
التصفح الذكي
التصفح اآلمن

  لإلنترنت
بدأت شراكة التصفح الذكي مع سيمانتك )Symantec( في عام 

2011، بهدف المساعدة في تحقيق االستفادة القصوى للفتيات من 
شبكة اإلنترنت مع إبقائهن آمنات أثناء ذلك. 

ومًعا، نهدف لتربية جيل من الفتيات والشابات الضليعات 
بشبكة اإلنترنت والالتي يستطعن استخدامها إلحداث فرق إيجابي 

في العالم. 



التصفح الذكي

شراكة التصفح الذكي
في عام 2011، بدأت شراكتنا مع شركة سيمانتك، وهي واحدة من أكبر شركات 

أمن اإلنترنت في العالم. المكّون الرئيسي للشراكة هو منهج شارة التعليم 
غير الرسمي؛ التصفح الذكي، والمصمم لمساعدة األطفال من جميع الفئات 

العمرية الحصول على االستفادة األمثل من وقتهم على اإلنترنت ومعرفة كيفية 
التعامل مع المخاطر التي تشكلها اإلنترنت بطريقة إيجابية. 

تم تطوير منهج التصفح الذكي من خالل شراكة الدعم 
الفني والمشورة المقدمة من خبراء شركة سيمانتك في 
األمن السيبراني وخبراء الجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة في التعليم غير الرسمي، ويقدم 
مورًدا فريًدا يضمن إعداد جيل من الفتيات والشابات 
يمتلكن المعرفة والمهارات الالزمة لحماية أنفسهن 

وغيرهن أثناء تواجدهن على اإلنترنت. 

ُيَمِكن التصفح الذكي الفتيات والشابات من استخدام اإلنترنت 
بشكل آمن. وهذا يساعد في تحقيق هدف )5( للتنمية 

المستدامة، نقطة 5)ب( على وجه التحديد، “تعزيز استخدام 
التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة”.

»بما أنه أصبح من الشائع استخدام جميع شبكات التواصل االجتماعي، وألنها جزء كبير 
من حياتنا اليومية، لم نكن ندرك الفرق بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة 
التي نتشاركها. نحن عادًة ال نفكر في أفعالنا بهذه الطريقة أو ربما ال نفكر في أنه 

من الممكن أن نتعرض ألمور سيئ.
 سامانثا ألكوسير موراليس، 15 عاًما، مكسيكو سيتي.

 كيف يعمل المنهج؟
يأخذ المتصفح الذكي الشباب في رحلة رقمية الكتشاف 

كيف يستطيعون االتصال بالمجتمعات المحلية والدولية، 
والمحافظة على أمنهم، والقيام باختيارات جيدة أثناء 

اتصالهم. ويضم المنهج ثالث موضوعات: 

االتصال اإليجابي باإلنترنت: 
كيف تؤثر شبكة اإلنترنت عليك وعلى أسرتك وعلى وقتك؟ في 

هذا الجزء، ستكتشف مزايا اإلنترنت ومخاطرها. 

حماية نفسك من مخاطر اإلنترنت: 
عمل كيفية تكوين كلمات مرور أفضل، وكيفية التعرف على مخاطر اإلنترنت وفهمها، 

واإلجراءات الوقائية الالزمة لحماية نفسك أثناء التصفح من خالل اإلنترنت.

احترام حقوقك وسمعتك على اإلنترنت: 
من التنمر السيبراني إلى سمعتك الرقمية، اكتشف كيف قد تؤثر اإلنترنت على 

حياتك ولماذا ينبغي أن تفكر مليًّا قبل المشاركة بأي محتوى من خالل اإلنترنت.

أعتقد إن أفضل طريقة لالهتمام بنا نحن الشباب هي المشاركة بهذا النوع من 
المعلومات حتى نفهم ما قد يحدث. إن األمر ال يتعلق بوضع أنفسنا في فقاعة، وإنما 

بحماية معلوماتنا ومن نقدمها له.
 سامانثا، مكسيكو سيتي.
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1https://www.statista.com/statistics/195140/new-user-generated-
content-uploaded-by-users-per-minute/

ملخص
أصبحت شبكة اإلنترنت جزًءا من حياتنا اليومية بسرعة رهيبة. ولمنظمة 

 )WAGGGS( عالمية مثل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
فتح توسع الشبكة السريع الفرص أمام أعضائنا، وعددهم 10 مليون 

عضو، لبناء الصالت والصداقات حول العالم؛ فالمرشدة في بيرو أو في 
كينيا بإمكانها اآلن التواصل مع صديقة جديدة في كندا أو كوريا 

الجنوبية أو الهند، وهذا من شأنه تقريب الحركة أكثر من ذي قبل. 
ومن خالل هذه النافذة على العالم، يتواصل الشباب اآلن ويتشاركون في 
المعلومات ويقدمون المناصرة في القضايا التي تهمهم في مجتمعاتهم 

وفي دولهم وفي جميع أنحاء العالم. 

إال أنه مع كل هذه الفرص تأتي المخاطر، وفي الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة، نحن نؤمن أننا نلعب دوًرا هاًما في تمكين أعضائنا من 

االستفادة من كل ما تقدمه شبكة اإلنترنت، مع ضمان وعيهم باألضرار الموجودة 
في عالم اإلنترنت وقدرتهم على حماية أنفسهم منها. 

