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 لحمایتھم من التعرض للتحرش الجنسي واإلدمان على االنترنیت
 مختصون یشددون على تكثیف رقابة األولیاء وتوجیھ أطفالھم

 لمیاء .ب
 

أكدت فرق معالجة الجرائم االلكترونیة التابعة لألمن الوطني، تزاید الجریمة المعلوماتیة، حیث یتم في كل 
في مثل ھذا الشكل من الجریمة، على مرة توقیف أشخاص من مختلف الشرائح االجتماعیة، تورطوا 

 سنة، مشددة 50 إلى 28غرار االبتزاز، النصب واالحتیال، القذف والتشھیر، وتتراوح أعمارھم مابین 
على ضرورة تكثیف الرقابة من قبل األولیاء في توجیھ أطفالھم عند استخدام االنترنیت، لتفادي تعرضھم 

  .  طیرةللتحرش الجنسي واإلدمان على المواقع الخ

عرفت اآلونة األخیرة انتشارا واسعا للجریمة بكل أنواعھا، التي مست معظم الشرائح االجتماعیة وخاصة 
فئة الشباب ولكن ما أصبحنا نشاھده ونسمع عنھ في الوقت الحالي یختلف تماما عن تلك الجرائم التي كنا 

ى حیاة األطفال والشباب، فبعدما كان نسمع بھا، ومنھا نجد الجریمة اإللكترونیة وما لھا من تأثیرعل
االنترنیت یستعمل ألغراض نبیلة أصبح الیوم مصدر تورط الكثیر من الشباب في ھذه الجرائم 

  .اإللكترونیة

صرح في وقت ) األنتربول(وكان نائب مدیر مكافحة الجریمة والمساس باألشخاص في المنظمة الدولیة 
دا في معدالت الجریمة اإللكترونیة، موازاة مع رفع مستوى سابق بأن الجزائر ستعرف ارتفاعا متزای

التدفق السریع لالنترنیت، مشیرا إلى أن المسألة مرتبطة بتوسع استخدام اإلنترنیت وتطور التكنولوجیا 
الرقمیة، مضیفا  أنھ كلما شھدت الدولة ارتفاعا في مستوى التدفق السریع لإلنترنیت تعرف ظاھرة 

ة تزایدا، األمر الذي أدى إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة سواء كان من الجریمة المعلوماتی
  . قبل األسرة أو الجھات المسؤولة لحمایة األطفال والشباب من مثل ھذه الجرائم

ویستغل مرتكبو الجرائم االلكترونیة، خبرتھم  في أعمال مثل التجسس، النصب والسرقة واألسوأ من ذلك 
راءة األطفال الرتكاب أبشع الجرائم  في حقھم ، فھم  في كثیر من األحیان  یكونون عرضة یستغلون ب

  .للتحرش الجنسي واإلدمان على  الشبكة بصفة عامة و المواقع االباحیة  بصورة خاصة

 وحسب مصالح األمن، فإن مخاطر الجریمة االلكترونیة كبیرة على الطفل الذي في كثیر من األحیان 
ة للتحرش الجنسي واإلدمان على شبكة االنترنیت، حیث تم معالجة عدد من القضایا تتعلق یكون عرض

  .بالتحرش الجنسي على االنترنیت



وفي ھذا اإلطار أكدت األخصائیة النفسیة جویدة آیت سي اعمر، أن ھناك أطفال لھم لقاءات مشبوھة في 
 كما  تعرض بعضھم لمواقع إباحیة صادمة، ھذا االنترنیت،  تلقوا إغراءات لممارسة الفعل المخل بالحیاء،

ند القانوني یكفل لھم الحمایة  ما یؤكد أن األطفال لیسوا بمنأى عن الجریمة االلكترونیة في ظل غیاب للس
من التعرض لھذه المواقع،  مؤكدة في ذات السیاق أنھ أمام ھذا االنتشار الواسع لمثل ھذه الجرائم كان وال 

بد من دق ناقوس الخطر وتوعیة اآلباء واألمھات وبشدة بعدم ترك أبنائھم بمفردھم إلجراء الدردشات 
ي الحدیث مع أشخاص آخرین یقومون بتتبع خطواتھم، من خالل المصورة مع أصدقائھم أو معارفھم لتفاد

