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 AMANTECH برنامج مع بالتزامن تبادل المعارف والخبراتفرص  تناقش قطر فودافون

ومؤسسة ىيئة حكومة مالطا لالتصاالت  فودافوف قطر شركةاستضافت : 4102مايو  21الدوحة، 
InSafe Network  سالمة استخداـ مجاؿ  معرفة ومشاركة أفضؿ الممارسات في فرص نقؿ اللمناقشة

التكنولوجيا " يعنيالذي و  AmanTECHبرنامج ل الشركةإطالؽ  ولوجيا والعالـ الرقمي ويأتي ذلؾ عقبوالتكن
 ."اآلمنة

مايو والتقى بأىـ الجيات المعنية بالبرنامج مثؿ  25-23وقد زار الوفد المالطي قطر في الفترة الواقعة بيف 
حو آسيا ومركز االستشارات العائمية ومركز ومؤسسة أيادي الخير ن االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وزارة

. وقد ضَـّ الوفد كاًل مف السيد بيرنارد أجيوس مف ىيئة حكومة ومؤسسة "مدى" )العويف( التأىيؿ االجتماعي
BeSmartOnline!  (BSO ) بي سمارت أوف اليف مبادرةمالطا لالتصاالت، والسيد مارؾ سبيتري مف 

 .InSafe Network ةمؤسسجانيس ريتشاردسوف مف  ةوالسيد

قسـ المسؤولية االجتماعية لمشركات واالستدامة في  ةيداف، رئيسة حدان السيدة وقد استمع الوفد، بقيادة
عمى  افودافوف قطر مف تمؾ الجيات المعنية عف كيفية معالجة قطر لمسائؿ سالمة اإلنترنت وكيفية تأثيرى

ر وعائالتيـ في قطر، وتبادؿ  القطرية الجياتىذه ف خبراتيـ في ىذا المجاؿ مع و طيالخبراء المال الُقصَّ
المعنية. كما ناقش الوفد أيضًا الدور الذي يمعبو المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعـ المبادرات الوطنية 

الماضية  سنة 23الػالقطرية. فضاًل عف ذلؾ، عرض الوفد اإلستراتيجيات المتَّبعة في مالطا وأوروبا عبر 
النشاطات التي  عمىـ األطفاؿ واليافعيف واألىؿ والمجتمع بشكؿ عاـ، وأطمع المسؤوليف القطرييف لحماية ودع

 ، كنماذج لمدراسة واالطالع.BeSmartOnline مبادرةومنظمات  InSafe Networkترعاىا وتقوـ بيا 

ستخدمي اإلنترنت" تعميمية حوؿ "المواطنة الرقمية" و"بصمات م اً تمؾ النشاطات والمبادرات دروس تضمَّنتو 
عامًا؛ والندوات الحوارية مع األىؿ في المجالس المحمية؛ وخطوط المساعدة  26-21لألطفاؿ والمراىقيف بيف 

 لمجميور مباشرىي عبارة عف خط و  ChildWebAlertالياتفية الحصرية حوؿ سالمة اإلنترنت؛ وخدمة 



وأياـ لممعمومات حوؿ سالمة دوف ذكر االسـ؛  ؿتوى الذي يتضمف انتياكات لألطفايتيح ليـ اإلبالغ عف المح
اإلنترنت أثناء النشاطات الوطنية مثؿ يوـ الطفؿ العالمي، وميرجاف ربيع مالطا، وماراثوف الدراجات؛ وندوات 
التطوير الميني لألخصائييف العامميف في مجاالت تتعمؽ باألطفاؿ؛ والتعاوف مع كمية الفنوف والعموـ 

قسـ الفنوف والتصميـ، لدعـ الطالب الذيف يتمقوف دورات حوؿ الفنوف والتصميـ  -طاا في مالوالتكنولوجي
تاحة عدد مف المصادر ليـ حوؿ الموضوع؛ مسابقة   Flimkien man-nanniet fuq il-komputerوا 

تتراوح ، والتي تـ تخصيصيا لألطفاؿ الذيف 3123احتفااًل باليوـ العالمي إلنترنت أكثر أمانًا لعاـ  أقيمتالتي 
عمى استخداـ عامًا، حيث تـ تشجيعيـ مف خالليا عمى إجراء نشاطات مع أجدادىـ  23-21أعمارىـ بيف 

