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> تحدث معي، سأصغي إليك!
> سأدافع عنك

> أنت لست وحدك

• التعّرف على عالمات التنّمر 
• أخذ الضحّية على محمل الجد، وطمأ�تها     

   بأنك ستساعدها 

مساعدة الضحية

• مساعدة المتنّمر على فهم عواقب أفعاله
• مساعدة المتنّمر في التع�ير عن المشاكل 

التي �واجهها بط�ق أكثر إ�تاجية

العمل على مكافحة ثقافة التنمر ومعالجة 
مصدر التنّمر والمشاكل الكامنة و�اءه

منع التنمر

* د�اسة لشركة مايك�وسوفت في العام 2012 حّققت في التنمر اإللكت�وني �ين أوالد ما �ين 8 و17 عاًما مقارنة بباقي األوالد في العالم.

• معرفة سياسة المدرسة
• معرفة قوانين الدولة: قانون رقم 

(14) لسنة 2014 حول مكافحة 
الج�ائم اإللكت�ونية في قطر

معرفة القوانين

دور المرّ�ين

من الطالب في قطر عن
التنّمر اإللكت�وني بحق اآلخ��ن

32% 
أفاد 

من الطالب في قطر عن 
تعّرضهم للتنّمر اإللكت�وني

28% 
أفاد  جاءت قطر في المرتبة

التاسعة عشرة
كأعلى معّدل لل�تنّمر اإللكت�وني 

من أصل 25 دولة حول العالم

معّدل ا�تشار ظاهرة التنّمر في قطر *

: ابتكار هوّية م�ّ�فة أو ا�تحال صفة 
شخص آخر لمضايقة الضحّية، أو 

توجيه رسائل مؤذية لها، أو حتى 
جذبها إلقامة عالقات وهمية أو 

مواجهة مواقف خطيرة.

التنّكر اإللكت�وني
سرقة المتنّمر هوية شخص ما 

ووضع منشو�ات كاذبة، أو 
وقحة، أو مؤذية مع إ�هام 

اآلخ��ن بأنه هو الضحية.

ا�تحال الصفة
: التهديد �إلحاق ض�ر جسدي 

بالضحّية، وقد �تضّمن الم�اقبة، 
وإطالق ا�هامات ال أساس لها من 

الصحة، وتهديدات مصحوبة في 
أغلب األحيان بمالحقة خا�ج 

اال�ترنت.

المالحقة اإللكت�ونية
عندما يتعّمد أحدهم إبعاد 

ضحية عن مناسبة اجتماعية 
أو مجموعة ما.

اإلقصاء اإللكت�وني

عندما يسعى المتنّمر إلى 
إغضاب اآلخ��ن عن قصد 

من خالل نشر تعليقات 
استف�ا��ة عبر اإل�ترنت. 

االستف�از مما�ل للتصّيد 
لكّنه عادًة ما يكون 
هجوًما مباشً�ا على 

الضحية لتح��ضها على 
افتعال شجار على 

اإل�ترنت عن ط��ق نشر أو 
توجيه الشتائم واأللفاظ 

النا�ية مباشرة إلى 
الضحية الهدف.

التصّيد/ 
االستف�از اإللكت�وني

الكشف عن معلومات حساسة 
أو شخصية عن الضحية من دون 
أخذ موافقته بهدف إح�اجه أو 

إذالله. 

التشهير اإللكت�وني/
إفشاء المعلومات الشخصية  تشير بشكل عام إلى دفق 

مستمر ودائم من الرسائل 
المؤذية أو المهددة عبر 

اإل�ترنت تهدف إلى إلحاق 
األذى بشخص ما.

المضايقات اإللكت�ونية
نشر معلومات قاسية عن 
الضحّية الهدف من خالل 

المنشو�ات العامة أو الرسائل 
الخاصة، بهدف إفساد سمعتها 

أو عالقا�ها مع اآلخ��ن.

التحقير اإللكت�وني
عندما يستخدم المتنمر حسابات 

شبكات التواصل االجتماعي 
الخاصة بولدك دون إذن 

ويحذف منها التعليقات أو 
الصور، أو �بتكر تعليقات وصور 

جديدة ومسيئة.

التخ��ب اإللكت�وني

أنواع التنّمر

• الشعور باالضط�اب أو االنزعاج أ�ناء استخدام اإل�ترنت أو الها�ف أو بعده.
• الحفاظ على س�ّ�ة حيا�ه الرقمية أو حمايتها.

• االبتعاد عن األسرة، أو األصدقاء، أو األنشطة.
• تجّنب اللقاءات الجماعّية أو المدرسية.

• ت�اجع ملحوظ في العالمات المدرسية.
• تقّلبات في الم�اج، أو تغ�ي�ات في  السلوك، أو النوم، أو الشهية.

• التوّقف عن استخدام الكم�يوتر أو الها�ف الخلوي.
• التوّتر أو االنفعال الشديد عند تلقي رسالة فو��ة أو نصية، أو ب��د إلكت�وني.

• تجّنب المناقشات حول األنشطة اإللكت�ونية. 

من العالمات التي تدّل على أن الطفل قد يكون عرضة للتنّمر اإللكت�وني
التنّبه إلى عالمات التنّمر


