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إصدار من إصدارات
المجلس القومى للطفولة واألمومة

ومنظمة يونيسف - مصر
للتوعية بمخاطر التنمر اإللكترونى

فى إطار مشروع التوسع فى 
الحصول على التعليم والحماية 

لألطفال المعرضين للخطر الممول 
من االتحاد األوروبي - مايو 2018

المادة العلمية :
د. عــــزة العـشــماوى

مـن أوراق ودراسـات المجـلس 
القـومــى للطفولة واألمومـة 

ومنظمة يونيسف - مصر

اإلعداد التحريرى 
هبة محمد باشا

اإلخراج الفنى
محرم شوقى

طبعت بمطابع األهرام
حقوق الطبع محفوظة

للمجلس القومى
 للطفولة واألمومة

ومنظمة يونيسيف - مصر

احمى طفلك من
 التنمر اإللكترونى

10

6

 16
14

7

 25 سـؤااًل عن ابنـك 
واإلنترنت

برونو مايس :
عالم آمن لألطفال بال تنمر

خط نجدة الطفل 16000
ينقذ ابنك من التهديد اإللكترونى

كيف تساعد طفلك 
على مواجهة التنمر ؟

السفير إيفان سوركوش :
إنهاء العنف ضد األطفال هدفنا

االتحاد األوروبي
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د. عــــزة العشــــمـــاوى
 األمين العام

للمجلس القومى للطفولة واألمومة
aashmawey_pink@yahoo.com

معًا # ضد_التنمر_اإللكتروني

#أنا_ضد_ التنمر

يعرفها  مصطلحاتنا،  على  جديدة  كلمة  "التنمر" 
الغالسة"!بات   " بالتحفيل"أو   " بينهم  فيما  األطفال 
النفسية،  العنف،واإلساءة  التنمر اإللكتروني أحد أشكال 
التكنولوجي  التطور  والمعنوية لألطفال خاصة في ظل 
التي  الحديثة  الوسائل  أهم  أحد  اإلنترنت  جعل  الذي 
يتواصل من خاللها األطفال للدردشة، واللعب والتعلم، 
والمسابقات،  القدم،  وكرة  والنجوم،  األخبار  ومتابعة 
واألفالم والدراما التي تتعلق بمراحل عمرهم المختلفة.

 توفير اإلنترنت والوسائل الحديثة لألطفال حق أصيل 
التطور،  لمواكبة  والمعرفة  التعلم  في  حقوقهم  من 
وللحصول على المعلومات اآلمنة، كما أن من حقهم أن 
تتاح لهم كافة الفرص من أجل ذلك، والمعادلة الصعبة 
حيث  الحق،  هذا  تنتهك  أضرار  أي  من  حمايتهم  هي 
اإليجابيات،  العديد من  االجتماعي  التواصل  لمواقع  إن 
غياب  أيضا في ضوء  السلبيات  العديد من  لها  أن  كما 

المتابعة المستمرة من أولياء األمور.

آرائه،  عن  ويعبر  يتكلم  أن  وتشجيعه  الطفل  تمكين 
ومشكالته أو أي مضايقات يتعرض لها، وأن تؤخذ هذه 
اآلراء في االعتبار وبمحمل الجدية سيكون له أثرًا إيجابيًا 
امام  وبقيمته  بذاته،  وإحساسه  شخصيته  تكوين  في 

نفسه، وأمام أسرته وأصدقائه!

المحافظة على كرامه أطفالنا باحترامهم وعدم اهانتهم 
بكلمات تجرح مشاعرهم أو االستهانة بأي أحاسيس أو 
تحت  أصدقائهم  من  إليها  يتعرضون  غضب  مشاعر 

مسمي " التنمر"!

في  فرصتهم  من  سيزيدان  الكرامة  وإه��دار  اإلهانة 
لإلنترنت!   االفتراضي  العالم  في  واالنخراط  االنطواء 
اإلحباط سيضعف شخصية الطفل أمام زمالئه، ومنهم 

من سيستغل حالة ضعفه و يتنمر به! فالطفل المتنمر 
وتعرض  نفسية  مشكالت  لديه  طفل  هو  الحقيقة  في 
سلوك  يسلك  أن  إلي  أدت  حياته  في  عديدة  لضغوط 
واقع  في  الطفل  هذا  األقوى،  بأنه  ذاته  ليشعر  التنمر 
مدرسته  أو  أسرته  تنبيه  ويجب  للمساعدة  يحتاج  األمر 

بأنه في حاجة إلىالمساعدة وبهدوء شديد.

ومن هنا نناشد األسرة: تحاوروا مع أوالدكم وبناتكم ال 
ذلك  االفتراضي،  عالمهم  مع  تامة  عزلة  في  تتركوهم 
واإلدمان!  والمخدرات  الجريمة  عالم  الذي يشبه  العالم 
ويشبع  وترفيهًا،  وإثارة،  متعة  لهم  يوفر  مجهول  عالم 
رغباتهم كمراهقين وفقا لما توفره لهم مواقع التواصل 
كما  سلبيًا  أو  إيجابيًا  يكون  قد  محتوى  من  االجتماعي 
وتعرضهم  وتوحدهم  عزلتهم،  من  يزيد  عالم  ذكرنا! 

للتنمر، والعنف وفي بعض األحيان لالنتحار!

العالم  بهذا  أيضًا  مشغولين  أنفسهم  اآلباء  يكون  قد 
وعن  أبنائهم  عن  معزل  في  يجعلهم  الذي  االفتراضي 
تطور  مرحلة  هي  المراهقة  فمرحلة  تفكيرهم،  طرق 
نفسي واجتماعي حيث تعرف بمرحلة التغيرات السريعة 
مساحة  تخصيص  واألمهات  اآلب��اء،  من  تتطلب  التي 
للحوار المشترك بعيدًا عن عالم اإلنترنت الذي يفترس 
أوالدنا وأوقاتنا أيضًا !األمر الذي يخلق فجوة كبيرة بيننا 

الحوار  خالل  من  الفجوات  فتقليل  أطفالنا،  وبين  نحن 
الوقت  في  التدخل  على  سيساعد  المباشر  واالتصال 
المناسب، كما أن وجود قدوة في هذا التوقيت هو أمر 

ضروري. 

