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مقدمة
 ان ظاهــرة التنمــر تشــكل تهديــًدا كبيــًرا لصحــة وســالمة العديــد مــن األطفــال. واألن مــع الثــورة التقنيــة وانتشــار شــبكات االنترنــت 
وتعــدد طــرق والتواصــل واتســاع املنطقــة اجلغرافيــة لالتصــال واالنفتــاح علــى نطــاق واســع بــني مختلــف االجنــاس والثقافــات أصبحــت 
هــذه الظاهــرة مقلقــة بشــكل كبيــر إذا انــه ويف نطاقهــا الضيــق لــم يكــن عالجهــا باألمــر املتــاح، واآلن ومــع كل هــذه املتغيــرات والتشــعبات 

أصبحت من ام التحديات التي حتتاج الى حل سريع ملا لها من نتائج مرعبة على األطفال واملراهقني وحتى الكبار. 
  يف حــني أن ظاهــرة التنمــر منتشــرة جــدا يف أماكــن متعــددة يف مختلــف األحيــاء والبيئــات االجتماعــي علــى ارض الواقــع ويف الفضــاء 

االفتراضي. اال انها تتجلى بشكل مخيف يف املدارس 

يتفق اجلميع على ان التنمر هو:
التســلط باســتخدام القــوة أو اإلكــراه بغــرض اإلســاءة أو تخويــف اآلخريــن او النبــذ، كمــا ميكــن أن يشــمل التحــرش اللفظــي أو 

التهديد، أو االعتداء اجلسدي أو اإلكراه 
 والتنمر االلكتروني/الرقمي بأنه:

الشبكات  مواقع  أو  الدردشة  أو غرف  اإللكتروني  البريد  أو  الفورية  الرسائل  أو  الهواتف احملمولة  او  الرقمية  األجهزة  استخدام   
االجتماعية مثل Facebook، Twitter وغيرها ملضايقة شخص ما أو تهديده أو إخافته.

التنمر الرقمي وجه جديد ومنط مستحدث للتنمر التقليدي: 
-  التنمر عبر اإلنترنت سلوًكا سلطوًيا أو مستتًرا مبساعدة التقنيات الرقمية واألنظمة املستخدمة عبر اإلنترنت.

- ميكن أن يحدث التنمر عبر اإلنترنت يف أي وقت. ويف أي مكان

- ميكن أن يشمل التنمر عبر اإلنترنت: 

o النصــوص املســيئة أو املؤذيــة أو املشــاركات أو الصــور أو مقاطــع الفيديــو التــي يتــم تبادلهــا عبــر اإلنترنــت ســواء بالبريــد االلكترونــي 
او من خالل شبكات التواصل االجتماعي 

o اقصاء اآلخرين عمدا عبر اإلنترنت
o نشر وترويج الشائعات وتداول االخبار الكاذبة وامللفقة 

o اختراق حسابات اآلخرين عبر اإلنترنت وتسجيل الدخول اخلاص بهم. 
قــد يكــون هــذا الســلوك معتــاًدا اوقــد يتــم توجيهــه مــراًرا وتكــراًرا نحــو ضحايــا معينــني رمبــا بســبب العــرق أو الديــن أو اجلنــس أو العمــر 
أو القــدرة ...الــخ واحيانــًا ال لشــيء ســوى املــرح او اثبــات الــذات، ومــن أكثــر األمــور اقالقــًا يف التنمــر االلكتروني/الرقمــي هــو مشــاركة 
الكثيــر مــن األشــخاص يف هــذا الفعــل مــن خــالل تكــرار التــداول وإعــادة النشــر عــن غيــر وعــي او إدراك انهــم يدعمــون املتنمــر ويشــاركون 

باحلاق األذى بالضحية

بعض احلقائق واألرقام 

عامليًا
(https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-cyber-bullying حسب املصدر .a

- ما يقرب من 34 ٪ من األطفال تعرضوا للمضايقات عبر اإلنترنت.

-  1 من أصل 4 كان قد تعرض لذلك أكثر من مرة واحدة
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- أفاد 70٪ من الطالب بأنهم يرون وجود تسلط متكرر عبر اإلنترنت
- يستخدم أكثر من 80٪ من املراهقني هاتًفا خلوًيا بشكل منتظم، مما يجعله الوسيلة األكثر شيوًعا للتسلط عبر اإلنترنت.

