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التنمر وأطفالنا
إصدار من إصدارات المجلس القومي للطفولة واألمومة  للتوعية بمخاطر التنمر 

في إطار مشروع »التوسع في الحصول على التعليم والحماية لألطفال المعرضين للخطر«
 بالتعاون مع منظمة يونيسف وبتمويل من االتحاد األوروبي - أكتوبر 2018

الحملة القومية
لحماية األطفال من العنف

تحت رعاية المجلس القومى للطفولة واألمومة
بالتعاون مع يونيسف

وبدعم من االتحاد األوروبى

المادة العلمية :
د. عــــزة العـشــماوى

مـن أوراق ودراسـات المجـلس 
القـومــى للطفولة واألمومـة 

ومنظمة يونيسف - مصر

طبعت بمطابع األهرام
حقوق الطبع محفوظة

للمجلس القومى
 للطفولة واألمومة

ومنظمة يونيسف - مصر
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اطلب المشورة المجانية
من خط نجدة الطفل 16000

برونو مايس :
حماية الحق فى التّعلم واللعب

د. عزة العشماوى :
#أنا_ضد_ التنمر

دراسة ..
األسرة المسئول األول عن العنف

األسرة والمدرسة فى مواجهة التنمر 

السفير إيفان سوركوش :
االتحاد األوروبي يدعم 
جهودحماية حقوق الطفل في مصر

د. طارق شوقى :
نحو بيئة تعليمية آمنة

هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي

بالشراكة مع

اإلعداد التحريرى 
هبة محمد باشا

اإلخراج الفنى
محرم شوقى

 المحتوى الوارد في هذا اإلصدار يعبر عن وجهات نظر المؤلف وال يعبر بالضرورة عن آراء منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف(. هذا اإلصدار تم تنفيذه 
بدعم من االتحاد األوروبي، وال يمكن بأي حال أن يعتبر مضمونه انعكاسًا لرؤى االتحاد األوروبي.
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د. عــــزة العشــــمـــاوى
 األمين العام

للمجلس القومى للطفولة واألمومة
aashmawey_pink@yahoo.com

د. طارق شوقى
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

نحو بيئة تعليمية آمنة#أنا_ضد_ التنمر

التنمر .. نمط من أنماط العنف النفسى والمعنوى الذى يرسل 
رسالة سلبية ألطفالنا بأنهم عديمو القيمة، أو غير مرغوب فيهم، أو 
غير محبوبين، أو مهددون من قبل أطفال آخرين إذا لم يلبوا لهم 

احتياجاتهم أو يصبحوا تابعين لهم بشكل مهين.

وزارة  مع  بالتعاون  واألمومة  للطفولة  القومى  المجلس  أطلق 
التربية والتعليم، ويونيسف مصر وبدعم من االتحاد األوروبى الحملة 
القومية لمناهضة التنمر تحت شعار" أنا ضد التنمر" كأحد أشكال 
العنف واإلساءة ضد األطفال، ومن قبلها أطلق المجلس بالتعاون مع 

الشركاء أيضًا حملة لحماية األطفال من التنمر اإللكترونى.

 وبعد أيام قليلة من إطالق الحملة تحدث أطفال مصر على خط 
نجدة الطفل 16000 وألول مرة عن مدى معاناتهم النفسية من 
زمالءهم  أطفااًل  شاهدوا  أو  بهم،  متنمرًا  كانوا  سواء  التنمر  آثار 
واقتراح  بل  التحدث  إلى  بآخر، وما دفعهم  أو  متنمرًا بهم بشكل 
عن  عاجزين  وقفوا  بأنهم  شعورهم  المشورة  وطلب  توصيات، 
مساعدة أصدقائهم ضحايا التنمر نظرًا لخوفهم من المتنمر، وهو 
في العادة طفل زميل لهم لديه ميول عدوانية، يعانى من مشاكل 
شخصى  بشكل  المستهدف  الطفل  إيذاء  يقصد  نفسية،متسلط 
متعمد ومتكرر، وما يزيد األمر صعوبة هو أن الطفل المتنمر عادة 
ما يكون أقوى من الطفل المتنمر به، والسكوت على المتنمر، وعدم 
الحوار مع الطفل الضحية المتنمر به يحول حياته إلى جحيم، ويترك 
جرحًا غائرًا يفقد الطفل المتنمر به ثقته فى نفسة، ويصبح طفاًل 
منطويًا ليس لديه الرغبة فى الوجود مع المتنمر، أو أصدقائه ممن 

يشاهدونه فى المواقف المحرجة التى يتعرض لها.

السيدات والسادة الكرام
أهنئكم ببداية العام الدراسى الجديد 2019/2018، والذى يتميز 
بكونه أول عام دراسى نبدأ فيه العمل بالنظام التعليمى الجديد 
»التعليم 0,2« فى مرحلة رياض األطفال، والذي يهدف إلعادة بناء 
المبكرة،  الطفولة  مرحلة  من  بدءًا  المصرى،  المواطن  شخصية 
حقيقي  وتطوير  إصالح شامل،  المراحل من خالل  ببقية  ومرورًا 

للمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات العصر. 

متفائلون  الفنى  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  ونحن فى     
بأولى خطوات مصر نحو توفير بيئة تعليمية صحية تشبع احتياجات 
الطفل، وتراعى مرحلته العمرية، ومع العودة إلى مقاعد الدراسة 
تتجدد آمال وطاقات وحماس ماليين من طالبنا الستئناف رحلتهم 
التعليمية، ومقابلة األصدقاء والزمالء والمعلمين، ولألسف هناك 
العديد من األطفال الذين يتجدد لديهم الخوف والتوتر من دخول 

المدرسة؛ وهذا بسبب تعرضهم لما يطلق عليه »التنمر«. 

والتنمر أو العنف بين األطفال ينتشر بين الطالب داخل المدارس 
طويلة  فترات  األطفال  قضاء  لطبيعة  بأسره،  والعالم  مصر  فى 
داخل المدرسة، وهى ظاهرة تؤثر على حالتهم الصحية والنفسية، 
فى  تكمن  مصر  قوة  وألنَّ  التعليمى،  مستواهم  على  وتنعكس 
التعليم الجيد  البشرية فإننا يجب أن نأصل لنظام يحقق  ثروتها 
التعليمية، وتحول  بالعملية  التي تضر  السلوكيات  ويتصدى لكل 
المدارس  داخل  آمنة  تعليمية  ببيئة  الطفل  يستمتع  أن  دون 
وخارجها، ومنها التنمر الذي قد يدفع الطفل ألن يكره الذهاب إلى 
المدرسة أو يسبب له القلق أو االنطواء، ويؤثر على أدائه الدراسى، 
خصوصًا مع غياب وعى المجتمع بآثار التنمر، وكيفية التعامل معه.

 وتستهدف الحملة اآلباء واألمهات والمدرسين والعاملين ألجل 
التوعية من  أنفسهم، حيث تم  تنمية وحماية األطفال، واألطفال 
االجتماعي  التواصل  والتنويهات، وموقع  اإلعالنية  الحمالت  خالل 
الطفل  المشورة وهى خط نجدة  وآلية  التنمر، وخطورته  بأنماط 
فيها  تعرض  وممارسات  تجارب  إلى  االستماع  يتم  حيث   16000
األطفال للتنمر أثرت فيهم، ويشاركهم اإلخصائيون االجتماعيون 
والنفسيون بالتحاور، وتقديم المشورة النفسية، والمساعدة لتخطي 
ثقافة  ونبذ  التحاور  على  وأسرهم  األطفال،  وتشجيع  المشاكل، 

الصمت التى تؤدى إلى تفاقم المشكلة.

يأمل  الحملة  للطفولة واألمومة كراع لهذه  القومي  والمجلس 
أن تصل الرسالة المأمولة من الحملة لحماية األطفال من التنمر 
أجل جيل من  واإلهمال من  المعاملة،  العنف وسوء  أشكال  كأحد 
التى تمكنه  بالمعرفة والمعلومات  األطفال متوازن نفسيًا، مسلح 
الدولة  له  تكفلها  التي  بحقوقه  واع  وأصدقائه  نفسه  حماية  من 
قادر على التحدث واإلبالغ عن خطر أو إساءة تضر بصحته النفسية  

فالتنمر مدمر نرفضه جميعًا.

معًا نرفع شعار الحملة 

# أنا_ ضد_ التنمر 

ولهذا تدعم الوزارة بشكل كامل الحملة القومية لحماية األطفال 
من التنمر، تحت رعاية المجلس القومى للطفولة واألمومة بالتعاون 
مع اليونيسف وبدعم من االتحاد األوروبى، ضمن برنامج »التوسع 
فى الحصول على التعليم والحماية لألطفال المعرضين للخطر«، 
وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بين طالبنا، ومعلمينا، ومجتمعاتهم؛ 

من أجل تحديد ومعالجة أشكال التنمر بين األطفال.  

ونحن نعمل بكل جهدنا مع كافة الشركاء لتهيئة بيئات تعليمية 
االختالفات  ثقافة  وتراعى  تتقبل  لطالبنا  وجاذبة  وآمنة  دامجة 
تلك  أجل نشر  واإلداريين من  المعلمين  بينهم، وندعم  الفردية 
الثقافة في مدارسهم ومجتمعاتهم وأسرهم، والعمل على مناهضة 
السلوكيات الضارة، مثل: التنمر بين األطفال وإلى جانب المسئولية 
ضرورية  مجتمعية  مسئولية  فهناك  الوزارة  عاتق  على  تقع  التى 
تلعب فيها األسرة أيضًا دورًا كبيرًا من خالل التربية اإليجابية التى 

تعزز قيم التسامح وتقبل اآلخر، وترفض العنف.   

للتنمر  رفضنا  الجديد معلنين  الدراسى  عامنا  معًا  نبدأ  بنا  هيا 
وانتهز هذه الفرصة ألدعو الطالب ومديرى المدارس والمعلمين 
رسائل  لنشر  بمبادرات  القيام  إلى  االجتماعيين  واإلخصائيين 
هذه الحملة داخل مدارسهم وتفعيلها؛ حتى اليشعر أى طفل فى 

مدارسنا بعدم األمان سواء أكان يتعرض للتنمر أم يشاهده.

وأتقدم بالشكر لشركائنا فى هذه الحملة ولكل القائمين عليها، 
وأتمنى أن تكون دافعًا قويًا الستمرار جهودنا المشتركة لمناهضة 

العنف فى المدارس، وأتمنى عامًا دراسيًا سعيدًا وممتعًا للجميع.
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االتحاد األوروبي 
يدعم جهود 
تعزيز وحماية 
حقوق الطفل
 في مصر

برونو مايس
ممثل يونيسف في مصر 

إيفان سوركوش
سفير االتحاد األوروبي في مصر

حماية الحق فى 
التّعلم واللعب..
#أنا_ضد_التنمر

التي  الكبيرة  الوطنية  الجهود  عن  بالكتابة  المشاركة  يسعدني 
ال  وهنا،  والمراهقين.  األطفال  بين  للتنمر  للتصدي  مصر  تبذلها 
أبًا أيضا،  أتحدث فقط بصفتي ممثاًل ليونيسف مصر، بل باعتباري 
يدرك أن التنمر سلوك عنيف يمكن أن يسبب نتائج مدمرة على الكثير 

من األطفال وأسرهم حول العالم، بما في ذلك مصر. 