حملة  واألمومة"  للطفولة  القومي  المجلس  أطلق  وقد 
مصر،  يونيسف  بالتعاون  اإللكتروني"  التنمر  ضد 
األطفال  تمكين  أجل  من  األوروبي  االتحاد  من  وبدعم 
التنمر  ح��ول  والمعرفة  بالمعلومات  والمراهقين 
للتعلم  آمن  وإنترنت  اجتماعي  لتواصل  اإللكتروني 
والتواصل بال تنمر،وللحوار مع األطفال وتوعيتهم فيما 

يمكن أن يتعرضوا له كأمرا محوريًا.

الذي  الطفل  سن  انخفضت  كلما  أنه  الدراسات  وتؤكد 
يستخدم اإلنترنت للتواصل مع أقرانه زادت مسؤوليتنا 
كأولياء أمور للتأكد من حمايته من التنمر اإللكتروني، 
ووجود آليات لتمكينه بحزمة من المعلومات واألنشطة 

التفاعلية على فيس بوك وتويتر. 

العديد من  إلي  الحملة واستمعنا  وبعد أن أطلقنا هذه 
قصص التنمر التي تعرض لها األطفال، وبقدر تأثرنا من 
القصص بقدر سعادتنا إننا أستطعنا أن نصل إلي األسر، 
ونفتح موضوعًا جديدًا أال وهو "التنمر االلكتروني" فقد 
األطفال  وكذلك  األمور،  أولياء  من  العديد  معنا  تحاور 
لتبادل تجاربهم حول التنمر على اإلنترنت وكيف تغلبوا 

عليها أو كيف أثرت عليهم نفسيًا ومعنويًا.

المعلومات  وتبادل  للتحاور  الوقت  من  لمزيد  نحتاج 
واإلبالغ عن مضايقات وعنف وجرائم استغالل يتعرض 
للعالم  فريسة  وتركهم  العزلة  بسبب  أوالدن��ا  اليها 

االفتراضي!

سنستمر سويا وننتظر أوالدنا وبناتنا وأسرهم من خالل 
القومي  المجلس  أو صفحة   16000 الطفل  نجدة  خط 

للطفولة واألمومة على فيس بوك... 

اإلنترنت  علي  التنمر  أشكال  ... من  آخرًا  وليس  وأخيرًا 
كما ذكرها لي طفل " أنا الوحيد لما ابعت رسالة واتس 
لواحد  بعت  لو  وبرضة  علي،  يرد  محدش  لمجموعتنا 
لوحدة رسالة واتس برضة ميردش علي ، وده بيخليني 
عندي  من  ضعيف"..وانا  أو  في  مرغوب  غير  إني  اشعر 
قلت له بالعكس ده النك محترم ومتفوق ممكن يكونوا 
بيعملوا كده معاك.. متزعلش واستمر واحكي كل اللي 
.. واعتبر تصرفاتهم أنهم  مضايقك أنت األقوي منهم 

غير أسوياء وأنت األفضل...



67

ى
م

اح
ى

م
اح

ى
كترون

مر اإلل
ن التن

م
ى

ون
تر

ك
إلل

ر ا
م

تن
 ال

ن
م ك

طفل
ك

فل
ط

إنهاء العنف
ضد األطفال
هدفنا

اللتزامه  وتأكيدًا  وثروتها.  مصر  مال  رأس  هم  "األطفال   
األوروبي  االتحاد  عمل  وحمايتهم،  األطفال  لحقوق  بالدعوة 
واألمومة  للطفولة  القومي  المجلس  مع  عديدة  لسنوات 
واليونيسف في مجاالت تنمية وحماية الطفل. وقد خصص 
االتحاد األوروبي في هذا اإلطار موارد كبيرة لدعم عدة برامج 

وطنية مهمة ومبادرات استراتيجية في مصر.

 ويمثل مشروع "التوسع في الحصول على التعليم والحماية 
األوروبي  االتحاد  يموله  والذي  للخطر"  المعرضين  لألطفال 
التعاون  يورو، قصة نجاح في  30 مليون  ب�  بمساهمة تقدر 
للطفولة واألمومة  القومي  األوروبي والمجلس  االتحاد  بين 

واليونيسف. 

ومن  واليونيسف،  المجلس  من  الدؤوبة  الجهود  فبفضل 
الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، نفخر أنه 
ألف طفل من   30 أكثر من  المشروع يستفيد  إطار هذا  في 

المعرضين للخطر واإليذاء.

إلى  النطاق  التوعية واسعة  إلى ذلك، تصل حمالت   إضافة 
الماليين من المصريين. وعلى مدار العام الماضي، وصلت 
حملة "أوالدنا" عن التربية اإليجابية لماليين المصريين عبر 

وسائل االعالم.

واليوم، نحن نستفيد من النجاح الذي حققناه في رفع الوعي 
مع  العنف،  أنواع  كافة  من  األطفال  حماية  بضرورة  العام 
ضمان وضع السبل والموارد الفعالة التي تمكن األطفال من 
الجهود  في  المشاركة  ويسعدنا  طاقاتهم،  لكامل  الوصول 
فمع  مصر.  في  األطفال  بين  التنمر  ضد  حملة  أول  إلطالق 

االجتماعي،  التواصل  ووسائل  لإلنترنت  استخدامهم  زيادة 
يصبح األطفال بالفعل معرضين لهذا الخطر. وبالتالي أصبح 
من الضروري الدعوة لعالم رقمي أكثر أمانًا لألطفال والنشء، 

ولحمايتهم من "التنمر اإللكتروني".