-  يوافق 68٪ من املراهقني على أن التنمر عبر اإلنترنت ميثل مشكلة خطيرة.
-  يعتقد 81٪ من الشباب أن التنمر عبر اإلنترنت أسهل يف االبتعاد عن التنمر شخصًيا.

-  يقول 90٪ من املراهقني الذين شاهدوا تنمًرا يف وسائل التواصل االجتماعي إنهم جتاهلوا ذلك.
- 7 من كل 10 ضحايا سيبلغ أحد الوالدين أو شخص بالغ موثوق به عن سوء معاملته.

-  الفتيات يبلغن ضعفي احتمال تعرض األوالد للضحايا ومرتكبي التنمر عبر اإلنترنت.
-  حوالي 58٪ من األطفال يعترفون بأن شخصا ما قد قال لهم أشياء أو أشياء مؤذية لهم عبر اإلنترنت. 

- أكثر من 4 من 10 يقولون إنه حدث أكثر من مرة.
-  ضحايا التنمر 2 إلى 9 مرات أكثر عرضة للتفكير يف االنتحار

-  حوالي 75٪ من الطالب يعترفون بأنهم زاروا موقًعا إلكترونًيا ينتقدون طالًبا آخر.
b. حسب 

- بني 02 و56٪ من األطفال يف سن املدرسة أفادوا بأنهم تعرضوا للمضايقات اللفظية أو اجلسدية خالل الثالثني يوًما املاضية.
 (UNICEF 2014) حسب ما أعلنته .c

- 1 من كل 3 طالب او أكثر بقليل ممن تتراوح أعمارهم بني 31 و51 سنة يف جميع أنحاء العالم يعانون من التنمر بشكل منتظم.

- مــا يقــرب مــن 1 مــن كل 3 طــالب تتــراوح أعمارهــم بــني 31 و51 عاًمــا يف جميــع أنحــاء العالــم ابلغــوا عــن تورطهــم يف واحــدة أو أكثــر مــن 

املعارك اجلسدية يف العام املاضي.

/https://www.nveee.org/statistics حسب املوقع .d
- كل 7 دقائق يتم تخويف طفل.

 2. يتم تدخل الكبار - 4 ٪.            تدخل األقران - 11 ٪            . ال تدخل - 85 ٪.

- من األرجح أن يكون الشباب ذوو األعراق املتعددة ضحية أكثر غيرهم من الشباب الذين ينحدرون من أصل عرق واحد.

-مييــل الطــالب املضطهــدون إلــى النمــو بشــكل أكثــر إزعاًجــا اجتماعًيــا، مــع تقديــر أقــل للنفــس ويتطلبــون املزيــد مــن خدمــات الصحــة 

العقلية طوال احلياة.
- يشعر 7٪ فقط من اآلباء واألمريكيني بالقلق من التنمر عبر اإلنترنت؛ 33 ٪ من املراهقني كانوا ضحايا التنمر عبر اإلنترنت

-األطفال الذين يعانون من السمنة أو املثليني أو ذوي اإلعاقات هم أكثر عرضة بنسبة 63٪ للمضايقة من األطفال اآلخرين.
- تعرض مليون طفل للمضايقات والتهديدات أو التعرض ألشكال أخرى من التنمر عبر اإلنترنت علىFACEBOOK خالل 

العام املاضي.
- قــال 86٪ مــن الطــالب إن "األطفــال اآلخريــن الذيــن يقطنونهــم أو يســخرون منهــم أو ميارســون التنمــر عليهــم" يتســبب يف حتــول 

املراهقني إلى العنف الفتاك يف املدارس.
- يقــدر أن 160,000 طفــل يغيــب عــن املدرســة كل يــوم بســبب اخلــوف مــن الهجــوم أو الترهيــب مــن قبــل الطــالب اآلخريــن. املصــدر: 

الرابطة الوطنية للتعليم.
 /https://www.reportlinker.com    2017 للعام reportlinker حسب استطالعات نشرتها.e