ويقدر أن أكثر من واحد من كل ثالثة أطفال حول العالم، يتعرض 
للتنمر.  وفى مصر، تعرض 70 % من الطالب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 13و 15 لشكل من أشكال التنمر؛ مثل السلوك البدنى العدوانى 
أو  واإلهانة،  اللفظية،  والمضايقات  متعلقاته،  تجاه  أو  الطفل  تجاه 
التهديد، أو االستبعاد عن األنشطة بشكل متعمد ومتكرر. كما نعلم 
من دراسة أخرى أجراها كل من المجلس القومى للطفولة واألمومة 
واليونيسف فى محافظات القاهرة واإلسكندرية وأسيوط أفاد ما بين 
29 % إلى 47 % من األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة( 

بأن العنف البدنى بين األقران هو أمر شائع.

القومية للتصدى للتنمر، تستند إلى سلسلة متصلة من  الحملة 
الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد األطفال، يقودها شريكنا 
الوطنى، المجلس القومى للطفولة و األمومة، بالتعاون مع يونيسف 
وبدعم من االتحاد األوروبى من خالل مشروع »التوسع فى الحصول 
على التعليم والحماية لألطفال المعرضين للخطر فى مصر«. وبما أن 
المشروع يدعم تعزيز آليات حماية الطفل من خالل لجان الحماية فى 
المحافظات والمراكز ومن خالل خط نجدة الطفل، فإنه يعمل أيضًا 
على الحد من تّقبل المجتمعات المحلية للعنف ضد األطفال، وعلى 

زيادة الوعى بالتربية اإليجابية وبدائل العنف.

رافعين شعار »أوالدنا« الذى بسببه بدأنا قبل عامين تقريبًا رحلة 
قمنا من خاللها بزيادة وعي ماليين األشخاص حول التربية اإليجابية، 

والتنمر اإللكترونى، والسالمة على اإلنترنت. 

وفى الحملة الحالية #أنا_ضد _ التنمر، تقدم وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفنى دعمها الكامل، وتنضم بقوة إلى الدعوة لوقف العنف 

فى المدارس ولحماية األطفال من التنمر. 

إننا نولى فى االتحاد األوروبى أهمية قصوى لتعزيز رفاهية الطفل 
ونموه. وبما أن أطفال مصر وشبابها يمثلون أحد أهم ثروات البلد 
األساسية، فإننا نلتزم في إطار شراكتنا اإلستراتيجية مع مصر بضمان 
حصول جميع البنات واألوالد على تعليم جيد، وضمان حمايتهم من 
جميع مصادر العنف. وقد بلغ دعم االتحاد األوروبى لبرامج فى هذه 
المجاالت أكثر من 150 مليون يورو فى شكل منح. وتنعكس القيمة 
ماليين  على  يتركه  الذى  التأثير  خالل  من  الدعم  لهذا  المضافة 
األطفال وأسرهم ممن استفادوا أو ما زالوا يستفيدون من البرامج 

الممولة من االتحاد األوروبى.

مهمًا  جهدًا  العنف"  إلنهاء  الوطنية  "اإلستراتيجية  إطالق  ويعد 
الوعي والمشاركة  أن  إلى  نشترك فيه ونقدره كثيرًا. وأود اإلشارة 
اإليجابية من األطفال أمران ضروريان لنجاح هذه اإلستراتيجية. وبما 
أن "التنمر" يمثل مصدرًا للعنف ويمكن أن يشكل تجربة مؤلمة ألي 
طفل، فإنني سعيد بأن دعم االتحاد األوروبى للحملة القومية "أنا ضد 
التنمر" قد أسهم في إثارة مناقشات مفتوحة وغير مسبوقة بشأن تلك 

القضية، حتى بين األطفال أنفسهم.

وأريد أن أنوه إلى أن حملة "أنا ضد التنمر" هى مرحلة مهمة من 
حملة أكبر تحت شعار "أوالدنا" والتى بدأت فى عام 2016 بدعم من 
"أوالدنا"  الماضيين، طرحت  العامين  األوروبى. وعلى مدار  االتحاد 
اإللكترونى"؛ حيث  "التنمر  و  اإليجابية"  "التربية  قضايا مهمة مثل 

وصلت هذه المبادرات إلى ماليين المصريين.

فالتنمر يحرم األطفال من حقهم فى اللعب والتعلم. وسواء كان 
طفلك يواجه التنمر، أو يشارك فى التنمر باآلخرين، أو كان أحد الذين 
يشاهدون التنمر وال يعرف ما يجب القيام به؛ فإن كل هؤالء األطفال 
سيستفيدون من الثقافة التى ترفض التنمر، وتندد به، وتبقيهم فى 

مأمن من األذى.

ونحن متفائلون بأن شركاءنا سيواصلون تعزيز الجهود الوطنية 
وال  وخارجها.  المدارس  فى  له  والتصدى  العنف  منع  إلى  الرامية 
يمكننى ان أفوت هذه الفرصة دون اإلشادة بالدور الرائد للمجلس 
األطفال فى  العنف ضد  القضاء على  األمومة فى  للطفولة  القومى 
مصر. ويسعدنى أيضا أن شريكنا - وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى- لم تدخر جهدًا فى إعطاء األولوية لهذه الحملة، التى تتوافق 
أيضًا مع تعاون الوزارة مع يونيسف فى تعزيز بيئات التعلم الدامجة 
من  السخية  لإلسهامات  كان  والتى  المدارس.  جميع  فى  واآلمنة 
االتحاد األوروبى دور كبير فى تحقيقها بما يتماشى مع األولويات 

الوطنية لخدمة أطفال مصر.

وأشير، مع بالغ تقديري، إلى إسهامات العديد من شركاء القطاع 
الخاص: كارفور وفودافون وأوبر الذين دعموا الحملة، وكذلك أتقدم 
بالشكر للشخصيات العامة، وسفيرى يونيسف للنوايا الحسنة الفنان 
أحمد حلمى والفنانة منى زكى على مبادرتهم وانضمامهم إلى الكثير 
شاركونا  الذين  والمعلمين  الرعاية  ومقدمى  واآلباء  األطفال  من 

بشجاعة تجاربهم ومواقفهم ضد التنمر.

وأخيرًا، أتمنى لجميع الطالب وأسرهم بداية سلسة للعام الدراسي، 
ونأمل أن يكون عامًا آمنًا وبهيجًا، خاليًا من التنمر لجميع الطالب فى 

مصر والعالم.

 وهذه الحمالت ليست مبادرات قائمة بذاتها، ولكنها فى الواقع 
االتحاد  بين  الثنائى  التعاون  سياق  فى  أشمل  برامج  فى  مدمجة 
تأتى  المثال،  التنمر"، على سبيل  "أنا ضد  األوروبى ومصر. فحملة 
فى إطار برنامج "التوسع فى الحصول على التعليم وحماية األطفال 
المعرضين للخطر فى مصر"، والذى يموله االتحاد األوروبى بمنحة 
أكبر  إلى توفير فرص  البرنامج  30 مليون يورو. يهدف هذا  قدرها 
للبنات واألوالد للوصول إلى تعليم جيد يشمل الجميع، إضافة إلى 

تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفل.

التنمر"،  "أنا ضد  لحملة  الكبير  النجاح  فى  أسهم  من  كل  أهنئ 
العنف  ومكافحة  منع  لجهود  انضموا  الذين  الشركاء  جميع  وأشكر 
ضد األطفال. بالنيابة عن االتحاد األوروبى، أؤكد التزامنا بمواصلة 
الجهود للمساهمة في رفاهية وتطوير وحماية األطفال فى مصر؛ 

فهم مستقبلها المشرق. 

# ال_تترك_طفال
# إنهاء_العنف_ضد_األطفال

# أنا_ضد_التنمر
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هـبـة محـمـد بـــاشـــا
مدير تحرير مجلة نصف الدنيا

hebabasha11@gmail.com

دراسة أعدها املجلس القومي للطفولة واألمومة ويونيسف مرص

العنف ضد األطفال

بعد  كثيرا  يتردد  وأصبح  التنمر  مصطلح  مصر  فى  مؤخرا  ظهر 
الحوادث األخيرة بسبب لعبة الحوت األزرق والتى أودت بحياة مراهقين 
ليس على مستوى العالم ولكن فى مصر أيضا بعدة حاالت. والتنمر 
متكررة  وبصورة  معين  لشخص  والبلطجة  اإليذاء  تعمد  به  يقصد 
اللفظى  أو  الجسدى  باإليذاء  اإلنترنت فقط ولكن يمكن  ليس على 
من خالل تعمد اإلهانة  أو السخرية )بلطجة ممنهجة( فأطفالنا هم أكثر 
المتعرضين للتنمر سواء من أقرانهم أو من أولياء أمورهم وأحيانا من 
الغرباء كالمدرسين فى المدرسة أو النادى والشارع ، ومن أكثر األسئلة 
العادى واليومى بين األطفال؟  التنمر والشجار  الفرق بين  شيوعا ما 
اإلجابة ببساطة تكمن فى تأثيره فالشجار العادى يكون أثره فى وقته 
مثل فعل ورد فعل سواء جسدى أو لفظى لكن التنمر هو دائما يكون 
هناك طرف ضعيف وخاسر طوال الوقت وبعد تراكم وتعدد مرات التنمر 
به يتحول إلى شخص مكتئب أو عدوانى جدا ويفقد مع الوقت بهجة 
األشياء وفرحته بها مثل السابق ويميل إلى الرغبة فى االنتحار تخلصا 

من شعوره الداخلى بالمهانة واحتقار نفسه على عدم المقاومة.

 الخطورة أن األهالى تغفل تغير سلوكيات األبناء ومع اللهاث اليومى 
الكبار  أو االعتقاد بأن الصغير ال يكبر وأن حديث  العيش  وراء لقمة 
ليس وقته وهو أفدح تصرف عندما يظن األهل أن األبناء ال يكبرون 
ليشعر  بالحوار  والتشبع  يوميا  االرت��واء  إلى  الزهور  مثل  ويحتاجون 
باالهتمام ومن ثم الحماية النفسية التى تطمئنه وقت الشعور بالخطر 
فتكثر الحوادث ويكون تأثير العنف على األطفال كبيرا يؤثر على حاضره 

ويدمر مستقبله.

