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 ما ... التنّمر 
اإللكرتوني والتحرش 

عرب اإلنرتنت

التنّمر اإللكرتوني هو أي من أشكال التنّمر التي تحدث عرب اإلنرتنت. ويمكن أن يحدث 
التنّمر اإللكرتوني عرب الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية واأللعاب عرب اإلنرتنت ومنتديات 

الدردشة ووسائل التواصل االجتماعي وغريها من الوسائط. وال يعد التنّمر اإللكرتوني ذاته 
مخالًفا للقانون، ولكنه قد يكون غري قانوني إذا كان املحتوى يمثل تهديًدا.

التحرش عرب اإلنرتنت هو فعل إرسال رسائل مسيئة وبذيئة ومهينة، ويكون هذا الفعل 
مؤذًيا. إذا تعمد شخص ما إرسال رسائل مسيئة تشعرك بالخوف، فإن ذلك يعد مخالفة 

قانونية.

 هل أنت قلق حيال التعرض للتنّمر أو التحرش عرب اإلنرتنت؟
ما يسميه الناس “تنمًرا”، أحياًنا ما يكون موضع جدال بني شخصني. ولكن إذا قام شخص 
ما بالتعامل معك بقسوة بشكل متكرر، فإن ذلك يعد تنمًرا ويجب أال تشعر بالذنب تجاهه. 

فليس هناك أحد يستحق أن يتم التعامل معه بقسوة.

مسيئة أو مضايقةS    أخذ لقطة شاشة ألي رسائل

 االطالع عىل ما تنرشه مقترًصا عىل األشخاص M  التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية بحيث يكون
الذين تعرفهم وتثق بهم فقط

الزائد مع من يرسل تلك الثأر منهA  تجُنب التواصل  الرسائل أو 

  إبالغ مواقع مزودي خدمات اإلنرتنت 
R و/أو مواقع وسائل التواصل االجتماعي 

بالحادث )الحوادث(

   التحدث إىل أحد والديك أو أحد القائمني عىل 
T ،رعايتك أو معلم أو صديق إذا كنت قلًقا 

أو التواصل مع دعم الضحايا



 أخذ لقطة شاشة 
 ألي رسائل مسيئة 

أو مضايقة
 االستفادة بقوة 

من إعدادات الخصوصية
يف حالة تلقي رسائل مسيئة أو مضايقة، تأكد من أخذ لقطة شاشة 

لها أو حفظها لتسجيل ما قيل.

فمن خالل ذلك يمكن االطالع عىل ما يحدث وتمكني الرشطة من 
اتخاذ إجراءاتها. يمكنك البحث عرب اإلنرتنت عن كيفية أخذ لقطة 
شاشة إذا لم تكن متأكًدا من طريقة القيام بذلك. تأكد من معرفة 

كيفية القيام بذلك عىل جميع أجهزتك، بما يف ذلك أجهزة الكمبيوتر 
املحمول والهواتف واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ووحدات 

التحكم باأللعاب.

يف حالة تلقي رسائل بريد إلكرتوني أو رسائل نصية، ال تحذفها 
وتأكد من حفظها وإمكانية استعادتها.

تتوفر إعدادات الخصوصية ملساعدتك. إذا كنت تتمتع بإعدادات 
خصوصية جيدة، فإنها تمنع األشخاص من االطالع عىل املعلومات 

التي ال ترغب يف إطالعهم عليها.

قد تتضمن إعدادات الخصوصية الجيدة، عىل سبيل املثال، اقتصار 
إمكانية االطالع عىل املحتوى عىل أفراد العائلة وبعض األصدقاء.

تأكد من النظر يف جميع حساباتك عىل وسائل التواصل االجتماعي 
عند مراجعة إعدادات الخصوصية.

فإن ذلك يساعد يف إيقاف أي رسائل واردة غري مرغوب فيها أو  
حظر األشخاص الذين يستخدمون معلومات ضدك عىل وسائل 

التواصل االجتماعي.



