسم ’كُن ذكيا ً واستخدم
قلبك‘ والتي ال تزال قائمة .وقد أسهم ذلك في توسيع سياق المبادرة وتمكين الشركاء من االستفادة من األنشطة
السابقة المنفذة في هذا المجال.
وقد تولى كل من البلدان المشاركة تنظيم حملة االتصال والتسويق الخاصة به لدعم إطالق النسخة الموا َءمة
مع السياق المحلي فيه من برنامج  .Digiworldوفي تايالند ،شمل ذلك عقد شراكة مع وزارة التعليم لتنفيذ
موسعة للوصول إلى اآلباء واألسر مباشر ًة.
البرنامج في المدارس والقيام بتغطية إعالمية
ّ
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الشراكات
االستفادة من الخبرات المتخصصة الداخلية والخارجية ومشاورة أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بمن
فيهم األطفال والشباب ،فيما يتعلق بآليات ضمان سالمة األطفال على اإلنترنت ،من أجل الحصول
على آراء تعقيبية وإرشادات مستمرة بشأن ال ُن ُهج التي تعتمدها الشركات في هذا المجال – المبادئ
التوجيهية لدوائر الصناعة من أجل حماية األطفال على اإلنترنت
اشترك في إعداد خدمة  Digiworldوتنفيذها العديد من الشركاء وأصحاب المصلحة الذي ساعدوا في تزويدها
بالمعلومات وتصميمها واختبارها وترويجها .واستُكملت المعارف والخبرات المتخصصة لشركة Parent Zone
في مجال حماية األطفال على اإلنترنت وإشراك األسر في ذلك بأعمال الوكاالت اإلنمائية المحلية والشركاء من
مقدمي الخدمات.
وقد شارك األطفال والمعلمون فيما أُجري من مشاورات وعمليات اختبار في جميع مراحل إعداد هذه الخدمة،
وأسهمت آراؤهم التعقيبية في تحسينها .ويستمر صقل خدمة  Digiworldومواءمتها بنا ًء على اآلراء التعقيبية
الواردة من األطفال واألسر والتربويين والشركاء.
التحديات والتعلم
إن تنسيق الشراكات قد يكون مسأل ًة معقدة وضمان مشاركة األطفال والمستخدمين النهائيين
مشارك ًة هادفة يمكن أن يتطلب توفر الوقت والموارد .غير أن االستثمار في هذين المجالين قد أسهم
في تنفيذ مبادرة مدروسة بدرجة أكبر وعالية الجودة وفي زيادة الدعم المحلي واستمرار العمل مع
األطفال واألسر والتربويين.

ملخص
تشكل مبادرة  Digiworldمجرد مثال واحد لكيفية استخدام المبادئ التوجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت
الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت بطرق عملية جدا ً إلرشاد عمليات التصميم والمحتويات وال ُن ُهج المتعلقة
بحماية األطفال على اإلنترنت .إذ تتعدد الطرق األخرى التي يمكن بها تنفيذ ذلك .إال أن أهم الدروس المستفادة
واالعتبارات المعروضة هنا ستكون قابلة للتطبيق في مبادرات أخرى عديدة تتعلق بحماية األطفال على اإلنترنت.
.
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الشركاء والعالقات المستقبلية
االتحاد الدولي لالتصاالت ومبادرة حماية األطفال على اإلنترنت