أقرت منظمة اليونيسف فى أحدث تقرير لها عام 2017 عن األطفال 
والعنف فى المدارس أن واحدًا من كل ثالثة طالب من عمر 13–15 سنة 
يعانى من تنمر األقران، وتنخرط نسبة مشابهة تقريبًا من الطالب فى 
عراك جسدى، وأقر 3 من أصل 10 طالب بالتنمر على أقرانهم فى 39 
بلدًا من البلدان الصناعية، ويعيش حوالى 720 مليون طفل فى سن 
االلتحاق بالمدرسة فى بلدان ال تحظر العقوبة الجسدية فى المدارس 
عدة  فى  أثبتت  فالتجارب  مستحيال  ليس  اإلصالح  ولكن  تامًا،  حظرًا 
بلدان أن السياسات الجيدة من قبل كافة الهيئات الحكومية  بمساعدة 

المجتمع المدني يمكن أن تحدث فرقا.

 فالحد من التنمر فى الصغر بالتأكيد يقلل عند الكبر وجود أعداد 
كبيرة من المجرمين والمنحرفىن ومنتهكى سلوكيات وقيم المجتمع 
السائدة الذين هم دون شك يمثلون الكتلة السلبية المصنفة بأنها 

معاول هدم لتنمية وتحضر أى مجتمع.

الوسائل  أهم  كأحد  التوعوى  الملحق  لهذا  نعد  ونحن  ولذلك   
اإلعالمية نركز على التعريف بالتنمر وأنواعه وأساليب مواجهته وكيف 
فى خطوات واضحة يمكن لكل من أولياء األمور إدراك عالمات تعرض 
يمارسون  الذين  األشقياء  األطفال  من  أنه  مالحظة  أو  للتنمر  ابنه 
التنمر على أقرانهم،وألن المدارس هى أكثر األماكن التى يحدث فيها 
التنمر بين األطفال والمراهقين فإننا وفرنا عدة إرشادات للمعلمين 
كبير  بشكل  ويهمنى  بالمدارس،  التنمر  حاالت  معالجة  كيفية  عن 
أنفسهم  إلى األبناء  التعريفات والنصائح  أننا وجهنا جزءا كبيرا من 
إلى توعيتهم بشكل مباشر وإبالغهم دائما  ألنهم يحتاجون دائما 
أننا بجانبهم وسند حقيقى لهم عندما يقعون فى المشاكل حتى وإن 

كانوا جزءًا من المشكلة.

تبنى  أن  يمكن  فهى  الشخصية  فى  فرقا  تصنع  الكلمة  فأحيانا 
شخصية سوية معتزة وواثقة فى نفسها فتواجه وتدبر أمورها جيدا  
او كلمة هدامة سواء سخرية أو إهانة أو تجاهل ووقتها سيأتى يوم 
ال ينفع فيه ندم على تركنا أبناءنا يواجهون من حولهم وهم فاقدون 
أهم سالح الحياة وهو الثقة بالنفس والشعور بقدرتهم على المواجهة 

.

 ويبقى أن يكون فى الفترة القادمة تضافر عدة جهات على رأسهم 
المجلس القومى للطفولة واألمومة ويشرع فى إعداد دراسة وطنية 
عن التنمر ويرصد أشكاله وأنواعه وسبل مواجهته وتضمين عقوبات 
رادعة له تلحق بقانون الطفل كما أعد دراسته القيمة عن العنف ضد 

األطفال فى مصر وحدد أنواعه وسبل المواجهة.

 وبما  أن الوقاية خير من العالج  فأولى خطوات الوقاية هى المعرفة 
أنت  تقلق. معا..  ابن ال  المشكلة،والتأكيد دائما لكل  وتقدير حجم 

أقوى من التنمر.

أنت أقوى من التنمر
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دراســـة

األســــرة ..
المسئول األول عن 

العنف ضد األطفال

 فتاة من أسيوط: »أفضل أن تكون أمى هى من تضربنى 
ألنها تندم على ذلك فيما بعد وتتحدث معى؛وال أحب أن 
يضربنى أبى، وأحيانا يجبرنى على النزول لتنظيف الشارع. 
وإن لم أفعل ذلك بشكل جيد جدا يصرخ فى وجهى أمام 

الفتيان فى الشارع وأشعر باإلهانة«.

ليلى تعرضت للصفع والشد من شعرها أمام أصدقائها 
إلى  الخصوصية وحين وصلت  تغيبها عن دروسها  بسبب 

المنزل ظلت والدتها تضربها وجرحت ذراعها بالسكين.

أمضى  باإلسكندرية  حى  فى  يعيش  الذي  الفتيان  أحد 
السادسة  فى  المنزل  إلى  وعاد  أصدقائه  مع  كامال  الليل 

صباحا، فقيده والده وعمه فى الكرسى وضرباه بالحزام.

ذكر أحد الفتيان من حى باإلسكندرية أنه ترك المدرسة 
إنه سوف  المعلم  فقال  أهانه،  ألنه صرخ في معلمه حين 
يعمل على فصله من المدرسة كما اتفق المعلم مع مجموعة 

من الفتيان على ضربه خارج المدرسة.

14 عاما، حاولت االنتحار ثالث  سحر فتاة تبلغ من العمر 
مرات ألنها تتعرض للضرب بانتظام من قبل والديها.

فقدت »سعاد« الوعى حين رأت أختها األكبر مقيدة إلجراء 
ختان اإلناث عليها، ثم استيقظت لتكتشف أنها أيضاكانت 

ضحية لنفس األمر وكانت تشعر بألم شديد.

لكنها  حدوثها  وأماكن  تفاصيلها  تختلف  قصص  كلها 
شعور واحد من اإلهانة والعنف اللذين يشعر بهما الطفل 
الناس  أقرب  الممارس ضده من  العنف  ويزداد جرحه ألن 
إليه والمفترض أنهم مصدر حمايته وهم األهل والمدرس 
والتأكيد على أن االستمرار فى ممارسة التنمر سببه الرئيسى 

العنف الممارس بانتظام ضد األطفال.

القادمة كاشفة لخريطة العنف ضد   األرقام والتفاصيل 
القومى  المجلس  أعدها  والتى  بأنواعه  مصر  فى  األطفال 
مصر  يونيسف  منظمة  مع  بالتعاون  واألمومة  للطفولة 
واإلسكندرية  القاهرة  هى  محافظات  ثالث  على  وطبقت 

وأسيوط شملت 2400 أسرة و110 مدارس.

نسبة  األطفال ما بين 13 إلى 17 سنة الذين تمت مقابلتهم 
وتعرضوا للعنف الجسدى كانت 61 % من القاهرة و 65 % من 
اإلسكندرية و 67 % من أسيوط  هناك رأى شائع بين األطفال 
تأديبية  وسيلة  الجسدية  العقوبة  بأن  والمدرسين  واآلب��اء 

مشروعة ، وأنها  تستخدم  باألساس ألغراض تأديبية.

فى بعض الحاالت ذكر اآلباء والمدرسون واألطفال المشتركون 
أن الضغوط يمكن أن تكون عامال مساهما فى  الدراسة،  فى 
استخدام العنف الجسدى رغم أن بعض اآلباء واألمهات يقولون 
أكثر  الفتيان  أطفالهم وكان  أحيانا على ضرب  إنهم يندمون 

عرضة للعنف الجسدى من الفتيات بنسبة 78 %.

أنكر أغلب المدرسين استخدام العنف الجسدى فى المدرسة، 
إال أن ذلك تناقض مع الروايات التى جاءت على لسان األطفال 
من  مزيد  إلى  يؤدى  األحيان  بعض  فى  الضرب  أن  والمؤكد 
الطاعة، تجنبا لمزيد من الضرب فى المستقبل إال أنه فى حاالت 
أخرى يفقد األطفال حساسيتهم للعنف، ويصبحون أكثر عنادا 
وأقل قدرة على التركيز على ما يقومون به، وعلى المدى البعيد  
قد يصبح األطفال أنفسهم أكثر عنفا، إضافة إلى معاناتهم من 
مشكالت نفسية يمكن أن تصل إلى توقف األطفال المعنيين 
عن الذهاب إلى المدرسة األمر الذى يشكل خطورة واضحة على 

مستقبلهم.

أنواع العنف
حددت الدراسة  أربعة أنواع من العنف الجسدى

النوع األول:  الدفع أو شد الشعر أو األذنين، أو القرص، أو الجذب من المالبس أو الرج. 
النوع الثانى:  الركل أو الضرب.

النوع الثالث: الضرب بالعصا أو الحزام أو أداة خشبية أو الكرباج . 
النوع الرابع : )جسيم( ويتمثل فى الحرق بمياه ساخنة، أو الحرق بأداة معدنية، أو اإلجبار على تناول مواد حارة، أو الحبس فى مكان مغلق، أو 
التقييد بحبل، أو الخنق، أو التهديد ببندقية، أو سكين، أو أداة حادة حيث يظهر أن النوع الثانى من العنف) التعرض للركل أو الضرب( هو أكثر 
أشكال العنف الجسدى الذى تعرض له األطفال، يليه النوع األول كالدفع، وشد الشعر، وجذب األذنين، والقرص، والجذب من المالبس، أو الرج 
ثم النوع الثالث كالضرب بعصا، أو حزام، أو أداة خشبية، أو كرباج. أظهرت النتائج أيضا أن 11 % من األطفال المشاركين فى االستطالع فى 
القاهرة، و 15 % فى اإلسكندرية، و 21 % فى أسيوط قد تعرضوا للثالثة أنواع األولى من العنف،فى حين تعرض 5 % لألربعة أنواع كلها؛ 
بما فيها األنواع األكثر جسامة، وبشكل عام تعرض الفتيان للعنف الجسدى أكثر مما تعرضت له الفتيات، وأن 73 % من الفتيان المشاركين 

فى االستطالع تعرضوا لنوع واحد من العنف على األقل مقارنة ب� 53 % من الفتيات.

الجسدى ضد  العنف  انتشار  ارتفاع معدل  تأكد 
روايات  والمدارس من خالل  المنزل  األطفال فى 
المجتمعية،  والقيادات  المدرسون،  وأقر  األطفال، 
أسوأ  معاملة  يعاملون  الفتيان  أن  والدينية 
أكثر  الفتيات ألنهن  أعلى من  ويضربون بمعدل 
رقة وغير قادرات على تحمل تلك المعاملة وأدوات 
معاقبة الفتيان متعددة مثل الخرزانة، والشباشب، 
أنهم  أو  أوالسكاكين،  واألح��زم��ة،  والخراطيم، 
حتى يتلقون الصدمات الكهربائية، أو يتعرضون 
ألسالك عارية على حين تضرب الفتيات فقط على 
أيديهن بالمسطرة وبدرجة أقل رغم أن  الفتيات 

ذكرن أنهن يتعرضن للصفع، والضرب على اليدين، أو على أجزاء أخرى من الجسد باستخدام أدوات مختلفة، ويتعرضن للركل. كما تتعرض 
الفتيات أحيانا للضرب من قبل الفتيان في المدرسة. وبشكل عام المنزل يمارس فيه بنسبة من 40 %إلى 60 % النوعان األول والثانى 
من أنواع العنف ونسبة اآلباء هى األعلى بين الممارسين للنوع الثانى من العنف )الركل أو الضرب( من 19 % إلى23 %من األطفال، تليهم 
األمهات من 14 % إلى 20 %مارسن هذا النوع من العنف، إضافة إلى بعض الغرباء والجيران، ويشير ذلك إلى وجود مستويات عالية من 

البلطجة والمضايقات.