 ويجب أن يحصل األطفال على التوجيه ليستمتعوا باالطالع 
والتفاعل على اإلنترنت في أمان.

 وإن جهود حماية األطفال من التنمر على اإلنترنت يجب أن 
تركز على هؤالء األكثر ضعفًا واألقل حظًا ممن تقل احتماالت 

وعيهم بمخاطر اإلنترنت وتعرضهم لإليذاء.

 ومع إطالق الحملة، نرى عمال مميزًا على أرض الواقع يركز 
والمعنيين  الرعاية  مقدمي  لدى  الوعي  رفع  على  بالتحديد 

بتنمية وحماية األطفال.

التوفيق  كل  األوروب��ي  االتحاد  عن  بالنيابة  وأتمنى   
لشركائنا، وباألخص المجلس القومي للطفولة واألمومة 
واليونيسف، آملين أنه بهذه الحملة الهامة، مع المبادرات 
ثرية  تجارب  لألطفال  سيَكون  األخ��رى،  االستراتيجية 

وإيجابية مع العالم الرقمي."

برونو مايس
ممثل يونيسف في مصر 

السفير إيفان سوركوش
رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر 

عالم آمن
لألطفال
 بال تنمر

يسعدني حماس العمل ونحن نطلق هذه الحملة  المشتركة 
من  األطفال  حماية  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
القومي  المجلس  يقودها  حملة  وهي  اإلنترنت،  على  التنمر 
االتحاد  من  الممول  المشروع  ضمن  واألمومة،  للطفولة 
األوروبي "برنامج التوسع في الحصول على التعليم وحماية 

األطفال المعرضين للخطر".

واحد من كل ثالثة من مستخدمي  ينتمى  اليوم،  عالم  في 
لثروة  األطفال  هؤالء  ويتعرض  الطفولة.  لمرحلة  اإلنترنت 
من المنافع والفرص، ولكنهم يتعرضون أيضًا لمجموعة من 

المخاطر واألذى.

يعاني المزيد والمزيد من األطفال والشباب في جميع أنحاء 
العالم من التنمر على اإلنترنت، ويعانون من عواقب نفسية 
وجسدية وخيمة.  قبل أسبوع  أنهى طالب في مدرسة ثانوية 
في مدينة المحلة حياته. وقد ارتبط هذا األمر بشكل متطرف 
باأللعاب التي يمكن أن تصبح قاتلة لألطفال على اإلنترنت. 
لكن هذا الواقع المروع  والحزين ليس حتميًا. فقد أظهرت 
األبحاث أن حمالت التوعية يمكن أن تساعد بشكل كبير في 

الحد من التنمر على اإلنترنت.

إن العمر الذي يجب أن يُسمح فيه للطفل باستخدام اإلنترنت 
أو مقدمو  الوالدان  التواصل االجتماعي يحدده  على وسائل 
توجيه  فيجب  هذا،  حدث  متى  ولكن  المعلمون،  أو  الرعاية 

األطفال لطرق االستفادة بالمشاركة وتصفح اإلنترنت.

تحديد  من  تمكنهم  التي  بالمعرفة  يتسلحوا  أن  وينبغي   
متى يتحول االتصال على اإلنترنت، أو عالقة على اإلنترنت، 
إلى خطر. ويجب أن نحرص على التواصل الدائم مع أطفالنا 

الرقمية،  تجربتهم  يشاركوننا  وهم  بالطمأنينة  ليشعروا 
جماعية  مسؤولية  ثمة  صحيح.  غير  شيئًا  رأوا  إذا  ويبلغوننا 
تقع علينا � الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية والقطاع 
على  القضاء  في  تتمثل  الرعاية،  ومقدمو  واألسر  الخاص 
محتوى  إلى  األطفال  وصول  إمكانية  وزيادة  المخاطر،  تلك 
قوة  من  االستفادة  وينبغي  اإلنترنت.  على  وجيد  آم��ن 
التكنولوجيا  وتأثيره - ال سيما في صناعات  الخاص  القطاع 
البيانات  بشأن  األخالقية  المعايير  لتعزيز  واالت��ص��االت، 
تفيد  التي  األخ��رى  الممارسات  عن  فضاًل  والخصوصية، 

األطفال وتحميهم عبر اإلنترنت.

أود فى نهاية سطورى أن أعرب عن شكري العميق للمجلس 
ولسفيرة  األوروب��ي،  ولالتحاد  واألمومة،  للطفولة  القومي 
يونيسف  مصر ، الفنانة منى زكي ، اللتزامهم بحماية األطفال 
من جميع أشكال العنف. وْأؤكد: يمكننا معًا الحد من مخاطر 
حياة  تشكيل  في  المساعدة  أجل  من  اإلنترنت  عبر  التنمر 

ومستقبل جيل جديد قادر على االستخدام اآلمن لإلنترنت.

