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أطر الحامية واألمان من
االبـتــــزاز والتــنـــمــــر
يف بيئة التعلم عن بعد
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املواطنة الرقمية
مجموعة من القواعد والتعليمات واألعراف األخالقية 
والقانونيـــة، التـــي حتـــدد االســـتخدام األمثل لشـــبكة 
اإلنترنـــت، بحيث يحصل املواطـــن الرقمي على جميع 
اخلدمـــات والتقنيـــات احلديثـــة، مـــع توفيـــر احلماية 

الالزمة له من األخطار احملتملة. 
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الجرمية اإللكرتونية
هـــي التـــي تتـــم يف العالم الرقمـــي، وعادة مـــا يخالف  

مرتكبهـــا قانوًنا صريًحـــا، أو إحلاق الضرر، وغير ذلك 
من  أنواع اإليذاء واإلساءة.

التنصت عىل ما يُرسل
من خالل اإلنرتنت

الدخول غري املرشوع
للتهديد واالبتزاز

التشهري وإلحاق
الرضر باآلخرين

 الدخول غري املرشوع
والترصف بالبيانات الخاصة

 إنتاج ما ميس النظام العام
أوالقيم الدينية، أو اآلداب العامة

التغرير واستغالل الُقرصَّ
ومن يف حكمهم
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ر اإللكرتوين التنمُّ
اســـتخدام قنوات االتصـــال اإللكتروني إلحداث ضرر 
نفســـي أو جســـدي، عـــن طريـــق اإليـــذاء أو اإلســـاءة 
أواالســـتغالل من قبل أحد مســـتخدمي اإلنترنت على 
مســـتخدم آخر من أجل حتقيق مصالح شـــخصية، أو 
إشباع رغبات ملتوية، أو حب السيطرة، أو االنتقام منه 

بدافع احلسد أو الغيرة.

ABEGSorg www. A B EGS . o r g



أنـــــــواع
ر اإللكرتوين التنمُّ

انتهاك خصوصيات األفراد
ونسخ بياناتهم بدون علمهم

مراقبة الزمالء أو بقية املستخدمني
ومعرفة أوقات اتصالهم ومضايقتهم

تعديل صور اآلخرين وتشويهها
بقصد السخرية منهم أو إحراجهم

إرسال الرسائل أو الصور أو الفيديوهات بقصد
اإلزعاج أو اإلرغام عىل املشاركة يف نشاط ما

عمل حسابات أو قنوات بقصد السخرية أو
التشويه لبعض األفراد أو املؤسسات

نرش معلومات أو بيانات
أحد املستخدمني بدون  إذن 

إرسال فريوسات أو روابط وهمية
ومحاولة إيقاع الرضر باآلخرين

اإلهانة أو السب أو الشتم يف التعليقات
 املنشورة عىل اإلنرتنت

املشاركة يف نرش األخبار واإلشاعات
عن اآلخرين بقصد تشويه السمعة

فرض رأي معني أو معتقد عىل من هم
أقل مكانة أو عمرًا أو درجة علمية

استعامل هوية الضحية 
أو محاولة تشويهها

رسقة الحساب اإللكرتوين للضحية
واستخدامه يف مخالفة القوانني اإللكرتونية

إرسال رسائل أو مقاطع مسيئة 
إىل الضحية إلزعاجه أو ابتزازه

نرش صور أو فيديو
محرج للضحية عىل اإلنرتنت

إرسال رسائل أو صور أو أفالم
تحوي مادة خادشة للحياء إىل الضحية
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الدليل اإلرشادي
إلدارة املدرسية واملعلم

والطــالـب وولـــي األمـــــر
يف مكافحة االبتزاز اإللكرتوين 
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االبتزاز اإللكرتوين
استخدام اإلنترنت من أجل تهديد فرد، أو جماعة من 
املستخدمني، بنشر بيانات خاصة، أو فيديوهات سرية 
قد تسبب ضرًرا أو إحراًجا اجتماعًيّا للضحية، مقابل 
احلصـــول علـــى مبالـــغ ماليـــة، أو خدمات، أو إشـــباع 

رغبات شاذة، أواالنتقام.
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دور اإلدارة
املدرسـية

توضيح قوانني وعقوبة مخالفات
ر استخدام اإلنرتنت خصوًصا قضايا التنمُّ

نرش الربامج التوعوية والتدريبية
التي تحد من ظاهريت التنمر واالبتزاز

اإلشادة باملامرسات واملبادرات التي تسهم
يف مكافحة ظاهريت التنمر واالبتزاز

توفري مرشد اجتامعي ونفيس ملعالجة
بعض هذه السلوكات ودعم املترضرين

التبليغ عن الحاالت الخطرية من التنمر
ورفعها للجهات الحكومية املختصة

إرشاك أرسة الطالب املرتكبني أو املترضرين
وطلب دعمهم يف معالجة ذلك



دور
املعلم
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منع التواصل الجانبي املخالف ألهداف الشبكة
والخارج عن التحكم مثل تبادل البيانات الشخصية
بني الطالب أو نقل التواصل إىل شبكات خارجية 