أماكن حدوث العنف

مفهوم العنف 
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ختان اإلناث 
يعتبر جريمة فى مصر والفتيات فى محافظة أسيوط األكثر تعرضا 
له بنسبة 94 % تليها محافظة القاهرة 65 % واإلسكندرية 39 % 

وذلك رغم التشريع الوطنى الذى يجرم الممارسة وعلم األسر به.

زواج األطفال
 حوالى 75 % من اآلباء واألمهات فى المحافظات الثالث يعتقدون 
أن لزواج األطفال آثارا ضارة. وحين طلب منهم تحديد هذه اآلثار ذكرت 
األغلبية أن األطفال غير قادرين على تحمل مسئوليات المنزل أو األسرة 
القانون يجرمه فى مصر  المتاعب الصحية والغالبية تعلم أن  هذا غير 

ولكنه وسيلة لتحرير األسرة من المسئولية االقتصادية للفتيات.

لتزويج  مناسبة  سن  عشرة  الرابعة  أن  واألمهات  اآلباء  بعض  رأى 
الفتيات، وأن الفتيات بدون شك يصبحن ناضجات جسديا ومستعدات 
للزواج ببلوغ سن السابعة عشرة، ويرى هؤالء اآلباء واألمهات أن الفتيات 
أكثر من  يتمنينه  أو  يفعلنه  أفضل  لديهن شيئ  ليس  المتعلمات  غير 
الزواج، بل وادعى البعض أنه يجب تزويجهن مبكرا، وفى حال وصلت 
الفتاة إلى سن العشرين دون أن تتزوج، قال اآلباء واألمهات إن الناس 
قد يظنون أنها تعانى العقم. لكن هناك آباء وأمهات آخرون أكدوا على 
أهمية التعليم، وذكر 20 %  منهم أن أفضل سن لزواج الفتاة هو بعد 
لرعاية  الكافية  بالدرجة  مسئولة  تصبح  أن  وبعد  تعليمها،  استكمال 
منزلها. وعلى حين قال البعض أنه يجب أن تستكمل الفتيات تعليمها 
قبل الزواج، وافق البعض اآلخر على »خطوبة« بناتهم وهن فى المرحلة 

االبتدائية على أن يتم الزواج حين يكبرن.

الدراسة أن أفضل سن  الدينية من عينة  القيادات  واعتبرت  بعض 
للزواج يقع ما بين 18 إلى 22 عاما ومن هى فى سن الرابعة والعشرين 

تعتبر كبيرة للغاية على الزواج. 

العنف النفسى وأنواعه
عديمو  بأنهم  سلبية  رسالة  لألطفال  ينقل  متعمد  سلوك  هو 
القيمة، أو مليئون بالعيوب أو غير محبوبين، أو غير مرغوب فيهم، أو 
مهددون بالخطر، أو أن قيمتهم مشروطة بمدى تلبيتهم الحتياجات 
اآلخرين. وذلك باإلهانات، أو السب، أو التجاهل، أو العزل، أو الرفض، 
الشأن هو  والتقليل من  واللوم،  العاطفية  الالمباالة  أو  التهديد،  أو 
سلوك يضر باحتياجات نمو الطفل ويهملها مما قد يتسبب فى ضرر 
نفسى أو عاطفى للطفل، ويتعرض له 86 % من األطفال فى أسيوط و 
76 %  من األطفال فى القاهرة و 73 % من األطفال فى اإلسكندرية.

الممارسون للعنف النفسى
أظهرت نتائج الدراسة أن كل اآلباء واألمهات تقريبا يصرخون فى 
أطفالهم حين يقترفون خطأ ما، وحين يشعرون بالعصبية والتوتر. 
على حين ذكر بعض اآلباء واألمهات أن األطفال عادة ما يطيعونهم 
بعد الصراخ فيهم؛ إال أن آخرين ذكروا أن األطفال يردون بالصراخ 
الذى أحيانا ما يكون أعلى صوتا.. الصراخ والتوبيخ هما ردود الفعل أو 
الخطوات األولى التى يتخذها اآلباء واألمهات فى عملية التربية إذا لم 
ينجح ذلك فى إحداث السلوك المطلوب، قد يلجأ اآلباء واألمهات إلى 
العنف الجسدى،أو اللفظى على األطفال مما يجعل األطفال أنفسهم 
أكثر عدوانية وعنفا. وسئل العاملون فى المدارس عن آرائهم بشأن 
األساليب التى يجب أن تستخدم فى تربية األطفال. أكثر من نصفهم 
بقليل ذكر الحرمان من الخروج، أو المشاركة فى أنشطة ترفيهية، 
حيث كان أعلى دعم لهذه الطريقة بين العاملين ف�ى المدارس فى 
ذكرت  كما   %  67 العشوائية  والمناطق   ،% 82 الريفية  المناطق 
وسائل نفسية أخرى مثل تهديد األطفال 18 %، وعدم الحديث معهم  
11 % واعترف العاملون فى المدرسة بأنهم مارسوا أساليب مختلفة 

من التأديب النفسى المسىء وغير المسىء.

العنف الجنسى وأنواعه
العنف الجنسى موضوع شائك للغاية ومحاط بالسرية، ويعد أشد 
أنواع االنتهاكات والعنف الممارس ضد األطفال ويمكن تصنيفه إلى 

عدة فئات وهى : التحرش والختان والزواج المبكر.

 التحرش 
أقروا  17 سنة  إلى   13 99 % من األطفال فى عمر  إلى   % 97 من 
بأنهم تعرضوا إلى مضايقات جنسية بأشكال مختلفة على سبيل المثال 
وصف أعضائهم الجنسية، أو المناطق الخاصة من أجسادهم،أو الحديث 
إرادتهم وأشارت  عن الجنس بشكل عام وكان ذلك مزعجا لهم وضد 
الدراسة إلى أن الجناة يمكن أن يكونوا من الشباب أو الكبار، ومن الذكور 
أو اإلناث، وقد يكونون غرباء، أو معارف، أو حتى أفرادا من األسرة. وقد 
ذكر كثرة التعرض من سائقى التوك توك والمدرسين حيث أكد بعض 

المدرسين أن مدرسين آخرين أحيانا يتحرشون باألطفال الصغار.

% 99 - % 97
من األطفال يتعرضون للمضايقات 
الجنسية  فى عمر 13 - 17  عامًا

% 94
من بنات الصعيد 
تعرضن للختان

% 79
من األطفال يتعرضون للسب والتجاهل

نسب أنواع العنف النفىس ضد األطفال

نسب تعرض البنني والبنات للتحرش

نسبة الفتيات الالىت يعتقدن أن الختان ضار

توصيات  الدراسة

خرجت هذه الدراسة بثمان توصيات رئيسية:
أجل  من  جهودها  تدعم  أن  المصرية  الحكومة  على   •
الوقاية من العنف ضد األطفال ونشر سياسة عدم التسامح مع 
العنف ضد األطفال والحظر الصريح ألشكال العنف الجسدى 

أو النفسى أو الجنسى  ضدهم.

• إعداد برامج توعية جيدة لآلباء واألمهات عن األساليب 
البديلة للتربية، يطبقها العاملون الصحيون واالجتماعيون، 

وتستهدف األسر األكثر عرضة الستخدام العنف.

• تنسيق حملة إعالمية وطنية طويلة المدى لرفع مستوى 
غير  الوسائل  ولتعزيز  األطفال،  على  العنف  بتأثير  الوعى 

العنيفة فى تحقيق االنضباط.

العنف  منع  بشأن  والمراهقين  لألطفال  برامج  تفعيل   •
البرامج  والتدريب على كيفية إدارة وتحدي العنف من خالل 
المدرسية، واألنشطة الرياضية والترفيهية وتدابير لمعالجة 

التنمر عبر اإلنترنت.

المدارس  فى  األطفال  لحماية  وطنية  سياسة  وضع   •
للحصول على بيئة خالية من العنف فى المدارس.

على  ومساعدتهم  األطفال  حياة  فى  العنف  حلقة  كسر   •
وآليات  اآلمنة،  المشورة  خدمات  مثل  عواقبه  مع  التأقلم 

الشكوى واإلبالغ.

• مالحقة الجناة في حاالت العنف ضد األطفال والممارسات 
بتطبيق  العامة  السلوكيات  تغيير  فى  للمساعدة  الضارة 

القانون.

• وضع نظام مركزي للمتابعة وجمع البيانات إلثبات مدى 
له األطفال فى  الذى يتعرض  والعنف  المعاملة  فداحة سوء 

مصر.
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حتى تواجه التنمر  
ال تتردد واطلب المشورة 
نجدة  خط  من  المجانية 

الطفل 16000

% 70
من بالغات التنمر 
تحدث فى المدرسة

ثلث البالغات من القاهرة يليها 
االسكندرية  ثم الجيزة

التنمر يتعرض له 
الذكور بنسبة 70 %  
أكثر من البنات

 األم تمثل نصف المتصلين 
بالخط يليها األب بنسبة  24 % 
واألطفال بنسبة 14 %

 من 10 إلى 12 سنة
هى الفئة العمرية 
التى تتعرض
أو تمارس التنمر 
إلثبات النفس

األطفال  شكاوى  لتلقى  ساخن  خط  رقم  مجرد  ليس   16000
وأسرهم بل هو رصد دقيق لمعاناة األطفال النفسية قبل الجسدية 
وشعورهم بالضعف وفقدان وسائل الحماية.. الخط يشرف عليه 
صفحة  وله  يوميا  ويعمل  واألمومة  للطفولة  القومى  المجلس 
به  االتصال  على  ابنك  .. شجع  االجتماعى  التواصل  وسائل  على 
واإلبالغ عن أى حالة عنف فهو فى حاجة ليشعر  بأنه إيجابى وخالل 
حملة مكافحة العنف ضد األطفال يمكن أن نكتشف من اتصاالت 
الخط الساخن رصدًا ألهم مؤشرات التنمر ضد األطفال فى جميع 
البالغات تم  محافظات مصر، وحفاظًا على خصوصياتهم وسرية 

حذف األسماء والمحافظات.