#ImAgainstBullying
# أنا_ضد_التنمر



89

ى
م

اح
ى

م
اح

ى
كترون

مر اإلل
ن التن

م
ى

ون
تر

ك
إلل

ر ا
م

تن
 ال

ن
م ك

طفل
ك

فل
ط

هـبـة محـمـد بـــاشـــا
مدير تحرير مجلة نصف الدنيا

hebabasha11@gmail.com

محو األمية 
الرقمية بين 
التنور والتنمر

المراهقين منهم   مرات عديدة أكتب فيها لألطفال وخصوصا 
وأوجه لهم نصائح كثيرة من خالل مطبوعات جذابة بالكلمة 
والصورة طافت جميع محافظات الجمهورية لتوعيتهم  بقضايا 
متعددة مثل الزواج المبكر أو التحرش الجنسى أو مظاهر االتجار 
باألطفال وغيره حتى الدستور المصرى قمت بتبسيطه للطفل 
لكن  كمواطن  وواجباته  وحقه  الوطن  معنى  ليعرف  المصرى 
إهمالهم  ألن  واألمهات  اآلباء  إلى  أكتب  أن  قررت  المرة  هذه 
ألوالدهم بدون قصد بسبب االنشغال أو الجهل يجعل الطفل 
قضية  تظهر  بدأت  نشعر  أن  ودون  تمسه  قضية  لكل  ضحية 
التنمر  تسمى   2000 عام  منذ  العالم  بها  ينشغل  خطيرة 
اإللكترونى أو بمعنى دارج البلطجة أونالين ونحن ال ندرى عنها 
أى شيء فى مصر وصحونا الشهر الماضى على حوادث بسبب 
مصريين  مراهقين  بحياة  أودت  والتى  األزرق"  "الحوت  لعبة 
االلكترونى  "التنمر  مصطلح  عن  نسمع  بعدها  من  وبدأنا 

 ."cyber bullying

فالخطر أصبح أكبر والبد أن يتشارك فيه األهالى بشكل أكثر 
جدية فنحن كأمهات وآباء نعمل ليل نهار حتى نوفر حياة كريمة 
على مستوى  المجتمع  تقدم  دواعى طبيعة  باب  ألوالدنا ومن 
العالم أصبحت فكرة توفير االنترنت أحد أهدافنا اليومية مثل 
الطعام والشراب ونتباهى بأن أصغر األبناء أو األحفاد ال يعرفون 
األمية الرقمية ويتعاملون مع كافة أنواع األجهزة من موبايل 
وسائل  استخدام  فى  التوسع  أن  هى  ،والنتيجة  وغيره  وتابلت 
تعرض  مخاطر  طردى  بشكل  يصاحبه  اإلنترنت  عبر  التواصل 
يستطيعون  فهم  المعارف  حتى  أو  الغرباء  مع  لمشاكل  األبناء 
االكتئاب  أبسطها  عديدة  مشاكل  فى  األبناء  وإيقاع  التخفى 

والخوف وتصل بهم فى النهاية إلى االنتحار.

العملة  كوجه  اإللكترونى  التنمر  يقابله  اإللكترونى  فالتنور    
اآلخر ، ولذلك فنحن فى هذا الملحق التوعوى"احمى ابنك من 
التنمر االكترونى"نخاطب به كل أب وأم ويعد دليال لهم إلعادة 
أول ملحق فى  باإلنترنت ومخاطره فهو  أبنائنا  اكتشاف عالقة 
جميع وسائل اإلعالم المصرية الذى يدق ناقوس الخطر ويلفت 
وداخل  حياتنا  إلى  وتتسرب  عنها  مسكوت  قضية  إلى  النظر 

بيوتنا دون رحمة وال هوادة بأبنائنا.

ولذلك ركز تقرير حالة أطفال العالم لعام 2017 الذى يصدره 
اتخاذ  ووجوب  األطفال  على  اإلنترنت  مخاطر  على  اليونيسف 
إجراءات رسمية وأهلية للنهوض بالممارسات التجارية األخالقية 
التي تحمي األطفال وتفيدهم على اإلنترنت فنحن أيضا كأهال 
80 % من مواطنى الدول العربية البالغين يتعاملون  حيث أن 
مع اإلنترنت فالبد أن تحكمنا قواعد أخالقية ومنصات قانونية 
لألخالق  منافية  أعمال  ممارسة  فى  اإلنترنت  استغالل  تمنع 

وابتزاز الناس وتكدير حياتهم.

 2012 عام  منذ  لبنان  دول��ة  أعدتها  دراس��ة  على  واطلعت 
50 %من طلبة المدارس فى لبنان يتعرضون  رصدوا فيها أن 
 %  23 هناك  إماراتية  دراسة  ،وفى  مختلفة  بأشكال  التنمر  إلى 
لتهديدات ومضايقات عبر مواقع  اإلمارات تعرضوا  أطفال  من 
هذه  إلى  تنتبه  بدأت  العربية  فالدول  االجتماعى  التواصل 

الظاهرة المؤذية فى العالم الرقمى الفضائى .

 لذلك أتمنى من المجلس القومى للطفولة واألمومة أن يشرع 
فى إعداد أول دراسة متعمقة على األطفال المصريين وعالقتهم 
بالتنمر اإللكترونى وأيضا أنواع التنمر يجب رصدها لتكون أول 
دراسة مصرية  حقيقية وتوصى بوجود تشريع قانونى يحمى 
األطفال ويكافح التنمر ويرصد عقوبات رادعة  على الجناة حتى 

نضمن حياة رقمية آمنة وسعيدة ألطفالنا .
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التنمر
 ، األطفال  بين  يحدث  مرغوب  وغير  عدائي  تصرف  هو 
كنشر  عدائية،  بتصرفات  المتنمر  الطفل  يقوم  حيث 
المتنمر  الشخص  مهاجمة  أو  التهديد،  أو  اإلشاعات، 
عليه جسديًا أو لفظيًا، أو عزل شخص ما بقصد اإليذاء، 
ويتوقع أن يتكرر هذا التصرف مع الزمن، ويتوقع كذلك 
أن يمر كال الطفلين، المتنمر، والمتنمر عليه، بمشاكل 
القوى  ميزان  ويكون  الوقت.   مع  األمد  وطويلة  جدية 
األطفال  يستخدم  حيث  متوازن،  غير  التنمر  حاالت  في 
معرفتهم  أم  جسدية،  أكانت  سواًء  قواهم،  المتنمرون 
المتنمر  الشخص  عن  محرجة  أو  حساسة  بمعلومات 
باآلخرين،  األذى  إللحاق  أو  للتحكم  أو شهرتهم،  عليه، 
في  عليه  المتنمر  من  أقوى  المتنمر  الشخص  ويكون 
األغلب، ويمكن للتنمر أن يحول حياة الطفل 
جروحًا  يترك  جحيم  إلى  له  يتعرض  الذي 

نفسية غائرة. 