Health Behaviour in School-aged Children Study 2004
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التنمر عبر اإلنترنت حسب اجلنس
https://cyberbullying.org/2015-data حسب املصدر .f

- من املرجح أن تواجه الفتيات (41 باملائة) التنمر الرقمي يف مرحلة ما من حياتهن مقارنًة بالفتيان (82 باملائة)

- الفتيات الالتي ميارسن التنمر الرقمي ينزعن إلى نشر التعليقات على اإلنترنت
- متيل الفتيات إلى تفضيل وسائل اإلعالم االجتماعية مثل Snapchat أو Instagram يف حني أن األوالد يتفاعلون يف الغالب 

على أجهزة األلعاب
- غالًبا ما ينشر األشخاص املتسللون عبر اإلنترنت صوًرا أو مقاطع فيديو مؤذي
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محليًا
g.  (بحث أجرته شركة كاسبرسكي الب 2014)

- 23٪ أطفال اإلمارات يزورون مواقع ألعاب غير مرغوب فيها.

- أكثر من 60٪ من األطفال فوق 3 إلى 4 سنوات لديهم هواتف ذكية يف بعض األحيان.
- أفاد 40٪ من اآلباء واألمهات يف اإلمارات العربية املتحدة بأنهم قلقون بشأن التنمر/ التنمر الرقمية

التنمر واالنتحار
عبر  والتنمر  العاطفي،  والتنمر  التنمر اجلسدي،  ذلك  التسلط، مبا يف  أنواع  نوع من  أي  يستبعد  لم  بالتنمر  املرتبط  االنتحار 

اإلنترنت، وإرسال احملتوى اجلنسي، أو تداول اإليحاءات ... الخ وفيما يلي بعض احلقائق واألرقام:
- االنتحار هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة بني الشباب، مما أسفر عن وفاة ٤٤٠٠ يف السنة، وفقا ملركز السيطرة على األمراض 

CDC التابع لوزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية االمريكية. 

- لكل عملية انتحار بني الشباب، هناك ما ال يقل عن ١٠٠ محاولة انتحار.

-  أكثر من 41٪ من طالب املدارس الثانوية يعتبرون االنتحار، وحاول حوالي 7٪ منهم ذلك.
 elaY "وتتراوح نسبة ضحايا االنتحار بني 2 إلى 9 مرات أكثر من غيرهن من بني الضحايا، وفقًا لدراسات أجرتها جامعة "ييل -

ytisrevinU االمريكية

 - وجدت دراسة يف بريطانيا أن ما ال يقل عن نصف حاالت االنتحار بني الشباب ترتبط بالتنمر

- قد تكون الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بني 10 و14 سنة أكثر عرضة لالنتحار، وفًقا للدراسة املذكورة أعاله

- ووفًقا لإلحصاءات التي نشرتها ABC News، فإن ما يقرب من 30 باملائة من الطالب هم إما متسلطون أو ضحايا للتنمر، و

160،000 من األطفال يبقون يف منازلهم من املدرسة كل يوم بسبب اخلوف من التنمر
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حتليل  الوضع احلالي 
أنواع التنمر

هناك عدة أنواع واشكال مختلفة للتنمر، التي من املمكن أن يتعرض لها األطفال والكبار على حد سواء، قد يكون بعضها واضح 
وظاهر للعيان بينما البعض اآلخر ميكن أن يكون أكثر صعوبة بكشفه وحتديده. 

 

النوع                               الوصف                                                                              امثلة

التنمر االجتماعي
التنمر البدني

التنمر اللفظي
التنمر االلكتروني/الرقمي

يصعــب حتديــد او متييــز ان شــخصاً مــا يواجــه التنمــر 
االجتماعــي او مــا يشــار إليــه أحياًنــا باســم التنمــر الســري 
ــاً مــا يتــم تنفيــذه  او التنمــر املرتبــط بالعالقــات ألنــه غالب
خلــف ظهــر الشــخص الواقــع عليــه التنمــر، وينطــوي علــى 
إحلــاق الضــرر بســمعة شــخص مــا أو عالقاتــه االجتماعيــة 