فقد عينه وثقته بنفسه
 ولد بعيب خلقي في العين وبعد عدة عمليات جراحية  ال يوجد 
أمل وسيظل بهذا الشكل، في بداية األمر لم يشعر )الطفل 13 عاما( 
أو أن هناك شيئًا ما يعيبه ولكنه لم يسلم وتعرض  بأنه مختلف 
للتنمر من زمالئه في المدرسة بسبب شكل عينه وأثر ذلك على 
تفوقه وتملكه شعور بالضعف وتعرفت والدته على خطوات كيفية 

استرداد ثقته بنفسه.

أخى متنمر 
اتصل طفل 12 عاما بخط نجدة الطفل ولم يشكو من تعرضه 
للتنمر ويريد الدعم ولكنه يشكو من أخيه األصغر سنا والذى يبلغ 
الطفلين  أن  بالتنمر على زمالئه وبطبيعة  10 سنوات حيث يقوم 

سويًا في مدرسة واحدة فكانوا دائمى الشكوى له، وطلب معرفة 
بعض اإلرشادات لتعديل سلوك أخيه  وكيفية التعامل معه.

»تخين« وأعمل إيه
يتصل  أن  شجعته  والدته  السمنة  من  يعانى  سنوات    7 طفل 
بنفسه بالخط ليحكى: )نفسى ألعب مع أصحابى من غير  ما يقولولى 
يا تخين، ونفسى ألعب معاهم وهم مش بيرضوا علشان أنا مش 
بقدر أتحرك زيهم .. أنا عارف إنى تخين ومش بقدر أجرى وألعب بس 
أعمل إيه مش ذنبى إنى أتولدت كدا( وأوصت اإلخصائية والدته 

التعامل معه باكتشاف موهبة لديه تزيد من ثقته بنفسه.

طفل صعيدى يقترح غرفة للمتنمرين 

من البالغات المختلفة التى وردت وتوضح تفاعل األطفال اتصال 
به  وتأثر  اإلعالن  وشاهد  سنة   16 وعمره  صعيدى  طفل  من  جاء 
بالمدرسة  وجوده  أثناء  تنتابه  كانت  مشاعر  عنده  مس  وبالفعل 
ويشاهد طفال يتعرض ألى شكل من اشكال التنمر ، واقترح ببراءة 
المتنمرين  بضرورة تخصيص غرفة فى كل مدرسة تسمى غرفة 

كشكل من أشكال  العقاب.

تنمر بالواتس آب
طفلة رقيقة الشعور ولكنها دائما ما تقابل ذلك بكالم سلبى،فى 
البداية رفض أقرانها دخولها على جروب )الواتس أب( الخاص بشلة 
الفصل، وبعد ذلك تم إضافتها على الجروب خصيصًا للسخرية منها 
الجروب وبدأت تتوتر جدا عند رؤيتهم  للخروج من  مما اضطرها 
ورافضة الذهاب ألى مكان يجمعها بهم واتصلت شقيقتها الكبرى 

للتعرف على وسائل مساعدتها.

ابن األستاذ عبد الواحد
"أنا دائما أسخر من ابنى وأقول له كالما سلبيا هل هذا تنمر؟" 

التليفزيون  شاشات  على  الحملة  الواحد  عبد  األستاذ  شاهد 
واكتشف أنه لألسف هو من يتنمر على ابنه ويقول: عندما شاهدت 
إعالنات الحملة تذكرت األوقات التى كسرت فيها قلب ابنى بكالم 
سلبى له وكثيرا جرحت مشاعره أمام إخوته حتى أصبح ابنى عنيفا 
جدا يرد اإلساءة بإساءة أكبر فأرجو من الخط مساعدتى على  إصالح 

ما أفسدته. 

مش عايز المدرسة
صوته الصغير يبدو عليه الحزن يتصل بالخط وعمره 8 سنوات: 
)أنتم نجدة الطفل؟(..نعم.. فقال: المدارس قربت )وأنا خايف أوي 
كالم  وبيقولى  حالى  فى  سايبنى  مش  صاحبى  المدرسة  أروح 
يضايقنى أوى ومش عايز أروح المدرسة تانى أو شوفولى مدرسة 
غيرها( تواصل معه ووالدته استشاري نفسي أعطاهما إرشادات عن 

كيفية التعامل معه والتدخالت المناسبة لحالته. 

سأنتحر
تبدأ الطفلة صاحبة 14 عاما حديثها للخط مبكرا جدا مما يدل 
فى  بجد  وأفكر  أضحك  عارفة  مش  )أنا  ليلتها  تنم  لم  أنها  على 
االنتحار( وبدأت تحكى عن قسوة والديها فى التعامل معها حيث 
تتعرض للتنمر  من داخل أسرتها الموكلة بحمايتها وأمنها النفسى 
والصحى وتم أخذ بيانات أهلها منها بصعوبة شديدة والتحدث إلى 

األم إلرشادها عن وسائل التعامل التربوية. 

لهجته تعرضه للضرب
يشتكى  سورى  أب  من  كانت  للخط  وردت  التى  البالغات  أبرز 
بمرارة من تعرض ابنه 11 سنة للتنمر من زمالئه حيث كان يتعرض 
للضرب ووصفه بأوصاف تؤذى مشاعره وتمزيق مالبسه وشنطة 
كتبه نتيجة للهجته مما أدى إلى مساعدة  األب على نقل الطفل 

من مدرسة إلى مدرسة أخرى.

هى والمستحيل
من الحاالت المتفاعلة مع الخط أم صعيدية اتصلت أواًل لإلبالغ 
الذهاب  وترفض  بالمدرسة  للتنمر  سنوات   9 ابنتها  تعرض  عن 
إليها العام الجديد وبعد بضع ساعات ورضاها عن الخدمة المقدمة 
اتصلت ثانيًا لإلبالغ عن طفلها الثانى 7 سنوات الذى يتعرض للتنمر 
أبناء عمومته حيث إنه يعيش فى بيت عائلة كطبيعة أغلبية  من 

منازل الصعيد وتريد مشورة للتعامل.

Go to hell
طفل عمره 14 عاما فى مدرسة إنترناشيونال والدته أبلغت الخط 
أنه تعرض للتنمر من زمالئه فى المدرسة ونقل إلى مدرسة أخرى ليفر 
من السخرية والتنمر ولكن ذلك لم يحدث حيث بدأت الدراسة فى 
المدارس اإلنترناشيونال وعاد منهارا عندما كتب زمالؤه على تيشيرت 
)Go to hell(  وهو ال يريد أن يذهب إلى المدرسة  المدرسة عبارة 

وتواصل أخصائى نفسى معه .

Hotline
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األسرة والمدرسة

التنمر فى المدرسة

االجتماعى  اإلخصائى  أو  المعلم  وعى  أن  الدراسات  أثبتت 
بمفهوم التنمر، وأسلوب مواجهته آلثاره داخل الفصل أو فى 
مفهوم  ويسود  التنمر  ظاهرة  من  يحد  بالمدرسة  مكان  أى 

االنضباط والمساواة بين التالميذ. 

التصرف االيجابى عند مشاهدة تنمر
 دون شكوى واضحة

أن  والتأكد من  األطفال عن بعضهم،  تصرف فورى: فصل    -
لزم  إذا  آخر مساعدتك  أمان، واطلب من معلم  الجميع فى 

األمر.
السيطرة: التزم الهدوء وطمأنة األطفال أن األمر لن يتطور.   -

دون  بحزم  ورد  الئقا،  سلوكا  أظهر  المعتدى:  إيذاء  عدم    -
عدوانية .  

خطوات مساعدة المعلم 
للطالب الذى يتعرض للتنمر

خذ األمر على محمل الجد، وعبر له عن تقديرك ألنه تحدث   -
إليك.

لومه  أو  تغييرها  محاولة  دون  مشاعره  واحترم  له  استمع   -
وساعده على تسميتها ليبوح لك بها مثل )أعرف أنك متضايق 

..أتفهم أنك غضبان وال تعرف تتصرف..وهكذا(.
- التأكيد للطالب أن الشخص المتنمر ال يمارس عليه أى خطر 
وأخبره أنه من الطبيعي  أن يصاب بالضيق وبالغضب )إقرار 

المشاعر وحق الطفل في الشعور بأى شئ(.
- أوضح له أن الغضب وقلة الحيلة والشعور بالهوان ربما يكون 

هو بالضبط ما يطمح إليه الشخص الذى يؤذيه بالتنمر.
- ساعده على التفكير فى حلول للمشكالت.

المتنمر  لمواجهة  غضبه  فى  التحكم  على  الطالب  تدريب   -
مثل شرح أنه فى وقت الغضب جزء من المخ يتعطل وتصبح 

االنفعاالت هى المتحكمة فى اإلنسان ويجب أن تهدأ.
- أطلع الطفل ووالديه أواًل بأول برد فعل المدرسة لمواجهة 

الطالب الذى تعمد إيذاءه.
- تابع الموضوع بانتظام من خالل سؤال الطالب عن كيف تسير 

األمور.

كيف نهذب سلوك الطالب المتنمر؟

استمع إلى روايته للقصة.  -
أو  المدرسة  المقبول فى ضوء نظام  غير  السلوك  له  وضح   -

الفصل ضد التنمر.
ساعده على تفهم األسباب التى دعته إلى هذا السلوك.  -
علمه التعاطف عن طريق مشاركته مشاعر زميله اآلخر.  -

على الطفل إصالح ما أفسده مثل االعتذار للطفل الذى قام   -
بإيذائه والقيام بعمل شئ لطيف له. 

أظهر تقديرك ألى تغير إيجابى فى السلوك أو عند االعتراف   -
بالخطأ.

إن كل طفل بحاجة إلى تعلم أنه لكى يحصل على امتيازات   -
كالمشاركة فى الحفالت أو الرحالت أو األلعاب الرياضية، أو 

الفنية، فعليه االلتزام بقواعد الفصل.
إن كان يهدف للشعبية حقق له الشعور باألهمية بالمشاركة   -

فى األنشطة المدرسية .
تحدث مع اآلباء وضعوا خطة لتهذيب سلوكه دون عدوانية .  -

عالمات تعرض ابنك للتنمر

غير  على  ويكون  ابنك  سلوك  فى  اختالفًا  يعنى  التنمر 
طبيعته مثل العدوانية.. القلق واالضطراب فى النوم..شكوى 
غير معتادة من الصداع وعدم التركيز او عدم الرؤية السليمة 
والشعور بألم فى المعدة..التشويش فى التفكير والتلعثم أو 
إصابته بجروح أو كدمات..عدم الرغبة فى الذهاب إلى أماكنه 
المعتادة مثل المدرسة أو ركوب أتوبيس المدرسة أو النادى أو 
مشاهدة أحد أو أشخاص بعينهم.. تغير في مستواه الدراسى..
البكاء واالستثارة ألسباب بسيطة بالمنزل.. أو  سرعة الغضب 
قضاء وقت أطول جدًا أو أقل جدًا على النت..فقدان الشهية..