نشرصور عارية لطفلة
مقابل 30 ألف جنيه

للطفولة  القومي  المجلس  أطلقها  التي  الحملة  إطار  في 
واألمومة عن التنمر اإللكتروني وكيفية استخدام األطفال 
التواصل  صفحة  إلى  ورد  تهديد،  بدون  بأمان  لإلنترنت 
أم  من  رسالة  بالمجلس  الخاصة  الفيسبوك  االجتماعي 
يقوم  حيث  لها  شاب  ابتزاز  من  االستغاثة  تطلب  لطفلة 
االبنة   قامت  قد  البنتها  عارية  ص��ور  بنشر  بتهديدها 

بإرسالها له.

وتعود أحداث الواقعة بأن قامت االبنة بالتعرف على شاب 
عن طريق اإلنترنت، وقد تطورت العالقة بينهما وعلى أثر 
ذلك طلب منها في بداية التعارف إرسال بعض الصور لها 
صور  بإرسال  تقم  لم  إن  بتهديدها  قام  ثم  حجاب  بدون 
عارية لها سيقوم بإبالغ األهل وقد قامت الطفلة التى لم 
تبلغ 16عاما بالفعل بإرسال تلك الصور، وبعد حصوله عليها 
لم  إن  الصور  بنشر  وتهديدهم  األهل  مع  بالتواصل  قام 
تقم األسرة بتحويل مبلغ مالي قيمته 30 ألف جنيه كحوالة 
بريدية، وقد قام الشاب بإنشاء حساب على موقع التواصل 
االجتماعي فيس بوك يحمل اسم البنت وقام بنشر بعض 
وإخافتها. تهديده  بجدية  إيهامها  من  كنوع  لها  الصور 

واألمومة  للطفولة  القومي  المجلس  خاطب  الفور  وعلى 
اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بمكتب النائب العام التخاذ 
وحماية  المستهتر  الشاب  لضبط  الالزمة  اإلجراءات  كافة 

الطفلة.

عمره 15 عامًا ومهدد بنشر فيديوهات ساخرة منه

التعرف على أطفال بغرض الصداقة من شخص مجهول على وسائل التواصل االجتماعى هو أمر غير برىء مطلقا وخصوصا 
عندما يبدأ األمر بالدعابة وإرسال فيديوهات ساخرة وقومى الطفولة واألمومة وصلت له محاولة استقطاب طفل يبلغ من 
العمر 15 عامًا  من خالل مواقع التواصل االجتماعي حيث تم التعرف على بعض األشخاص مجهولي الهوية بالنسبة له و 
أرسل لهم  بعض الصور والفيديوهات الخاصة به وتعرفوا منه على بيانات عائلته فقاموا بابتزازه بنشر فيديوهاته الخاصة 
به والساخرة إذا لم يقم بإقناع أخته بإقامة عالقة مع هذا المتنمر ،وقامت األخت بإبالغ خط 16000 الساخن حيث خاطب 
المجلس القومي للطفولة واألمومة اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بمكتب النائب العام التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وقام 

المجلس بتقديم الدعم النفسى للطفل .

حرامى الفيسبوك يسرق إسورة ذهب !

وأوالد(  )بنات  لألطفال  الجذابة  إعالناتها  تكثر  الفيسبوك  مثل  االجتماعى  التواصل  وسائل  صفحات  طريق  عن  اللعب 
والدخول إلى اللعبة يكون عن طريق حساب الطفل ،وهنا وقعت طفلة )12سنة( تقضى أغلب وقتها فى اللعب والتواصل 
على الفيسبوك فى براثن متنمر أنشأ حسابا مزيفا باسم فتاة واشترك فى اللعبة كأنه طفلة فى مثل عمرها وتطورت 
مراحل اللعبة حتى تعارفا وأعطاها بيانات مزيفة مقابل معرفة كل بياناتها كأصدقاء وحكت الطفلة عن أدق أسرار منزلها 
بل أخذت تصور حجرتها بالكاميرا لصديقتها المزيفة حتى وقع المحظور وأخذ يهددها بأنه سيحكى تفاصيل حجرتها 
ألصدقائها فى رسالة والذى يعرفهم من قائمة أصدقائها كدليل أنه قضى ليلة معها فى غرفتها  إذا لم تسرق له من 
أمها أى إسورة ذهبية من مصاغها ،وسينتظرها أمام باب المدرسة ليأخذ اإلسورة وعندما حاولت أن تتوسل إليه الفتاة 
اخذ يطاردها يوميا بعبارات تهديد كرسالة دون أن يحادثها حتى وصلت إلى مرحلة القلق والخوف وبعد أسبوع ظهر 
ثانية واتفق معها على ميعاد انتظارها أمام باب المدرسة ،ولم تجد مفرا إال إبالغ والدتها التى أصيبت بصدمة ولكنها 
كانت عاقلة وطلبت منها أن تبلغه موافقتها وقامت األم بالتواصل مع خط نجدة 16000 التابع للمجلس القومى للطفولة 
واألمومة حيث قاموا بإبالغ الشرطة ونصب الكمين للمتنمر وبالفعل تم القبض عليه وقدموا أيضا جلسة نصح للطفلة 

بمخاطر غرباء اإلنترنت . 

اتصل لإلبالغ والمشورة مجانًا

خط نجدة الطفل 
16000 ينقذ ابنك 

من التهديد 
اإللكترونى

دائما  ابحث  تتوتر..  أو  تنزعج  حل..ال  ولها  مشكلة  كل 
أو  ابنك  تواجه  عندما  والدعم وخصوصا  المساندة  عن 
الطفل  نجدة  بخط  واتصل  نوع  أى  من  مشاكل  ابنتك 
أو  واألمومة  للطفولة  القومى  للمجلس  التابع   16000
اإلبالغ  حماية  تجد  حتى  الفيسبوك  على  صفحته  على 

ومتابعته لك والمشورة الصحية والنفسية مجانا.