عمل ضوابط الحامية والخصوصية
يف الشبكة املراد استخدامها
للحفاظ عىل سالمة املشرتكني

خلق جو من الرصاحة واملصداقية والثقة
بينه وبني الطالب وحثهم عىل التبليغ

عن أي ترصف، أو سلوك مخالف

مراقبة حدوث السلوكيات املخالفة
والتدخل املبارش يف حالة حدوثها

إبالغ إدارة املدرسة يف حالة مشاهدة
سلوك التنمر حتى تقوم املدرسة باملشاركة

يف معالجة هذا السلوك مع أرسة الطالب

رشح قوانني استخدامات الشبكات اإللكرتونية 
 قبل استخدامها يف الفصل الدرايس

والتأكيد عىل رضورة احرتام اآلخرين

رشح أهداف استخدام الشبكات اإللكرتونية
يف املقرر واملطلوب من الطالب املشاركني

وتوضيح ما يلزم عمله وما يتم االبتعاد عنه

أن يكون مثاًال للتواصل الجيد مع الطالب
من خالل االحرتام والتشجيع واملساواة 

وتقبل اآلراء ومشاركتهم يف اتِّخاذ القرارات

حفظ خصوصيات الطالب وعدم مشاركة بياناته
أو درجاته أو غري ذلك من املعلومات

التي قد تستغل من طرف ثالث

تشجيع طالب األقليات وزرع الثقة فيهم
وخلق روح التعاون واملحبة واإلخاء

بني جميع الطالب



دور
الطالب
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يجب عىل الضحية أو ويل أمره إبالغ
إدارة املدرسة مبارشة عند وقوع هذا الترصف

عدم االستجابة للمتنمر أو الرضوخ لطلباته
والتبليغ عنه مبارشة

تجنب محاولة تحدي املتنمر أو إغضابه
وكسب الوقت حتى يتم تبليغ

األرسة أو إدارة املدرسة

عدم محاولة تتبع املتنمر
بدون أخذ الحذر والحيطة

وإبالغ األرسة أو إدارة املدرسة

املحافظة عىل سالمته الجسدية
يف جميع الحاالت 

الحفاظ عىل املعلومات وامللفات
الخاصة وعدم مشاركتها

حامية اسم املستخدم وكلمة املرور
وعدم مشاركتهام

التأكد من إعدادات الخصوصية
ومنع خصائص املشاركة

عدم الرد عىل الرسائل واملحادثات
غري املعروفة والتأكد من هوية الشخص املقابل

يجب عىل الضحية إبالغ ويل أمره
مبارشة عند حدوث ابتزاز أو تنمر

تصوير وتوثيق جميع األعامل
التي قام بها املتنمر، وإيصالها

لويل األمر، أو مدير املدرسة
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دور
األرسة

تجنب الربامج واأللعاب والقنوات التي تثري
العنف وتخلق العدوانية يف األطفال

تجنب كل أشكال العنف عىل األطفال
أو عىل اآلخرين أمامهم ولو من باب املزاح

خلق جو من املصارحة
بني األطفال واألرسة

متابعة الصفحات واملواقع اإللكرتونية
التي يزورها األبناء ومعرفة اهتامماتهم

تدريب األبناء عىل االستخدام األمثل
لإلنرتنت وتنبيههم إىل مخاطرها

تجنب أوقات الفراغ الطويلة لألبناء
وخلق برامج وأنشطة لشغل أوقاتهم

محاولة معرفة أسباب حادثة التنمر والترصف
معها بحكمة واستشارة املتخصصني

التواصل مع إدارة املدرسة مبارشة
حال حدوث مثل هذه الظاهرة لعمل الالزم

التواصل مع الجهات املختصة يف
حالة خطورة الحدث أو تفاقمه واحتامل

وجود خطر مستقبيل عىل األبناء

عدم محاولة االنتقام الشخيص وترك التحقيق
إلدارة املدرسة أو للسلطات املعنية

يف حالة كانت الحادثة خطرية

اإلرشاف املبارش عىل جميع
قنوات االتصال اإللكرتونية لألبناء

تربية األبناء عىل السلوكيات الصحيحة
وحثهم عىل احرتام اآلخرين واألخالق الحميدة

معالجة السلوكات الخاطئة التي قد تصدر
من األطفال وتنبيههم ومنع تطورها

انتقاء املسكن الصحي واآلمن
بعيًدا عن املناطق التي ينترش فيها العنف

تعليم األطفال احرتام الذات والثقة يف النفس
والدفاع عنها، وتعريفهم بالحقوق والواجبات