أطلق االتحاد الدولي لالتصاالت في نوفمبر  2008مبادرة حماية األطفال على اإلنترنت ( )COPكمبادرة دولية
تستهدف العديد من أصحاب المصلحة ،وذلك تصديا ً للتحديات التي تفرضها التطورات السريعة لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والمخاطر واألضرار المحتملة التي قد يحملها عالم اإلنترنت في ط ّياته لألطفال.
وباعتبار االتحاد الدولي لالتصاالت الوكالة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة لألمم
كداع إلى أحداث عالمية ،ترمي مبادرته المتعلقة بحماية األطفال على اإلنترنت إلى جمع
المتحدة ،وبروح دوره
ٍ
الشركاء من جميع قطاعات المجتمع الدولي من أجل تهيئة تجربة مأمونة وتمكينية لألطفال على اإلنترنت في
شتى أنحاء العالم.
ولما كانت هذه المبادرة تركّز على حد سواء على الفرص الكبيرة التي تتيحها البيئة الرقمية للطفل ليتعلم
ويتواصل ويلعب وعلى المخاطر واألضرار المحتملةـ ،أيضاً ،التي قد يتعرض لها على اإلنترنت ،فإنها تحدد لجميع
أصحاب المصلحة المعنيين ،بمن فيهم األطفال والشباب ،مبادئ توجيهية لحماية األطفال على اإلنترنت ،تشدِّد
على مسؤولية أصحاب المصلحة المعنيين كافة وتقدم توصيات محددة إلى كل من فئات الجمهور المستهدف
بشأن حماية األطفال وسالمتهم على اإلنترنت ،واكتسابهم المهارات الرقمية.
كمنصة للتوعية وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات
وقد اعتُرف بمبادرة حماية األطفال على اإلنترنت
ّ
المتعلقة بقضايا سالمة الطفل ،من خالل مواصلة تقديم المساعدة والدعم إلى الدول األعضاء في االتحاد في إعداد
وتنفيذ خرائط طريق لحماية األطفال على اإلنترنت على المستوى الوطني .وتشدد المبادرة أيضا ً على أهمية
حماية األطفال على اإلنترنت في إطار أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من معاهدات حقوق اإلنسان ،من خالل
تشجيع التعاون فيما بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بحماية األطفال على اإلنترنت.
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ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن مبادرة حماية األطفال على اإلنترنت في الموقع اإللكتروني الخاص
بها.

شركة Parent Zone

شركة  Parent Zoneهي شركة تضم خبراء في الحياة األسرية الرقمية ،وتقدم المساعدة والمعلومات إلى اآلباء
واألطفال والمدارس في مختلف أرجاء العالم ،لتساعد بذلك األسر في تص ّفح اإلنترنت بأمان وثقة.
وتعمل الشركة اعتياديا ً مع اآلباء والمدارس والحكومات والشركات من أجل دراسة تأثير التكنولوجيات الناشئة
على األطفال واألسر ،وفهمه ،والتعامل معه.
وقد وضعت شركة  ،Parent Zoneمستعين ًة بخبرتها وبخبراتها المتخصصة في إنشاء أدوات للتعلم تستهدف
وضمنته موارد قابلة للتنزيل
األطفال ،المنهج الدراسي المتعلق بالعالم الرقمي لمجموعة  Telenorحصرياً،
ّ
ولعبة تفاعلية.
ولالطالع على مزيد من المعلومات عن أعمال الشركة ومواردهاُ ،زر  www.parentzone.org.ukأو أرسل رسالة
إلكترونية إلى .info@parentzone.org.uk

مجموعة Telenor

 Telenor Groupهي شركة اتصاالت رائدة تباشر أعمالها في مختلف أنحاء منطقتي إسكندنافيا وآسيا ،وتلتزم
بالسلوكيات المسؤولة لألعمال التجارية ويح ّركها طموحها إلى تمكين المجتمعات .وفي إطار جهودها الرامية إلى
تحقيق هذا الطموح ،تنضم مجموعة  Telenorإلى الهدف رقم  10من أهداف التنمية المستدامة ،التي حددتها
األمم المتحدة ،أال وهو الحد من أوجه عدم المساواة.
وال تزال التوصيلية مجال عمل مجموعة  Telenorمنذ أكثر من  160عاماً ،وتستهدف الشركة توصيل العمالء
بأهم األشياء على اإلطالق .كما أنها ملتزمة بحماية الفئات الضعيفة ومساعدتها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة
من التوصيلية.
وباالشتراك مع شركائها من ذوي الخبرة ،تضطلع مجموعة  Telenorبدور فعال في ترويج زيادة أمان استعمال
خدمات االتصاالت لدى األطفال والشباب ،وكذلك لدى المعلمين واآلباء ومقدمي الرعاية .ومن أهم أولويات
التنمر السيبراني واإلسهام في جعل بيئة اإلنترنت مكانا ً أكثر أمانا ً يمكن للشباب استكشافه.
الشركة منع
ّ
ومجموعة  Telenorمدرجة في سوق أوسلو لألوراق المالية تحت الرمز  .TELويمكن االطالع على مزيد من
المعلومات عنها في .www.telenor.com
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