أسباب ممارسة األطفال والمراهقين التنمر

1 - رغبة في جذب االهتمام والحصول على الشعبية .
2 - إظهار القوة وإثبات الذات )أيضَا للتمتع بالشعبية (.

هو  هذا  أن  يظن  وقد  الطفل   هذا   على  وقع  لعدوان  فعل  كرد  السلوك  هذا  يحدث  قد   -  3
األسلوب األمثل إليجاد مكانهم وإثبات وجودهم في الحياة.

4 - عدم الشعور باألمان،وممارسة االستقواء على شخص آخر أضعف جسمانيَا أو عاطفيًا يحقق 
للمتنمر الشعور باألهمية والتحكم 

اليجوز  وأنه  مقبول  غير  سلوك  هذا  أن  يعرفون  ال  ببساطة  األطفال  بعض   -  5
االستقواء على شخص وإيذائه بأية صورة، وال يدركون تأثير ذلك على الشخص 

الذي يقع عليه العدوان و مقدار الخطأ في هذا السلوك .
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خصائص التنمر

ثالث  له  الجسدي  أو  النفسي  اإلي���ذاء  من  ن��وع  هو 
خصائص مميزة:

1 - متعمد )فالمتنمر يقصد إيذاء الشخص المستهدف 
شخص  أوذي  أن  حدث  فلو  ،لذلك  شخصي(  بشكل 

بغير تعمد فال يعتبر هذا تنمرا .
2 - متكرر )المتنمر عادة يستهدف نفس الشخص مرات 
ومرات( ،فالمرة الواحدة العابرة ال يطلق عليها تنمرًا.

3 - عدم توازن القوى: المتنمر يختار هدفًا 
)جسم  م��ا  ب��ص��ورة  منه  أضعف  يعتبره 
اجتماعية  مختلف- ظروف  شكل   – أصغر 

مختلفة....(
أب يستغيث من إقبال ابنه

 على لعبة الحوت األزرق

استنجد أب من محافظة الدقهلية بخط نجدة الطفل إلنقاذ 
المجلس  أبلغ  حيث  األزرق(  )الحوت  الموت  لعبة  من  ابنه 
القومى للطفولة واألمومة  بوصول  الطفل للمستوى 13 
فى اللعبة، وأن الطفل يعانى من االستسالم التام لألوامر 
من الشخص المتنمر بابنه وأنه يخشى من إيذائه لنفسه 

أو لعائلته وأصدقائه.

وفور ورود الشكوى تم التواصل مع األب والطفل وتقديم 
الدعم النفسي للطفل من خالل عدة جلسات إلخراجه من 
منه  أاليخاف  البد  وأنه  عليه  اللعبة  أدمن  سيطرة  حالة 
المؤذية  األوامر  يرفض  أن  وعليه  له  تهديده  كان  مهما 
والتخلص من اللعبة وكيفية التعامل مع الطفل من جانب 
الطفل  لجنة حماية  الفوري مع  التواصل  األسرة من خالل 

التابع لها الطفل بمحافظة الدقهلية .

وبالفعل تم تقديم الدعم النفسي للطفل وأسرته حتي تم 
التأكد من عدم معاودته لهذه األلعاب وتوضيح دور األسرة 
في التعامل مع ابنه باإلنصات للطفل وشغل وقت فراغه بما 
يفيده والتواصل اليومى معه ،والمراقبة لسلوكيات الطفل 

دون أن يشعر بالمراقبة حتى يستعيد ثقته فى نفسه.

المتنمر صديقى

لم يصدق طالب بالصف الثانى اإلعداى أن جسده النحيل 
وقصر قامته يمكن أن تتعدى عبارات السخرية من زمالئه 
بالفصل إلى الفضاء اإللكترونى حيث اتفق اثنان من زمالئه 
بالفصل على التنمر به وأنشاءا حسابا مزيفا على الفيسبوك 
وقاما بالسخرية منه طول الوقت من خالل رسائل داخلية 
القامة  لقصار  ساخرة  وكوميكس  كرتونية  صور  نشر  أو 
على صفحته حيث إنه لم يكن يعرف كيفية ضبط إعدادات 
الجميع  أن  وإيهامه  الغرباء  من  صفحته  حماية  وسائل 
يسخرون منه ويغامزون عليه فى كل مكان حتى صدق أن 
معرفته  فى  يرغبون  وال  يقللون من شأنه  بالفعل  الجميع 
وتطورت حالته حتى أصيب باالكتئاب الشديد وكان يقاوم 
فكرة الخروج مع أهله إلى أى مكان حتى وإن كان يفضله 
أن  ويخاف  يطارده  الذى  االلكترونى  الشبح  يتفادى  حتى 
يقابله فى أى مكان فى الحقيقة ،حتى الحظ خاله فى إحدى 
حتى  النقاش  معه  وفتح  الطفل  شرود  لمنزلهم  الزيارات 
للطفولة  القومى  المجلس  فأبلغ صفحة  الحكاية  عرف كل 
مباحث  ا  وأبلغو  معه  وتواصلوا  الفيسبوك  على  واألمومة 
االنترنت حتى توصلوا إلى صاحب الصفحة واكتشف الطفل 
وكانت  الثانى  زميله  عن  وأرشد  المدرسة  فى  زميله  أنه 
الحقيقة صدمة ثانية للطفل أفقدته الثقه فى من حوله وال 
يزال يتواصل مع إخصائى نفسى تابع للمجلس من خالل 
وتوصية  نفسه  فى  ثقته  الطفل  الستعادة  المشورة  خط 
األهل بمدحه وإظهار مواطن القوة فى شخصيته حتى يمر 

من أزمته بسالم.