و / أو التسبب له باإلذالل

- الكذب ونشر الشائعات
- إمياءات الوجه أو اجلسدية السلبية، والتهديد أو االزدراء

- لعب النكات السيئة لإلحراج واألذالل
- محاكاة غير قاطعة

- تشجيع اآلخرين على استبعاد شخص ما اجتماعًيا
القبــول  أو  االجتماعيــة  مــا  شــخص  بســمعة  الضــرر  إحلــاق   -

االجتماعي.
- ترك شخص ما عن قصد

- إخبار األطفال اآلخرين أن ال يكونوا أصدقاء مع شخص ما
- احراج شخص ما يف العلن

التنمــر البدنــي يشــمل كل مــا مــن شــأنه احلــاق األذى اجلســدي 
إتــالف  أو  والدفــع  التعثــر،  وتســبب  والــركل  الضــرب  مــن 
بالشــخص  الضــر  باحلــاق  البدنــي  التنمــر  يقــوم  املمتلــكات. 
املعتــدى عليــه علــى املديــني القصيــر والطويــل. ويشــمل   إيــذاء 

جسد الشخص أو ممتلكاته

- ضرب / الركل / معسر

- بصق
- تنطلق / دفع

- أخذ أو كسر أشياء لشخص ما
- عمل إمياءات بذيئة باليد  

تشــمل كل مــا يتعلــق باملضايقــات اللفظيــة مــن املنــاداة بأســماء غيــر 
محببــة أو اإلهانــات أو الســخرية أو الترهيــب أو اإلســاءة اللفظيــة او 

التصريحات العنصرية املعادية للدين او اجلنس او القبيلة ... الخ 
 يف حــني أن التنمــر اللفظيــة ميكــن أن تبــدأ ظاهريــا بشــكل غيــر 
مــؤذي او غيــر ضــار، إال أنهــا مــا تلبــث أن تتصاعــد إلــى مســتويات 

تبدأ يف التأثير على الهدف الفردي

- املضايقات اللفظية من قول أو كتابة األشياء:
- بعرض االستفزاز او اإلغاظة

- املناداة بأسماء غير محببة
- استخدام تعليقات جنسية غير الئقة

- السخرية
- التهديد باحلاق يف ضرر

ــه قــد يكــون  ــت ســلوًكا ســلطوًيا اال ان ــر اإلنترن إن يكــون التســلط عب
ــر  ــة، مبــا يف ذلــك أجهــزة الكمبيوت مســتتًرا باســتخدام تقنيــات رقمي
والهواتــف الذكيــة، وتطبيقــات مثــل الشــبكات االجتماعيــة، والرســائل 
األنظمــة  مــن  وغيرهــا  الويــب،  ومواقــع  والنصــوص،  الفوريــة، 

املستخدمة عبر اإلنترنت.
ميكــن أن يحــدث التســلط عبــر اإلنترنــت يف أي وقــت. ميكــن أن يكــون 
للهــدف  فقــط  معروفــة  وأحيانــا  واخلاصــة  العامــة  األماكــن  يف 

والشخص املتسلط.

- ارســال او نشــر او نشــر الصــور أو مقاطــع الفيديــو أو النصــوص 
املسيئة ... الخ عبر الشبكات االلكترونية

- اقصاء اآلخرين عمدا عبر اإلنترنت
الدخــول  وتســجيل  اإلنترنــت  عبــر  اآلخريــن  حســابات  اختــراق   -

اخلاص بهم 
الدخــول  تســجيل  اســتخدام  أو  اإلنترنــت  عبــر  اآلخريــن  تقليــد   -

اخلاص بهم
- نشر وترويج الشائعات وتداول االخبار الكاذبة وامللفقة 



6

ملاذا يحدث التنمر 
إن فهم كيف وملاذا يستخدم املتنمر السلوك العدائي هو العامل األساسي ملعرفة كيفية التعامل مع املوقف.

- ميكن أن يشمل ذلك األطفال املهملني، أطفال األبوين املطلقني، أو األطفال الذين لديهم آباء حتت تأثير العقاقير / الكحول.

- ميكن أيضا أن يكون األشقاء األكبر سنا هم سبب املشكلة.