وعلى الرغم من أن معظم تجارب 
الفتيات الخاصة باإلرشاد والكشافة 

تتضمن العمل في مجموعات، بعيًدا 
عن الشاشات وفي الخارج أغلب 

الوقت، يظل الواقع أن ذات الفتيات 
والشابات تتواجدن بشكل متزايد على 

اإلنترنت في المدارس والمنازل. ونحن 
نريد ضمان أمنهن أثناء تواجدهن 

على اإلنترنت وأن يتعلمن كيف يصبحن 
مواطنات عالميات من خاللها. 

ويتضمن ذلك التعرف على كيفية تحديد 
وتحدي خرافة الصورة أثناء التواجد على 

اإلنترنت )انظر برنامج الجمعية العالمية 
لمرشدات وفتيات الكشافة »حرة ألكون أنا«( 

والصور النمطية المتعلقة بالنوع التي 
قد تؤدي إلى عنف قائم على أساس النوع 

)انظر برنامج الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة »أصوات ضد العنف«(. تستطيع 

الفتيات والشابات أيًضا المناصرة إلحداث 
التغيير على اإلنترنت وإطالق أصواتهن من خالل 

.U-report مبادرات مثل استطالعات الرأي

اإلنترنت في أرقام
في يونيو 2018، كان لدى 55.1% من سكان العالم إمكانية الوصول لإلنترنت. 

بحلول عام 2020، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 50 مليار 
جهاز متصل باإلنترنت، بمعدل 7 أجهزة لكل شخص على وجه األرض. 

 في كل دقيقة، 
هناك: 

منشور من خالل 
TUMBLR

فيديو تمت مشاهدته 
YOUTUBE على

تغريدة مرسلة

صورة تم تحميلها 
INSTAGRAM على

سناب قام بمشاركتها 
1SNAPSHOT مستخدمي

محادثة من 
SKYPE خالل
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4333560
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توسعنا منذ عام 2011

منذ إطالق الشراكة في عام 2011، استهدفت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة األقاليم التي تمثل بعض تعداد اإلنترنت األسرع نمًوا والتي تعاني من 

معدالت مرتفعة من الجرائم اإللكترونية ونقص في المعلومات عن كيفية حماية 
أنفسهم أثناء التواجد على شبكة اإلنترنت. 

تم تطوير منهج التصفح الذكي وإطالقه بصفة تجريبية في المملكة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقد شاركت أكثر من 100 ألف مرشدة 

وفتاة كشافة. 

تمت مواءمة منهج التصفح الذكي ليتناسب مع السياق اإلفريقي 
ويتضمن مشورة خاصة بمستخدمي اإلنترنت من خالل الهاتف المحمول. أصبح 

التصفح الذكي اآلن متاح في عشرة دول. 

اتفقت شركة سيمانتك والجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة على مرحلة ثالثة أكبر في أمريكا 

الالتينية ومنطقة الكاريبي والهند. 

وصل المتصفح الذكي إلى 200 ألف مشارك، وهو 
مفعل في 44 دولة ومتاح في 9 لغات. 

حققت الشراكة هدف الوصول إلى 60 ألف من الفتيات 
والشابات في أمريكا الجنوبية والهند. 

امتد تقديم منهج التصفح الذكي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، 
مع إشراك 100 ألف فتاة من الفليبين وسنغافورة 

وأستراليا. وقد قدم موظفو سيمانتك أيًضا خبراتهم الفنية للوحدات 
التي أتمت البرنامج في أستراليا وتعلمت المزيد عن الحركة. 

بعد مرور ست سنوات على تقديم البرنامج، والوصول إلى أكثر من 
350 ألف من الشباب، تم إجراء تقييم عميق لعملية تقديم 

التصفح الذكي على مستوى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة. وقد ساعدنا التقييم كثيًرا لكي نفهم بشكل أفضل: 

تجربة الفتيات في إتمام منهج التصفح الذكي وأثر المشاركة على 	 
فهمهن لألمن من خالل شبكة اإلنترنت.

 تجربة المنظمات األعضاء والقائدات مقدمات المنهج.	 

وقد أشاركت حوالي 400 فتاة من 21 دولة وقائداتهن في البحث وقدمن 
المعلومات الراجعة والتي سيتم استخدامها إلعداد منهج عصري ومحدث. 

اتفقت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وشركة سيمانتك 
على مرحلة جديدة من الشراكة مدتها عامان ونصف )حتى 
نهاية 2021(. تتضمن المرحلة الجديدة تحديث لمنهج التصفح الذكي، مع 

ضم التغيرات األخيرة الخاصة بكيفية وصول الفتيات لإلنترنت والعالم 
الجديد الخاص بوسائل التواصل االجتماعي والتطبيقات. كما أننا سنوفر 

المزيد من محتوى البرنامج من خالل اإلنترنت بطرق جديدة حتى يتمكن 
أكبر عدد ممكن من الفتيات والشابات من الوصول إليه. 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة تطوعية مكرسة للفتيات والشابات في 
 www.wagggs.org العالم ولها 10 مليون عضو في 150 دولة. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة

أو االتصال برقم 1181 794 207 44 00.
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