الفرق بين التنمر والشقاوة

ال يوجد طفل لم يتعرض لإلغاظة من أخيه  أو 
إذا تم بطريقة  من صديقه ،وهو ال يكون ضارا 
اإلغاظة  كانت  وإذا  والودية  بالدعابة  تتسم 

متبادلة.وهنا يجدها كل من الطفلين مرحة. 

جارحًا  الكالم  يكون  عندما   - تنمرًا  نعتبره  لكنا 
يكون  بذلك  فإنه  عمد  عن  ومتكررًا  ومقصودًا، 
تنمر  إل��ى  ليتحول  الفاصل  الخط  تخطى  قد 
إيذاء   هو  فالتنمر  إليقافه  التدخل  يستدعي  مما 
مقصود سواء جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا أو طفوليًا 
الطفل  شعور  على  خطيرًا  يكون  قد  تأثيره  ألن 

بالقيمة الذاتية وقد يصل للخطورة على حياته.

أنواع التنمر

 يحدث التنمر بثالثة أشكال مختلفة مع تدرج في 
الحدة:

الضرب-   - الدفع   - )الوخز  الجسدي  التنمر   -  1
الرفس- العض(

باإليذاء-  التهديد  )السب-  اللفظي  التنمر   -  2
السخرية - إطالق األلقاب-الصياح(

االستبعاد-  - )التجاهل  المباشر  غير  التنمر   -  3
األشخاص  بعض  واألكاذيب(  الشائعات  إطالق 
ما وإشاعة  يتجنبوا شخصًا  بأن  التنمر  يمارسون 
إلكترونيًا عن  التنمر  األقاويل عنه وتطبيق ذلك 
إيذاء  أو  للتهكم  اإللكترونية  الرسائل  طريق 
موضع  أخذ  جدا  المهم  من  اآلخرين.  مشاعر 
التنمر بمنتهى الجدية وعدم اعتباره شيئًا بسيطًا 
أو طفوليًا ،ألن تأثيره قد يكون خطيرًا على شعور 

الطفل بالقيمة الذاتية وقد يصل
 للخطورة على حياته.
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سـؤااًل 25
عن ابنـك 
واإلنترنت 

عندما تالحظ ارتباط ابنك أو ابنتك 
نقدم  شديدًا  ارتباطًا  باإلنترنت 
لك قائمة بأهم 25 سؤاال تسألها 
لطفلك لتضمن بيئة آمنة وذكية 
ألطفالك على اإلنترنت وتجنبهم 

مخاطرالتعرض إلى التنمر 

كيف تحافظ على 

بياناتك على اإلنترنت؟

هل تتلقى الكثير من

 طلبات الصداقة أو المتابعة 

من أشخاص غرباء؟ وإذا 

حدث ذلك، كيف تتعامل

 مع هذا األمر؟

هل اضطررت إلى

 حذف بوست أو تعليق 

من صفحتك كتبه        

شخص أخر؟

هل تشعر بأنه يجب 

استخدام شبكات ومواقع 

التواصل االجتماعي 

للتنفيس عن مشاعر 

اإلحباط لديك؟

هل تعرف كيف تقوم 
بحذف العالمة لنفسك 
un-tag في الصور؟

5

تتعرض للتنمر عبر إن أخبرتهم إنك كنت سيكونون داعمين لك هل تشعر بأن أصدقائك 
اإلنترنت؟

12

ما هو الموقع المفضل لك 
على اإلنترنت؟

وما الذى تفعله على هذه 
المواقع؟

هل يعرف أي شخص آخر 

كلمة المرور الخاصة بك 

للدخول إلى أي موقع تواصل 

اجتماعي؟ وماذا عن جهاز 

الكمبيوتر الخاص بك أو 

تليفونك المحمول؟

16

هل سبق أن بدأت

 الشائعات حولك في 

المدرسة بناء على شيء 

قيل من خالل اإلنترنت؟

هل نشرت تحديثات 

updates مؤذية على 

اإلنستجرام، أو الفيسبوك، 

أو تويتر، أو أي موقع آخر من 

مواقع التواصل االجتماعي؟

هل اضطررت يومًا إلى 

االنسحاب من لعبة على 

اإلنترنت بسبب شخص 

تسبب في مضايقتك وأنت 

متصل فعليًا باإلنترنت؟

15

20
أو أي موقع أخر؟ YouTube ؟ رأيتها على موقععن مقاطع فيديو غير الئقة .هل سبق أن قمت باإلبالغ 

19

هل سبق وتم نشر 
صورة وذكر اسمك فيها 
 tagged in a picture

بطريقة أغضبتك؟

هل يحدث التنمر عبر 

اإلنترنت كثيرًا؟ هل 

ستشعر بالراحة إذا 

أخبرتني لو كنت تتعرض 

لهذا التنمر اإللكتروني؟

23

هل سبق أن تحدثت مع أي 
شخص على اإلنترنت ليس 

من مدرستك أو غرباء ؟

عن مشاعر اإلحباط لديك؟التواصل االجتماعي للتنفيس  استخدام شبكات ومواقع هل تشعر بأنه يجب

العالم؟تقابل أشخاص من جميع أنحاء مع أشخاصًا تعرفهم؟ أو أنك والفيسبوك؟ هل تتواصل تلتقي بهم على اإلنستجرام ما نوع األشخاص الذين 