- إذا تعرضوا للمضايقات، فهم أكثر استعداًدا للقبض على األخوة األصغر سنا ليشعروا باألمان أكثر أو لتمكني أنفسهم.
- ال ميكننا جتاهل حقيقة وجود منوذج متسلط للكبار يف بعض األحيان وهذا ميكن أن يشمل اآلباء واملدرسني واملدربني، وما إلى 

ذلك
- يف كثير من األحيان يكون األهل مضطربني أو غاضبون أو ال يستطيعون التعامل مع الصراع بشكل جيد.

- عادة ما يتسلط األطفال ألنهم يتعلمون هذا السلوك يف املنزل. 

مما يجدر اإلشارة له انه يف بعض األحيان يكون سلوك بعض األطفال العدائي طبيعي هم فقط أكثر عدوانية، والسيطرة واالندفاع 
بطبيعتهم. وليس بالضرورة يعني ذلك أنهم متنمرون.

أين ومتى يحدث التنمر
ميكن أن يحدث التنمر أثناء أو بعد ساعات املدرسة. يف حني يحدث معظم التنمر املبلغ عنه يف:

- مبنى املدرسة

- حتدث نسبة كبيرة أيًضا يف أماكن مثل امللعب أو احلافلة

- ميكن أن يحدث أيًضا اثناء الذهاب من او الى املدرسة 

- يف احلي او اجلوار 

- او على اإلنترنت

متى نعتبر الشخص متنمر
القوة بشكل  والذي ينطوي على اختالل يف  املدرسة،  أو سلوك عدواني بني األطفال يف سن  التنمر هو سلوك غير مرغوب فيه، 
يتعرضون  الذين  األطفال  من  كل  الوقت.  مرور  مع  احتمالية  او  بالتكرار  السلوك  ذلك  يتصف  ما  عادة  مفترض.  أو  حقيقي 
للمضايقات او الذين ميارسون التسلط على اآلخرين قد يواجهون مشاكل خطيرة ودائمة. من أجل اعتباران السلوك يشكل تنمر، 

يجب أن يكون السلوك عدوانًيا ويشتمل على:

1. عدم توازن القوى:
يستخدم األطفال الذين يقومون بالتنمر أمور مساعدة: مثل قوتهم البدنية، حصولهم على بعض املعلومات احملرجة، أو شعبيتهم 

للتحكم يف اآلخرين أو إحلاق األذى بهم. 
علما ان توازن القوى غير ثابت وميكن أن يتغير او يختل او ينعكس ما يعرف بتوازن القوى من موقف آلخر ويف حاالت مختلفة، 

حتى لو كانت مع نفس األشخاص او االطراف.
2. التكرار:

ان حتدث سلوكيات التنمر بشكل متكرر او ان تكون احتمالية حدوثها أكثر من مرة.
يتضمن التنمر إجراءات مثل:

- التهديد، 
- ونشر الشائعات

- ومهاجمة شخص ما جسدًيا أو لفظًيا 

- اقصاء شخص ما خارج مجموعة عن قصد.    
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عالمات تشير ان الشخص تعرض للتنمر االلكتروني 
الوالدين، ألنهم يف  أو  املعلمني  أحد  إخبار  اإللكترونية يف  للمضايقة  يتعرضون  الذين  واملراهقني  العديد من األطفال  ال يرغب 

الغالب يشعرون باخلجل من الوصمة االجتماعية أو يخشون أن يتم أخذ امتيازات الكمبيوتر اخلاصة بهم يف املنزل.
قد تختلف عالمات التنمر عبر اإلنترنت، ولكنها قد تشمل:

- الشعور باالنزعاج العاطفي أثناء أو بعد استخدام اإلنترنت أو الهاتف
- فرض سرية شديدة أو حماية بالغة للحياة الرقمية

- االنسحاب من أفراد األسرة واألصدقاء واألنشطة
- جتنب التجمعات املدرسية أو اجلماعية

- تغييرات يف املزاج أو السلوك أو النوم أو الشهية
- الرغبة يف التوقف عن استخدام الكمبيوتر أو الهاتف احملمول

- الشعور بالقلق أو الترقب عند تلقي رسالة فورية أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني
- جتنب املناقشات حول أنشطة الكمبيوتر أو الهاتف احملمول