سرقة النقود أو األشياء الثمينة مثل مصوغات أو موبايل وغيره 
أو التعلل بسرقتها منه.

رد فعلك مع ابنك المتعرض للتنمر 

الطفل يعانى بما يكفى من الشعور بالضعف والخوف من 
المتنمر به ويحتاج للدعم وليس للوم ،ولذلك عليك:

من  أنه  إليك،وأخبره  وتحدث  الصواب  فعل  ألنه  ابنك  مدح   -
الطبيعى أن يخاف ويغضب ويرتبك.

أو أنك متضايق بل تمالك نفسك مهما  - التظهر اندهاشك 
كانت تفاصيل تورط ابنك كارثية ألن الحكى شاق على االبن 
فإذا شاهدك متوترًا سيخاف من إخبارك بالتفاصيل وقدم له 

الدعم والتهدئة.
الوحيد الذى يتعرض  أنه ليس  - ابنك يحتاج أن يسمع منك 
متكرر  بشكل  يؤذيه  الذى  الشخص  أن  دائما  للتنمر،وردد 

ومتعمد هو السيئ وليس ابنك وتجنب لومه.

خطوات لحماية ابنك من اإليذاء المتكرر

وافهم  بالتنمر،  يتعلق  كل  عن  واقرأ  نفسك  بتثقيف  قم   -
أسبابها، واإلشارات التحذيرية الدالة على حدوثها. 

- احترم طفلك وعلمه أنه يستحق االحترام فإذا ما تعلم الطفل 
أنه من المقبول أن إهانته، وصفعه، والسخرية منه، وإيذاؤه 

بالمنزل، فإنه سيتقبل ذلك من األخرين.
التقليل  القوة لديه وبقدراته، وتجنب  - ذكر طفلك بمواطن 
من شأنه كما أن الرياضة تتيح لطفلك تنمية ثقته بنفسه.

امنح طفلك االهتمام الكافي فإذا لم يحصل على ذلك بطريقة    -
مشروعة، فسيحصل على ما يحتاج إليه بطريقة سلبية. 

قم بخلق بيئة آمنة لطفلك للتحدث عن أي شيء دون قلق    -
من لومه أو السخرية منه أو الشعور بأن ال أحد يفهمه.

 تدريبات سلوكية لمواجهة المتنمر

هناك تدريبات تغير سلوك ابنك المستسلم إلى أسلوب أكثر 
شجاعة وثقة فى التعامل مع المتنمر:

- أخذ نفس عميق والوقوف بشكل مفرود والرأس مرفوع
- الوجه هادئ وال يحمل عالمات الغضب وال التحدى.

- النظر فى عين المتنمر والحديث بصوت واضح وهادئ وبه 
ثقة وردود مباشرة ومختصرة.

- استخدام كلمات غير عدوانية وتجنب اإلهانة والتهديد.

ابنك يتنمر على أصدقائه

أمر صادم أن تعرف أن ابنك يقوم ببعض سلوكيات التنمر
أن  له أسباب يجب  التعامل معه كضحية ألن عنفه  وعليك 

تعرفها وتحل مشاكله وهو له عالمات مثل :
- يظهر أراء مؤيدة للعنف، ويصبح جزءًا من أصدقاء السوء .

- يتصرف بطريقة عدوانية مع اآلباء واإلخوة وفرض السيطرة.
- يصبح مندفعًا، ولئيمًا، ومغرورا، ويكسر القواعد التربوية.

التنمر اإللكترونى

- يعتبر الترهيب عن طريق اإلنترنت أكثر حدة عن غيره ويمكن 
أن يحدث من مجهول، أو من شخص يعرفه ابنك بالفعل.

- أخبره بأن اليستجيب ألى نوع من الترهيب أو التهديد ويخبرك 
أو أحد الكبار ممن تثق به بالموضوع.

- علمه شجاعة عمل )Block( ألى شخص يقوم بترهيبه وقد 
تكون فكرة جيدة أن يحتفظ بتسجيالت لرسائل التهديد له.

- اليجب عليه التحدث مع الغرباء أو قبول صداقاتهم، أو تبادل 
المعلومات معهم تحت أى ظرف من الظروف.
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Protect your 
Child

Exposure to bullying can occur inside homes, on the 
street, at school, or in the sports club, and on the Internet. 
It can be perpetrated by relatives or by strangers. Every 
father and mother must have sufficient awareness to 
observe the actions and psychological status of their 
children. There are some guidelines and steps to find 
out if the son or daughter is facing problems because 
of bullying, or if the child himself/herself is the one who 
commits offensive acts against his/her peers. Whatever the 
child is going through has to be accepted with an intention 
from the parent to understand the reasons behind it, and 
with the desire and ability to find a solution.

Signs of your child being bullied
Exposure to bullying can be indicated by a change in the behavior of 

your child away from his usual nature, such as in the form of aggression, 
anxiety and disrupted sleep patterns, unusual complaint of headaches 
and lack of concentration or unclear vision, stomachaches, confusion in 
thinking, stammering, or unexplained bruises. Signs can also manifest 
themselves in the child’s lack of desire to go to the usual places such 
as school, the school bus, the sports club, or lack of desire to see 
one or more specific persons, or a change in academic performance, 
quick temper, or crying and overreaction for simple reasons at home, 
spending longer than usual – or shorter than usual- on the internet, 
loss of appetite, stealing money or valuables such as jewelry or mobile 
phones and others, or claiming to have them stolen from him/her. 

Your reaction when your child is exposed to bullying
The child suffers enough from the feeling of weakness and fear of 

the bully and needs support and not blame, so you should note the 
following;
1. Your quick reaction should be praising your child for having done the 

right thing and spoken with you. Tell her that it is normal to be afraid, 
angry and confused.

2. Do not show that you are overwhelmed or uncomfortable but hold 
on, however disastrous are the details of your child›s involvement. 
The situation is already hard enough for him; if he sees you tense, 
he will be afraid to tell you the details, so be supportive, calming and 
helpful (let’s think about the solution).

3. Your child needs to hear from you that he is not the only one being 
bullied and many around us are going through similar issues, and in 
many places.

4. Always repeat to your child that the bully who hurts her repeatedly 
and deliberately is the one with the problem and not her, and avoid 
blaming (for your child to regain her confidence and positive self-
image, to be able to face her problem).

Steps to reduce the risk of your child being exposed to 
repeated abuse
1. Educate yourself and read about everything related to bullying, 

understand its causes, warning signs that show it occurs, and 
what a child can do to be able to help himself.

2. Respect your child and teach him that he deserves respect. If a 
child learns that it is acceptable for him to be insulted, slandered, 
ridiculed, and abused at home, he shall be more likely to accept 
it from others (or to personally harm others).

3. Show your child that you are always grateful to her, and remind 
her of her strengths and abilities; avoid undervaluing her, 
and consider engaging her in sports as it helps in developing 
children’s self-confidence.

4. Give your child the attention they need. If he does not get it from 
you as a parent, he will seek to get it elsewhere, possibly through 
a negative way.

5. Create a safe communication channel between you and your 
child, in which she can talk to you about worrying about being 
blamed, ridiculed or feeling not understood. 

6. Do not allow your child uncontrolled access to the internet. 
Educate yourself and your child about cyberbullying, and help him 
be safe by setting age-appropriate rules about internet usage. 

7. Teach and demonstrate inclusion to your child. Children might be 
more comfortable to stand up for other children more than they 
do standing up for themselves. When they do that, they become 
more confident in their ability to defend themselves when needed.

Support your child to stand up to bullying
1. Facing the bully violently and returning violence by violence is not a 

solution. The child must be told that there is more than one solution, 
the first being to stay away from the child who threatens or harasses 
him.

2. To make friends and play with others, even if it were one person.
3. To avoid being alone at any time, especially in isolated places or any 

place where bullying is likely to occur, such as the school, the sports 
club or the street.

4. Teach children to keep their face free of expression until the bullying 
danger disappears (laughter, smiles and fear provoke the bully to 
carry on).

5. To keep their courage and know that by not giving attention to the 
words and actions of the bully, they eventually stop and your child 
will feel they got over the situation.

6. To ask the bully firmly to stop the annoying behavior, and if there are 
threats from the bully, remind your child not be afraid as you are on 
their side now.

Coping with bullying coaching
There are exercises that change the behavior of your child from 

passive to more assertive when dealing with the bully. 
- To take a deep breath and stand up straight and head up.
- To keep the face calm and show no signs of anger nor challenge.
- To look into the eyes of the bully and to talk in a clear and calm voice 

with confidence, with to-the-point and concise responses.
- To use non-aggressive words and avoid insulting and threatening.

And if your child practiced bullying on his peers…
Indeed, it is shocking and disturbing to know that your child is a bully, 

and signs of this can show in the child: 
1. Showing views that approve of violence.
2. Acting aggressively with parents and siblings, and imposing control 

and power on others.
3. Being short-tempered, mischievous, conceited.
4. Breaking rules without caring about consequences. 
5. Manipulative of people around him and showing of no sympathy for 

others.
6. Joining a group known for bullying and aggressive behaviors.

It is important to address the issue immediately with the 
child to prevent the occurrence of more hurtful actions that 
can affect the child’s academic and social life. This can be 
done with some steps:
1. COMMUNICATION BRIDGE ... Build the relationship by being gentle 

with him before correcting the error with firmness.
2. LISTENING WITHOUT INTERRUPTING … Active listening is the 

key to dealing with most problems. To understand the reasons for 
the behavior, listen to your child well: does she have problems in her 
friendships; within the family?  What are the pressures he is exposed 
to? Sometimes, bullying is a continuous vicious circle of violence and 
aggression that calls for the child to be taught how to manage his 
anger and frustration.

3. THE CHILD COULD BE REACTING TO BEING BULLIED 
HIMSELF… Find out if your child has been subject to bullying and 
is reacting by bullying others.

4. FIRMNESS … Make sure to clarify to your child that this behavior is 
unacceptable and that it has severe consequences if it continues.

5. FOCUSING ON SOLUTIONS … Ask your child for his suggestions 
on effective steps that you can take together to correct the mistake... 
Act as a team let her feel your support, and encourage every positive 
behavior your child starts to show.

6. FOLLOW-UP … If you have agreed on something, you must follow 
up on its implementation and continue to communicate with teachers 
at school or coaches in the sports club and other relevant caregivers 
for their assistance.

7. FEELING IMPORTANT … Involve your child in the responsibilities 
of the house and family decisions and let him feel his importance, 
while praising the work he carries out.

Cyberbullying
1. Cyberbullying can be more severe than other forms of bullying and 

intimidation; it can happen from an unknown person hiding behind a 
false account, or from someone that your child may really know.

2. Tell your child not to respond to any kind of intimidation on the internet 
such messages containing sarcasm, hurtful images or threat, and to 
tell you or a trusted adult about the matter.

3. Teach her the courage of blocking anyone who intimidates her; it may 
be a good idea to keep records of offensive messages sent to her.