اختراق المواقع وفتح الدخول على المكالمة دون علم الطرفین، خاصة بعد االستعمال الواسع للفایسبوك 
من طرف األطفال والشباب الذین أصبحوا مدمنین على شبكة األنترنت، كما تعتبر الكامیرا المثبتة على 

 على الخصوصیة الفردیة خاصة عندما یقبل أفراد على استخدامھا للمراقبة -تضیف –الفایسبوك خطیرة 
والتجسس باعتبار عملیة الدخول على المحادثة متاحة لكل من یعرف البرید اإللكتروني، مما أوجب تكثیف 

 ھذه الرقابة من قبل األولیاء في توجیھ أطفالھم عند استخدام االنترنیت وتوضیح المخاطر الناجمة عن
المواقع ومنھا اإلدمان على األلعاب اإللكترونیة ومدى تأثیرھا على نمو الطفل، حیث تدفع بالكثیر من 
األطفال إلى استخدام العنف ،التنافس الخاطئ والدخول في عالم الخیال والوحدة، مما ینعكس على بناء 

وائیة وغیر قادر على اكتساب شخصیة الطفل، موضحة أن ھذه األلعاب تجعل من الطفل أكثر أنانیة وانط
  .آلیات التفاعل مع اآلخرین

وأشارت محدثتنا إلى أن مصالح األمن والجمعیات الناشطة في مجال الطفولة، سبق لھا وأن سجلت 
حاالت، تعرض فیھا أطفال لمحاوالت االستدراج للفعل المخل بالحیاء عن طریق االغراء،  وكذلك حاالت 

 أن األطفال لیسوا بمنأى عن الجریمة االلكترونیة في غیاب  للسند - تقول–تحرش جنسي، مما یؤكد 
القانوني  یكفل لھم الحمایة  من التعرض لھذه المواقع مع ضرورة خلق قانون خاص یعاقب على الجریمة 

  .االلكترونیة 

 عند وحسب األخصائیة النفسانیة آیت سي اعمر، فإن دور األسرة یتمثل في الحمایة أي مرافقة األطفال
دخولھم االنترنیت ، موضحة في ذات السیاق أن ھناك احتیاطات یجب اتخاذھا للحد من المخاطر التي 

یمكن أن یتعرض لھا األطفال في شبكة االنترنیت منھا فتح الحوار مع األطفال، الحدیث واإلصغاء إلیھم ، 
لخدمات التي یلجأ الیھا األطفال السعي لفھم ما یبحث عنھ الطفل  أو یتجاوب معھ  في االنترنیت ومعرفة ا

  .أكثرونوعیة الخدمات التي یبحث عنھا

وقد رحبت األخصائیة أیت سي اعمر بما بادر بھ ناشطون على الفایسبوك من أجل حشد أكبر عدد من 
  .التوقیعات قصد حجب المواقع االباحیة في الجزائر

األسباب في انتشار االنحراف األخالقي  ھذه المبادرة التي جاءت انطالقا من أن االنترنیت أحد أھم 
وبسبب المخاوف المتزایدة على األطفال في ظل غیاب الرقابة األسریة ونقص التوعیة،حیث أطلق نشطاء 

على موقع التواصل االجتماعي الفایسبوك حملة لحجب المواقع اإلباحیة في الجزائر لدعوة الشباب من 
 للضغط على الجھات المسؤولة، وإجبارھا على تشفیر مثل ھذه الجنسین إلى المشاركة في توعیة  المجتمع

المواقع، ومن ثم سد الباب أمام األبعاد النفسیة واألخالقیة الخطیرة والسلوكات الشاذة التي تنشرھا ھذه 
المواقع في أوساط المستعملین لالنترنیت، خاصة وأن معظم الشباب واألطفال الذین یملكون أجھزة 

ھم، یقضون اللیل بأكملھ وھم یسبحون في ھذه المواقع، مؤكدین أنھ ال یمكن أن یتم كومبیوتر في غرف
  عاإلبقاء على ھذه المواقع التي تتسبب في تفسخ وانحالل المجتم

  
 