بعض عالمات التحذير من االنتحار ميكن أن تشمل:
- ظهور عالمات االكتئاب، مثل احلزن املستمر، واالنسحاب من اآلخرين، وفقدان االهتمام يف األنشطة املفضلة، أو صعوبة يف النوم 

أو األكل
- التحدث عن املوت أو إظهار االهتمام به

- االنخراط يف أنشطة خطرة أو ضارة، مبا يف ذلك السلوك املتهور، تعاطي املخدرات، أو إصابة النفس
- التخلي عن ممتلكاتهم املفضلة وقول وداعا للناس

- قول أو التعبير عن أنهم ال يستطيعون التعامل مع األمور بعد اآلن

- جعل التعليقات بأن األمور ستكون أفضل بدونها

آثار التنمر 
لم يعد األمر مقتصرًا على ساحات املدارس أو زوايا الشوارع، بل ميكن أن يحدث التنمر يف العصر احلديث يف أي وقت من اليوم 
خالل ال 42 ساعة سواء يف املنزل او يف املدرسة.  طاملا كان لدى األطفال إمكانية الوصول إلى هاتف أو جهاز كمبيوتر أو أي جهاز 

آخر (مبا يف ذلك األجهزة اللوحية)، فإنهم معرضون للخطر.
- ميكن أن يشعر األطفال الذين مت اختيارهم ليكونوا ضحية للتنمر دون توقف باالنفجار وأنه ال مفر. 

القلق  واملتنمرين عرضة خلطر  الضحايا  إلى جعل  املتكرر،  أو  الطويل  املدى  على  اإلنترنت، سواء  عبر  التنمر  يؤدي  أن  ميكن   -

واالكتئاب وغيره من االضطرابات املرتبطة باإلجهاد. 
- يف بعض احلاالت النادرة ولكن ذات الدعاية العالية، حتول بعض األطفال إلى االنتحار. بناءا على ما يقوله اخلبراء أن األطفال 

الذين يتعرضون للتخويف - واملضايقات نفسها - يكونون أكثر عرضة لألفكار االنتحارية واحملاوالت االنتحارية.
- ميكن أن تشمل العقوبة لألشخاص املتنمرين بالفصل من املدرسة أو الطرد من الفرق الرياضية. 
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آفاق املعاجلة وآليات اإلبالغ 
من املهم تضافر اجلهود والعمل على كل األصعدة والتعاون مع كافة الشركاء للحد من هذه الظاهرة باإلضافة للمدرسة:

1. اشراك الوالدين يف  املساعدة 

- إذا اكتشف االبوين أن طفلهم يتعرض للتسلط عبر اإلنترنت، 
تدريب الوالدين او املربني للتعامل مع املوقف بتوفير الراحة والدعم وتشجعيهم على استخدام الطرق الصحية مثل التحدث مع 
االبن عن أي من جتارب التنمر التي مروا بها يف طفولتهم بحيث يشعر الطفل انه ليس مبفرده. وان يعرف الطفل أنه ليس خطأه، 

وأن التنمر تقول املزيد عن املتنمر أكثر من الضحية والتوعية حول طرق احلماية. 

- عندما يكون طفلك هو املتنمر
من املهم التوعية والتدريب حول طرق التعامل مع املتنمر، من املهم معاجلة املشكلة وجها لوجه وعدم االنتظار حتى تختفي وهذا 
ما يخرجه النظام من حيث االجراء املوصى به للتعامل مع احلاالت املكتشفة والنقاط التي حتتاج لتركيز أكثر. للوصول إلى لب 

املوضوع، وحتديد من املمكن أن يساعد التحدث إلى الطالب سواء املعلمني ومرشدي التوجيه وغيرهم من مسؤولي املدرسة. 

التنمر املنزلي 
- كيفية املواجهة 

- الوقاية
- التوجيه

2. الشركات  املسؤولة  مواقع الشبكات االجتماعية
- كيفية اإلبالغ عن التنمر أو إساءة االستخدام على وسائل التواصل االجتماعية

- احلفاظ على اخلصوصية
- إغالق حسابك

3. جهات  ومؤسسات للمساعدة يف احلماية 
4. قانون حماية الطفل االماراتي "قانون ودمية"

مواد وجوب االبالغ كما وردت
 يف الفصل التاسع (آليات احلماية)

املادة (42)
1.لكل شخص إبالغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سالمته أو صحته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية.