4. Teach your child about online safety; he ought not to talk to strangers 
or accept their friendship requests, nor to exchange information with 
them under any circumstances.
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The term “bullying” has recently emerged in Egypt and has been more 
frequently heard after the recent incidents related to the Blue Whale game, 
which has claimed the lives of adolescents not only in the world but also in 
Egypt..Bullying refers to frequent actions that are intended to deliberately 
harm a particular person, not only online, but it can be in the form of 
physical or verbal abuse through deliberate insult or ridicule (systematic 
bullying). 

Our children are the most vulnerable to bullying that can come from 
their peers or from their parents, and sometimes from teachers in school, 
strangers in the sports club and the street. One of the most common 
questions is what is the difference between bullying and everyday ordinary 
quarrels among children? The answer simply lies in their effect. The 
normal quarrel has its effect in its time, following an action and reaction, 
whether physical or verbal, but in bullying there is a weak and losing side 
every time. With accumulation and repetition of being bullied, the child 
turns into a depressed person or alternatively very aggressive. 

The danger is that people might ignore signs of changing behavior in 
their children due to their daily exhaustion in making a living, or the belief 
that the child is still young and that it is not yet time for serious talk. It is 
fatal for parents not see that children, like flowers, need daily nurturing and 
fulfillment with dialogue in order to feel their parents’ attention and care 

A recent report by UNICEF “An Everyday Lesson, #ENDviolence in 
schools” released earlier this month, reveals that globally, half of students 
aged 13–15, about 150 million children, report experiencing peer-to-peer 
violence in and around school. 

What remains under the leadership of the National Council for Childhood 
and Motherhood join forces to initiate a national study on bullying, such 
as the previous national study on Violence Against Children in Egypt. The 
purpose of a national study on bullying would be to monitor its forms and 
types, and inform on ways to address it, such as adding to the Child Law 
the enforcement of penalties for bullying.

Since prevention is better than cure, the first step of prevention is 
knowledge, assessing the size of the problem, and always emphasizing 
support to each child. Together... You are stronger than Bullying.

You are stronger
 than bullying

Heba Mohamed Basha
Managing Editor of
Nisf El-Dounia Magazine

To deal with 
bullying

Do not hesitate and 
ask for free advice 
by calling the Child 
Helpline 16000

70% of bullying reports occur 
in schools

Bullying is more prevalent 
among boys compared to girls, 
reaching 70% among males.

10 to 12 years is the age group that 
is most exposed to bullying or has 
practiced it driven by a need for 
self-assertion. 

One third of the reports 
came from Cairo 
followed by Alexandria 
then Giza.

16000 … is not just a helpline to 
receive complaints from children and 
their families, it is a careful monitoring 
of the psychological suffering of children 
and their feelings of weakness. The line 
is managed by the National Council for 
Childhood and Motherhood and operates 
daily and also has a social media page. 
Encourage your child to contact the 
helpline to report any violence, it will 
make them feel positive. During the 
national anti-bullying.

We can gain important insights and 
monitoring of the helpline interactions.
The below are true testimonies. Names 
and details have been changed to protect 
confidentiality.  

Lost his eye 
and self-confidence

A 13-year-old boy lives with a genetic 
defect in the eye and after several surgeries, 
it appeared that there is no hope to correct it. 
At the beginning, he did not feel that he was 
different in any way, but soon he was subject 
to bullying by his classmates who picked on 
the shape of his eye; this had an impact on 
his academic performance and a sense of 
weakness overcame him.

I do not want school
8 year old he’s small voice seemed to be sad, as he 

calls the line “You are the child helpline?” … “yes” … he 
said: “Schools will reopen soon, I am really afraid of going 
to school, my schoolmate will not leave me alone. He 
says words that upset me very much, and I don’t want to 
go back to school or maybe you can find another school 
for me.”he and his mother were provided with counselling 
by a psychologist who gave them guidance on how to 
deal with the situation.

She and the impossible
One of the cases presented to the helpline was of a 

mother from Upper Egypt who got in touch to report the 
exposure of her daughter  9 years  to bullying in school. 
She refuses to go back to school for the new academic 
year. Few hours later, after receiving the counseling 
service regarding her daughter, the mother called again 
this time to seek advice for her second child, 7 years old, 
who is being bullied by his cousins, as he lives in a family 
home, like the majority of people in Upper Egypt do, and 
she needed to know how to deal with the situation.

I will commit suicide
A girl 14-year-old, called the helpline very early, which 

indicates she has not slept that night, “I cannot laugh 
anymore and think seriously about suicide.” She began 
to talk about the cruelty of her parents when dealing with 
her, where she is being bullied within her own family, who 
are supposed to be her protective haven. Information 
about her parents were taken from her after great 
difficulty, and the mother was contacted to be offered 
parenting guidance.

My brother is a bully
The child 12 years old called the child helpline and 

did not complain of being bullied and in need of support, 
but he complained from his younger brother who is 10 
years old and is bullying over his colleagues. As the two 
children were in the same school, the students were 
constantly complaining to him. he wanted to know some 
guidance to help his brother modify his behavior. 

The son of Mr. Abdel Wahed
“I always laugh at my son and tell him negative words. 

Is this bullying?” Mr. Abdel Wahid watched the campaign 
on TV and discovered that unfortunately he was the one 
who was bullying his son. He says: “When I saw the 
ads of the campaign, I remembered the times when my 
son’s heart was broken with my negative words, and his 
feelings were so often hurt in front of his brothers that he 
became very violent, reacting to abuse by a worse one. 
Please help me fix what I have done wrong.”

A child suggests 
a room for the bullies

Among the reports received that show the proactiveness 
of children, was a call from the child Ali from Upper Egypt. 
He is 16 years old and saw the campaign’s video ad and 
was touched by it because it reflected the feelings he 
gets at school while watching other children being bullied 
in different ways. He innocently suggested that a room 
should be designated in each school to be called the 
“bullies room” as a form of punishment.guidance to help 
his brother modify his behavior. 

Go to hell
A boy 14 year old is a student in an international 

school. His mother informed the line that he had been 
bullied by his classmates and transferred to another 
school to escape from mocking and bullying. But this did 
not happen. He started school and returned home feeling 
collapsed. His classmates wrote on his T-shirt “Go to hell” 
and he did not want to go back to school. The specialist 
of the helpline started communicating with him.

His accent exposes
him to beating

An interesting report was received from a Syrian 
father complaining bitterly about the exposure of his 
son 11 years to bullying from his colleagues, where he 
was beaten and attributed nasty adjectives hurting his 
feelings, to tearing his clothes and his schoolbag, as a 
result of his accent, which led to the father’s help to move 
the child from school to another one,guidance to help his 
brother modify his behavior. 7
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EU Supports Efforts to 
Promote and Protect 

Child Rights

Bruno  Maes
UNICEF Representative in Egypt

Ambassador Ivan Surkoš, 
head of the European Union 

delegation in Egypt

Studies indicate that awareness of teachers and school 
counsellors about bullying and how to deal with it within the 
classroom or in any place in the school limits this behaviour, and 
the concept of discipline and equality prevails among students. 

How can teachers protect their students
from bullying?
1.  Learn themselves as educators everything related to bullying. 
2. Establish clear and firm rules against bullying (unacceptable 

behavior) and agree with students on the consequences.
3. Create a comfortable environment for students, connecting with 

them and showing them positive attention.
4. Apply a reward system and recognize good behavior.
5. Be there as much as possible, and do not allow children to be 

unsupervised by adults anywhere in the school.
6. Observe children who are most subject to bullying, such as new 

children, those physically weaker than others.
7. Practice role playing on bullying situations and how to tackle it, 

let students participate in developing plans to address bullying.
8. Reassure students that you are always ready to help them if 

they are bullied.

What can you do if you are a teacher who observed a 
bullying situation? 
1. Immediate action: Separate children from each other, make 

sure everyone is safe, and ask another teacher to help you.
2. Control: Remain calm and reassure children that this situation 

will not continue further.
3. Not harming the perpetuator: Demonstrate a balanced 

behavior, and respond firmly without aggression.

Steps for the teacher to help the bullied child
1. Take the matter seriously.
2. Thank the student and express your appreciation for speaking 

to you about the issue.
3. Listen to him and respect his feelings without trying to change 

it or blame him, and help him in identifying these feelings,  and 
make him feel protected.

4. Confirm to the student that the bully has no control over it, and 
tell him that it is normal to get upset and angry.

5. Explain that anger, helplessness and shame may be precisely 
what the bully wants him to feel, and makes him feel victorious. 

6. Help the student think of solutions.
7. Train the student to anger-management skills, such as 

explaining that when we feel angry part of our brain in inactive 
and our emotions are in control, and that we must calm down.

8. Keep the child and his parents informed of any reaction or 
measures taken by the school and follow-up the issue regularly.

How do we help the bully?
1. Listen to his side of the story.
2. Explain what is unacceptable behavior as per the classroom 

and school regulations.
3. Help her identify the reasons for this behavior (such as issues 

at home, lack of adequate attention, and whether it is reaction 
to abuse).

4. Teach him empathy by asking him to demonstrate how his 
bullied peer is feeling. 

5. The child has to learn to fix the damage and act in a better 
manner, such as apologizing to the child whom he abused.

6. Show your appreciation for any positive change in the child’s 
behavior or when he acknowledges his mistake.

7. Every child needs to learn that abiding by the class rules is a 
must, to be able to participate in school activities.

8. If the child is seeking popularity, he may be assigned a role in 
school by participate in school activities.

9. Talk with the parents and agree together on a plan to address 
the child’s aggressive behavior. 

Bullying 
in School

Protecting the Right to 
Learn and to Play…
#Im_Against_Bullying

I start my words expressing my pleasure to write about a remarkable 
national effort in Egypt to address bullying among children and 
adolescents.  Not only as the UNICEF Representative in Egypt, but 
as a parent myself, I know that bullying is a violent behavior that can 
cause devastating effects on many children and their families around 
the world, including Egypt. 

It is estimated that more than one in every three children around the 
world experiences peer bullying. In Egypt, 70% of students of age 13-
15 have been subject to bullying by peers. We also know from another 
study conducted in 2015 by the National Council for Childhood and 
Motherhood (NCCM) and UNICEF in three governorates that 29% to 
47% of children (aged 13-17) reported that physical violence among 
peers was commonplace. 

The national antibullying campaign “I am Against Bullying” under the 
auspices of NCCM, builds on a continuum of efforts to end violence 
against children, supported by the European Union through the project 
“Expanding Access to Education and Protection for At Risk Children 
in Egypt”. Bullying disrupts the right of children to play and to learn. 
Whether your child experiences bullying or is involved in bullying others, 
or is a bystander who doesn’t know what to do; all children will benefit 
from a culture that refuses bullying.