نشاء ىيئة لمشباب في مقتبؿ العمر لتشجيعيـ عمى اإلدالء بآرائيـ ومشاركة أفكارىـ حوؿ  الكومبيوتر؛ وا 
ة أيضًا بمثابة بطؿ وطني لممحتوى الطرؽ األمثؿ لنشر الوعي عف سالمة اإلنترنت. كما اعتُبرت تمؾ الييئ

 اإليجابي وجزء مف ىيئة لمشباب عمى مستوى أوروبا.

قسـ المسؤولية االجتماعية لمشركات واالستدامة في فودافوف  ةداف رئيسوبتمؾ المناسبة صًرحت السيدة دانة حي
فمنذ . السالمة الرقميةؿ قطر قائمة: "إنَّو لمف دواعي فخرنا أف نستضيؼ وفدًا بتمؾ األىمية والخبرة في مجا

كنا ممتزميف التزامًا راسخًا بأف يكوف ذلؾ البرنامج مبادرة طويمة األمد تشمؿ  AmanTECHرنامج ب إطالقنا
زيارة ىذا الوفد بمثابة استمرار لمحوار الذي وتعتبر كؿ المعنييف مف مختمؼ االختصاصات في مجتمعنا. 

برنامج ت التي نخطط إجراءىا خالؿ السنة األولى مف بدأناه سابقًا، وحمقة في سمسمة مف النشاطا
AmanTECH". 

شركة الشكر إلى  مارؾ سبيتيريالسيد  قّدـ وىيئة مالطا لالتصاالت، BeSmartOnline مشروع عف نيابةً و 
مف أفضؿ  لالستفادةو الفرصة ائأعض استضافة الوفد ومنحعمى  الييئات القطريةكافة و  قطر فودافوف
 ، أصبحتؾ رئيس لمعولمةتحّوؿ االنترنت الى محرّ مع وقاؿ: "المجاؿ.  ىذا فييـ تممارساو  يـتجارب

"وأضاؼ:  لمتحديات الموجودة في قطر.مماثمة جدًا التحديات التي يواجييا الشباب واألىؿ في مالطا وأوروبا 
والتي  ا المجاؿ البالغ األىميةفي ىذقطر  دولة استراتيجية لمتعّرؼ عمى لنا قّيمةفرصة  كانتىذه الزيارة "

مف الحياة والثقافة، وبيف  ء أساسيتيدؼ الى تحقيؽ التوازف بيف تعزيز تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كجز 
 ."لمستخدميف األصغر سناً فائدة اعمى اإلنترنت ل سميمةتأميف بيئة 

 



تصاالت في مالطا، والتي تقوـ بتنظيـ ة لقطَّاع االوُتعتبر ىيئة حكومة مالطا لالتصاالت السمطة المنظم  
االتصاالت اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والقطاع البريدي، كما ُتعتبر مسؤولة أيضًا عف عناصر 

 اإللكتروني وسالمة وحوكمة اإلنترنت. الشموؿإستراتيجية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الوطنية مثؿ 

تيدؼ إلى تعزيز سالمة اإلنترنت بيف  في مالطا مشتركة رة وطنية( مبادBSO) BeSmartOnlineوُتعتبر 
األطفاؿ واليافعيف. وقد تـ تنظيـ ىذه المبادرة مف قبؿ ىيئة حكومة مالطا لالتصاالت، ويتـ تنفيذىا عبر اتحاد 

يحظى ىذا االتحاد بدعـ و يتضمَّف مؤسسة خدمات الرفاه االجتماعي، ومكتب مفوَّض شؤوف األطفاؿ. 
إستراتيجية تتضمف الشرطة المالطية ووزارة الثقافة ومدارس مستقمة وجامعة مالطا ووكالة الشباب  شراكات