2. يكون اإلبالغ وجوبيًا على املربني واألطباء واالختصاصيني االجتماعيني أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية األطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

املادة (43)
على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبالغ السلطات املختصة أو اجلهات املعنية مبعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر يف إحدى احلاالت 

املبينة باملادة (33) من هذا القانون.

املادة (44)
ال يجوز اإلفصاح عن هوية من قام باإلبالغ إال برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود يف قضايا االعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند 

استخدام املعلومات يف التحليالت أو التقارير اإلعالمية أو نشر كل ما ميكن من التعرف على شخصيته.

املادة (45)
على اجلهات املعنية واملختصة توفير احلماية للشهود يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية
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ثورة التكنولوجيا كان لها دور كبير يف تفاقم التنمر وباستطاعة اإلمكانيات التكنولوجية ان تقدم حلوًال مبنية على التنبؤ استباقيًا 
لتشير الى كل من املتنمر والواقع عليه التنمر واألماكن ذات االحتمالية األعلى حلدوث حاالت من التنمر بأنواعه.

من خالل النظرة العامة للتحليل املبسط اعاله، وباستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.
ما نحتاجه:

- بناء قاعدة املعرفة من خالل: قواعد االستدالل، القوانني والسياسات، احلقائق، اآلليات واإلجراءات، مصفوفات الصالحيات 
- جتميع البيانات اخلاصة بطالب املدارس يف املرحل األولى وكل املعلومات املتعلقة بهم   

خطة  العمل
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توصيات 
- منظومة رقمية لتجميع وربط جلميع البيانات.

- باإلضافة لإلبالغ واإلجراءات االستباقي هنالك مخرجات أخرى تقدمها املنظومة، فمن خالل حتليل وتصنيف جميع املعطيات 

والبيانات ميكن اخلروج بتوصيات كالتالي  مثًال:
- ميكن اعتبار وتصنيف أنواع وسلوكيات معينة تندرج حتت التنمر اإللكتروني/الرقمي من ضمن اجلرائم التي تستوجب نقاط يف 

الئحة السلوك
- أن تشمل العقوبة لألشخاص املتنمرين بالفصل من املدرسة أو الطرد من الفرق الرياضية واألنشطة حسب ميول واهتمامات 

الطالب 
- التوصية بتكثيف التوعية والتدريب للطالب حول اهم بعض القضايا مثًال:

- عدم الدخول يف مجادالت أو نشر مواد مسيئة
- ال تدخل يف اجلدال عبر اإلنترنت، وهذا ما يسمى اشعال او اثارة اجلدل والذي ميكن أن يصبح سيئ.

- إذا انتهكت قواعد أي موقع تتواجد فيه، فمن احملتمل أن تتم إزالة احملتوى وقد يتم إنهاء عضويتك. 
- ال ُيسمح لك بتحميل أي شيء مسيء أو عنصري ويشجع على اإليذاء اجلسدي حتى ال تكون مصدر تهديد ألي شخص.

- ال يسمح لك مبضايقة الناس أو تشجيع اآلخرين على مضايقتهم.

- ليس من املفترض أن تطلب معلومات شخصية من أي شخص يقل عمره عن 81 عاًما، لذلك إذا كنت دون سن 81 عاًما، ويسألك 

أحد، على سبيل املثال، أين موقع مدرستك املدرسة، تأكد من االبالغ عنه.

- عدم نشر الشائعات

ال تنشر الشائعات أو تختلق اخبار خاطئة عن زميل او صديق كنت قد اختلفت معه.
 ال ُيسمح لك بتحميل أي شيء يعد تهديدا أو اساءة أو تشهير. 

تعتبر من التشهير إذا قلت أشياء غير صحيحة عن شخص اذ من املمكن ان تعطيه سمعة سيئة ال يستحقها.
 كما تعتبر املضايقة جرمية جنائية يف حال مت اإلبالغ عنها وكانت موثقة بإحدى احملادثات

ليس من املفترض أن تقوم بتحميل صورة أو مقطع فيديو ألحد دون إذن منه.  
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