We are optimistic that national efforts to prevent and respond to 
violence in and outside schools will continue to be enhanced by our 
partners NCCM and the Ministry of Education and Technical Education, 
and I take this opportunity to recognize their leadership and dedication to 
this campaign. I also recognize with most appreciation the contributions 
of private sector partners: Carrefour and Uber to this campaign, and the 
support of our UNICEF Ambassadors Actor Ahmed Helmy and Actor 
Mona Zaki and other national celebrities, who joined many children and 
caregivers in speaking out courageously and sharing their experiences 
and stances against bullying. 

Finally, I wish all students and their families a safe and joyful school 
year 2018/19, that will hopefully be free of bullying for all students in 
Egypt and the world.

As the new school year has started, I would like to wish Egyptian children 

a year full of great accomplishments and interesting learning experiences. 

Egypt’s young population, in particular children, is one of the nation’s 

most valuable assets.  Indeed, the European Union attaches an upmost 

importance to promote child’s welfare and development. In the framework 

of its strategic partnership with Egypt, the European Union is committed to 

ensure that all girls and boys have access to quality education and to ensure 

that they are protected from all sources of violence. The European Union’s 

funded support in these domains has reached more than EUR 150 million, 

in grants. The added value of such support is reflected through its impact 

on millions of children and their families who have benefited or still to benefit 

from EU funded programmes. Launching the ‘National Strategy on Ending 

Violence’ has been an important effort to which we subscribe and greatly 

appreciate. Awareness and positive engagement of children are essential 

to the success of this strategy. ‘Bulling’ is source of violence and could be a 

painful experience for any child who goes through it. Over the past weeks, I 

have observed an increasing public attention to address bullying of children. 

I am glad that the EU support to the nationally led campaign ‘I am against 

bulling’ has raised open and unprecedented discussions, even amongst 

children.‘I am against bullying’ is an important phase of ‘Awladna Campaign’, 

which has started in 2016.  Over the course of the past two years, important 

issues were tackled such as ‘positive parenting’ and ‘cyber bullying’. These 

initiatives reached out millions of Egyptian citizens. These campaigns are 

not standalone initiatives but in fact they are integrated into comprehensive 

programmes which are funded in the context of the EU bilateral cooperation 

with Egypt. For instance, ‘I am against bullying’ is supported under the 

programme entitled ‘Expanding Access to Education and Protection for At 

Risk Children’. With an EU contribution of EUR 30 million, the programme 

aims to provide greater opportunities for girls and boys to access quality 

and inclusive education and for strengthening the national child protection 

system.  I congratulate all those who contributed to the great success of 

‘I am against bullying’ campaign and I thank all partners who have joined 

forces to prevent and combat violence against children. The European 

Union is committed to continue in its efforts to contribute to the wellbeing, 

development, and protection of Egypt’s bright future… its children. 

# Leave no child behind
# End Violence against Children 

# I am against bullying 
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Definition of bullying:
Bullying is every act of aggression among children that results 

in psychological and/or physical problems, in which the bullying 
child exercises aggressive behavior, such as attacking the 
bullied child physically by beating or kicking him, etc., or verbally 
by threatening, or making fun of him or of his/her behaviors, or 
isolating the child with the intent to harm him/her. This behavior 
is repeated regularly, for a long time, by a child or a group of 
children, either through direct confrontation, or through internet 
messages. Both children, the bully and the bullied, are likely to 
experience serious and long-term problems over time.

Bullying characteristics:
The psychological or physical harm classified as bullying has 

three distinct characteristics:
1.Deliberate: (the bully intends to harm the targeted person 

personally); therefore, harming a person unintentionally is 
not considered bullying, but a one-time incident, of which the 
consequences can be controlled in time.

2. Repeated: (The aim of the bully is always to track the same 
person times and times and picking up on him), and a passing 
incident is not called bullying.

3. Imbalance of power:  The bully chooses a target that he 
considers to be somehow weaker (psychically smaller in size 
– different appearance - different social or economic conditions 
that gives the bully power…)

Types of bullying:
Bullying takes place in four different forms that differ in intensity:

1. Physical bullying (stinging - pushing - beating - kicking – biting).
2. Verbal bullying (insulting - threat of harming - ridicule – name-

calling - yelling)
3. Subtle bullying (ignoring- exclusion - spreading rumors and lies)
4. Cyber bullying (some bullies practice bullying by avoiding 

meeting the bullied child face to face, and spreading rumors 
about him anonymously; they apply this through electronic 
messages and the use of social media to hurt the bullied child, 
either privately or publicly.

Reasons for children and adolescents to bully:
1. Demonstrate strength and self-affirmation to attract attention 

and enjoy popularity.
2. Not feeling self-secure, and compensating this by bullying 

someone else who is physically or emotionally weaker, and 
thus achieving a sense of control and domination.

3. Bullying behavior may be a revengeful reaction to an 
aggression that has already been committed, either by this 
child or another; thinking that this behavior is the best way to 
achieve self-assertion and correct a negative image of oneself. 

4. Quite simply, some if not the majority of children do not know 
that this behavior is unacceptable and they do not realize its 
impact on the child they are bullying.

The dividing line between bullying and fun:
There is no child who has not been teased by his/her sibling or 

friend, and teasing is not harmful if done in a joking and friendly 
manner and if it is reciprocal. In such a situation, both children 
find it funny, playful and entertaining. 
However, an action is considered bullying when the words are 
offensive and deliberate, and intentionally repeated, and in this 
case, it requires an intervention to stop it.
It is very important to tackle the issue of bullying very seriously 
and not to oversimplify as childish interactions, because its impact 
may destructive to the bullied child›s self-esteem, sometimes 
risking his/her life, due to accumulated feelings of loss of self-
confidence and inability to solve and confront his/her problems, 
especially if the parents’ attention and involvement in his/ her life 
is absent.

Bullying

Bullying … A pattern of psychological violence that sends a negative 
message to our children that they are worthless, undesirable, unloved 
or threatened by other children if they do not meet their demands or 
become their followers in humiliating defeat.

The National Council for Childhood and Motherhood) NCCM),in 
partnership with the Ministry of Education(MOE) and UNICEF Egypt, 
and with the support of the European Union(EU), launched the National 
Anti-Bullying Campaign under the slogan “I Am Against Bullying” 
addressing a form of violence and abuse against children. Prior to that, 
NCCM, in cooperation with partners, had also launched a campaign to 
protect children from cyberbullying.

A few days after the launch of the campaign, children called the 
National Child Helpline 16000 ( CHL) and talked for the first time about 
the extent of their psychological suffering from bullying, whether they 
themselves were bullied, or have watched their colleagues being bullied 
in one form or another. What prompted them to speak and even suggest 
recommendations and seek advice; feeling that they have stood unable 
to help their bullied peers, out of fear of the bully.

The campaign targets parents, teachers, and professionals 
working for the development and protection of children, and the 
children themselves. It raises awareness through broadcast media 
and social networking platforms about bullying and its implications. 
Social workers and psychologists of the CHL are receiving calls about 
bullying experiences that have deeply affected children, and are 
offering counseling and support to help the callers overcome problems; 
encouraging more children and families to engage in dialogue to break 
the culture of silence about bullying, that only exacerbates the problem.

NCCM, works with partners to protect all children from bullying as a 
form of violence, abuse, and neglect achieves its upmost reach, for a 
generation of psychologically balanced children, armed with knowledge 
that enables them to protect themselves and their friends, and be 
aware of their rights guaranteed by the state, who are able to speak 
up and report any danger or abuse that harms them. because bullying 
is destructive and we should all reject it.Together we raise the slogan 
of the campaign

«#ImAgainstBullying»

Ladies and Gentlemen,
I congratulate you on the beginning of the new academic year 

2018/2019, which marks the first year in which we start the new 
educational system “Education 2.0” at the kindergarten stage. This 
system aims to rebuild the character of the Egyptian citizen, starting 
with early childhood until the older stages, through a comprehensive 
reform of the educational system, that keeps up with the requirements of 
the modern age. As the Ministry of Education and Technical Education, 
we are optimistic about Egypt’s first steps towards providing a healthy 
educational environment in which the needs of the children and their 
developmental stage is taken into consideration. With the return to 
school, hopes, energies and enthusiasm are renewed for millions of 
our students resuming their educational journey and meeting friends, 
colleagues and teachers once again. Unfortunately, for also many 
children fear and tension is also renewed with the return to school, 
because of their exposure to what is called “bullying”. 

Bullying or violence between children is widespread among students 
in schools in Egypt and the world due to the long time children 
spend within the school. we must enforce a system that achieves 
quality education and addresses all harmful behaviors that affect 
the educational process and prevents children from enjoying a safe 
educational environment inside and outside schools. Such behaviors 
include bullying, that may make cause children to hate going to school 
or cause them anxiety or loneliness, and affects his performance at 
school, especially with the absence of the community awareness of 
the effects of bullying, and how to deal with it. Therefore, the Ministry 
fully supports the national campaign for the protection of children from 
bullying, under the auspices of the NCCM, in cooperation with UNICEF 
and with funding from the European Union, under the programme 
“Expanding access to Education and Protection for At Children at 
Risk”. The campaign aims to raise the awareness among our students, 
teachers and their communities in order to identify and address all 
forms of bullying among children.

Let’s start together our new school year, declaring our rejection of 
bullying.I take this opportunity to encourage students, school principals, 
teachers and counselors to take initiatives to disseminate and activate 
the messages of this campaign within their schools, I wish you all a 
happy and enjoyable year. 



التنمر وأطفالنا

27 1 

6

4

2

8

5

3

Protect
your Child

Bruno  Maes:
Protecting the Right
to Learn and to Play

Dr.Azza El Ashmawy:
#Im_Against_Bullying

To deal with bullying
Call 16000

Ambassador Ivan Surkoš:
EU Supports Efforts to Promote
and Protect Child Rights 

Dr. Tarek Shawqy:
For safe educational environment

The content expressed in this publication reflects the opinion of its author, and does not necessarily reflect the position of the United Nations 
Children’s Fund )UNICEF(. This publication has been produced with the assistance of the European Union, and its content can in no way be 
taken to reflect the views of the European Union.

 A publication of the National Council for Childhood and Motherhood to raise awareness about
 bullying, in the context of the project “Expanding Access to Education and Protection for At Risk

Children”, in cooperation with UNICEF and funding by the European Union. October 2018

الحملة القومية
لحماية األطفال من العنف

تحت رعاية المجلس القومى للطفولة واألمومة
بالتعاون مع يونيسف

هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبيوبدعم من االتحاد األوروبى

بالشراكة مع

Bullying & Our Children

Editorial Content
Heba Mohamed Basha

 Art Direction
Moharam Shawky

 

Technical References
Dr. Azza Al Ashmawy

Based on studies and reports by the 
National Council for Childhood and 

Motherhood and UNICEF

 
Printed in Al Ahram Press. All rights 
reserved to the National Council for 
Childhood and Motherhood, and to 

UNICEF.



28