هل اضطررت في أي وقت 
لالتصال بمدرس أو أي 

شخص بالمدرسة بسبب 
تهديد عبر اإلنترنت؟ وهل 

ساعدوك؟

4

11

18

22

1

7

24

14

21
.ما نوع المعلومات الشخصية 

التي تقوم بنشرها على 
اإلنترنت؟ هل نشرت اسمك 

 وموقعك الحالى؟ورقم تليفونك؟بالكامل؟ وسنك؟ ومدرستك؟ 

17

6

13

8
25

هل سبق أن جاءتك رسالة 
نصية من شخص تسببت 

وكيف  إزع��اج  أي  في  لك 
كان ردك على هذا األمر؟

هل تعرف كيف تعدل 
إعداداتك الخصوصية بحيث 
إذا أراد شخص أن يضع لك 

 tag you عالمة ذكر اسمك
توافق على ذلك أواًل؟في بوست أو صورة فالبد أن 

ما هو موقع التواصل 

االجتماعي الذي 

تستخدمه بشكل متكرر؟ 

وكم عدد أصدقائك

 أو متابعيك عليه؟

ما هى المواقع التى 

يزورها أصدقاؤك 

هذه األيام؟

23

9

بك  اتصل  أن  سبق  على هل  ت��ع��رف��ه  ال  كانت ش��خ��ص  وإن  أرادوا؟ اإلن��ت��رن��ت؟  بنعم، ماذا  وماذا فعلت أنت؟ اإلجابة 

10 كذلك، فهل توقف؟بمضايقات؟ وإذا كان األمر )blocked( ألنك شعرت شخص على اإلنترنت هل سبق أن قمت بحجب 
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خطوات تساعد بها طفلك
على مواجهة التنمر

شجع ابنك على البوح
إذا حدث له مكروه

قصة  وسرد  الحديث  لفتح  فرصة  أية  عن  البحث  ممكن 
ستنهى  المواجهة  وأن  الضحية  ساعدت  انك  وكيف 
المشكلة وتكسر الخوف ويمكن اختيار مشاهدة فيلم أو 
عما  االبن  لسؤال  الفرصة  وانتهاز   ، التنمر  عن  مسلسل 
هو  وما  له  يتعرض  ما  تجاه  به  يشعر  البطل  أن  يعتقد 
التصرف الذي يراه سليمًا من وجهة نظره؟هل شاهدمثله 
شخصيا  هو  تعرض  هل  أو  أصدقائه  ألحد  الواقع  في 

لموقف مشابه؟

وسائل مساعدة ابنك
إذا تأكدت تعرضه للتنمر

الطفل يعاني بما يكفي من الشعور بالذنب والضعف 
والخوف من المتنمر به ويحتاج للدعم وليس للهدم 

،ولذلك عليك:
ابنك  االبن هو مدح  - كرد فعل سريع منك يلحظه 
من  أنه  إليك،وأخبره  وتحدث  الصواب  فعل   ألنه 

الطبيعى أن يخاف ويغضب ويرتبك.
والتهدئة  الدعم  له  وقدم  وبهدوء  جيدا  استمع   -

وأنك بجانبه وستساعده)تعالى نفكر ما سنفعله(
كانت  أو  صعبًا  االم��ر  كان  مهما  نفسك  تمالك   -
شاق  الحكى  ألن  إليك  بالنسبة  مخيفة  التفاصيل 
على االبن فإذا شاهدك متوترًا سيخاف من إخبارك 

بالتفاصيل.
- اخبر ابنك  أنه ليس الوحيد الذي يتعرض للتنمر 

فكثيرين يتعرضون لذلك بصورة ما.
هو  يضايقه  ال��ذي  الشخص  أن  على  بشدة  ركز   -
على  لومه)لتساعده  وتجنب  ابنك  وليس  السيئ 
استرجاع ثقته وتحسين صورته الذاتية عن نفسه(.

نصائح البنك
يواجه بها المتنمر

- يبتعد عن هذا الشخص الذي يهدده أو يضايقه. 
شخص  ولو  آخرين  مع  ويلعب  صداقات  يكون   -

واحد فقط.
- يتجنب التواجد بمفرده في أي وقت وخاصة في 
األماكن المنعزلة أو أى مكان يتعرض للتنمر مثل 

المدرسة أو النادى أو الشارع.
- تعليم األوالد إظهار الوجه )الخالي من التعبيرات( 
يثير  واالبتسام  )الضحك  الخطر  ي��زول  حتى 

الشخص الذي يقوم بالتنمر(
المواجهة  على  وتدريبهم  بالشجاعة  التحلى   -
التنمر  تؤكد  التى  والتصرفات  الكلمات  بتجاهل 
للمضايقة  محاوالته  من  المتنمر  يمل  حتى 

ويشعر ابنك بنشوة االنتصار.
- تطلب من المتنمر بكل حزم ووضوح أن يتوقف 
عن السلوك المزعج وال يخاف من تهديداته ألننا 

بجانبهم اآلن.

عالمات تعرض ابنك للتنمر 

السلوك.. في  ..انطواء..اختالف  )جروح  عالمات  له  التنمر 
المعدة  في  ألم  من  النوم..شكوى  في  اضطراب  العدوانية.. 
أو صداع..عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة او النادى ..عدم 
الرغبة في ركوب باص المدرسة )تجنب بعض المواقف( تغير 
في األداء المدرسي..سرعة االستثارة ألسباب بسيطة بالمنزل 
مع القلق الدائم..قضاء وقت أطول جدًا أو أقل جدًا على النت..
تغير في عادات األكل )الشهية(..سرقة النقود..عدم استقبال 

ما كان يفرحه ويسعده بنفس اللهفة.

خطوات استعادة ابنك ثقته فى 
نفسه

هناك تدريبات تغير سلوكه الضعيف واالستسالم وتغيير 
طريقة تفكيره التي تتسم بقلة الحيلة إلى أسلوب أكثر 

شجاعة وثقة في التعامل مع المتنمر:
-أخذ نفس عميق -الوقوف بشكل مفرود والرأس مرفوع 

-الوجه هادئ وال يحمل عالمات الغضب وال التحدي
-النظر في عين المتنمر  -الحديث بصوت واضح وهادئ 
مسموع  واثق  وبصوت  عدوانية  غير  كلمات  -استخدام 
جيدا - تجنب اإلهانة والتهديد -تجنب اإلشارة باإلصبع 

أو أي إشارات تهديد  -الرد المختصر والمباشر
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