 .Aġenzija Żgħażagħالوطنية التي ُتعرؼ باسـ 

دولة مف أعضاء االتحاد  32مركز وعي وطني )يتبع لػ  42حوالي  بية تضـو فيي شبكة أور  ”Insafe“أما 
ج وروسيا وصربيا(. ويقوـ كؿ مركز وطني بإجراء حمالت توعوية يو بي باإلضافة آليسمندا والنر و األور 

عممي يقوـ تخصيص خطوط ىاتفية لممساعدة والعمؿ عف كثب مع الشباب لضماف تحقيؽ نيج وتثقيفية و 
 مساىمة العديد مف الجيات المعنية لموصوؿ إلى الغاية المنشودة: "إنترنت أفضؿ".عمى 

لمتكنولوجيا يسعى إلى تحقيؽ استخداـ آمف و فودافوف قطر  كةا أطمقتو شر فيو برنامج AmanTECHو
عف األىؿ  المعمومات التي يحتاجياامج إلى تعزيز نالبر ىذا ييدؼ و لإلنترنت مف قبؿ األطفاؿ واليافعيف. و 

 .العالـ الرقمي ألطفاليـ

ر أف يمتد الب سنة؛  22-6بيف  طالب تتراوح أعمارىـ 610111لى رنامج في سنتو األولى ليصؿ إومف المقرَّ
مف اآلباء واألميات. وسوؼ يعتمد البرنامج عمى منيج ثالثي االتجاىات،  360111ومعم ـ؛  260111و

حيث سيرك ز عمى الوعي والثقافة والدعـ التقني. وسوؼ يتـ، تحت مظم ة ىذا البرنامج، إطالؽ عدد مف 
مف النصائح  عددة اإلنترنت مع وتوفير مصدر معمومات عمى شبك 3125حمالت نشر الوعي خالؿ عاـ 

صدار مجالت ونشرات إخبارية وتأسيس مجموعات تثقفيفية وحوارية دائمة لألىؿ  لألىؿ والمعم ميف وا 
 باإلضافة إلى توجييات الخبرة وألعاب األطفاؿ التثقيفية. مختصيفخبراء  وتكريسوالمعم ميف واألميات، 

 www.vodafone.qa/AmanTECHمف المعمومات زوروا موقعنا: مزيد ل

http://www.vodafone.qa/AmanTECH


 - النياية -

 وبذة عه فودافون قطـر ش.م.ق:
فىدافىٌ قطر، شركت يساهًت قطريت، ححظى بعضىيت يجًىعت فىدافىٌ انعانًيت، وصاحبت انخرريي  اناراَ  

 دياث انهاحف اناابج ف  دونت قطر.نشبكاث ويدياث انهاحف انُقال انعًىييت وانخريي  انااَ  نشبكاث وي

، وبعد وقج قصير، بدأث ف  حقديى يجًىعت 2002يارش  1قايج فىدافىٌ قطر بخشغيم شبكخها انجىانت ف  

 يخُىعت يٍ يُخجاث ويدياث يًيسة ذاث قيًت عانيت نعًالئها.

فرراد وانشرركاث فر  وقايج فىدافىٌ بإطالق يدياث انهاحف اناابج انخ  حعخًد عهى األنياف نعًالئها يٍ األ

فىدافىٌ بخىسري   ونقد باشرثيديجت بًىاصفاث عانًيت،  IPوذنك بعد بُاء شبكت  2012أكخىبر/حشريٍ األول 

 " نألنياف.Qnbnيدياحها إنى انًُازل وانشركاث بانخسايٍ ي  َشر انشركت انقطريت نشبكت انحسيت انعريضت "

نخجاريت األكارر َريال نجعجراي فر  دونرت قطرر، وحهخرسو يخًام هدف فىدافىٌ ف  جعم انشركت حًهك انعاليت ا

. نًسيرد يرٍ 2030انشركت بخىفير بُيت ححخيت بًىاصفاث عانًيت ف  يجال االحصاالث ندعى رؤيت قطر انىطُيرت 

 .www.vodafone.qaانًعهىياث يرجى زيارة يىق  

 

 الرجاء االتصال بـ:لمزيد مه المعلومات للصحفييه، 

 ، يدير انعالقاث االعالييت ف  فىدافىٌ قطر.هانت قصاي

 hala.kassab@vodafone.com: البريد اإللكتروني
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