 مساعدة وسائل 
التواصل االجتماعي من خالل 

إعدادات الخصوصية

Facebook 
facebook.com

Twitter
support.twitter.com 

Instagram
help.instagram.com

LinkedIn
linkedin.com

Google+ 
support.google.com

Pinterest
help.pinterest.com

Tumblr
tumblr.com

Snapchat
support.snapchat.com

YouTube
youtube.com

يف حالة استخدامك لجهاز كمبيوتر 
عام )عىل سبيل املثال، يف مكتبة 

أو مقهى لإلنرتنت أو محل أجهزة 
كمبيوتر أو حتى جهاز كمبيوتر 

مشرتك يف املنزل أو املدرسة(، تأكد 
من تسجيل الخروج من الجهاز 

ومن جميع الحسابات بعد كل مرة 
تنتهي فيها من جلستك. إذ إن ذلك 

يساعدك يف حماية خصوصيتك.

تسجيل الخروج

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://help.pinterest.com/en
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
https://support.snapchat.com/en-GB
https://www.youtube.com/user/YouTubeHelp


 ال تشارك 
 كلمة املرور مع 

أي شخص

حتى مع أقرب أصدقائك، الذين قد ال يظلون قريبني إىل األبد. تحمي كلمة املرور هاتفك 
بحيث ال يستطيع أحد استخدامه النتحال شخصيتك

الزائد - إذا تلقيت رسائل مسيئة، فال ترد أو تثأر بالتعليقات.  تجنب التواصل 
فأحياًنا يكون رد الفعل هو ما يبحث عنه هؤالء املعتدون العتقادهم بأنه يعطيهم نوًعا 

من السلطة عليك - وأنت بالتأكيد ال تريد تمكني أي معتٍد. وإذا فعلت ذلك فقد تصبح 
األمور سيئة أو قد تعرض نفسك ملشكلة.

اإلبالغ - من املهم اإلبالغ عن أي رسائل تتلقاها. يف حالة تلقي رسائل عرب وسائل 
التواصل االجتماعي، يمكنك إبالغ املوقع نفسه عن الرسائل مبارشة. توفر معظم 

منصات وسائل التواصل االجتماعي خيارات لإلبالغ عن املحتوى الذي يخالف 
إرشادات املستخدم أو وضع عالمة عليه.

يحتوي املوقع اإللكرتوني، 
ThinkuKnow، عىل إرشادات حول 
كيفية الحظر واإلبالغ وتغيري إعدادات 

الخصوصية عىل وسائل التواصل 
االجتماعي.

thinkuknow.co.uk

يف حالة تلقي رسائل من خدمة الرسائل النصية والفورية 
أو من وحدة تحكم باأللعاب، غالبًا ما يمكنك حظر رقم 

هاتف أو حظر جهة اتصال/شخص. وهذا سيمنعهم من 
إمكانية مراسلتك.

كما يمكنك أيًضا العثور عىل مزود خدمة اإلنرتنت 
الخاص بك وإبالغه باملحتوى. REPORT!

BLOCK!

http://thinkuknow.co.uk/parents/articles/Reporting-to-social-media-sites-/


مساعدة صديق

 األمور التي يمكنك فعلها ملساعدة صديق يتعرض للتنّمر أو التحرش 
عرب اإلنرتنت:

21   استمع إليه - فقد يكون من املفيد له حًقا أن يجد 
من يتحدث إليه.

22   ادعم صديقك - ترح عليه الذهاب معه لإلبالغ عن حالة التنّمر 
التي تعرض لها ومساعدته يف التفكري فيما يريد قوله.

23   اكتب تعليقات داعمة - يمكن لذلك املساعدة يف عدم شعوره 
بالوحدة عندما يقوم شخص آخر بنرش رسائل سلبية.

24   افعال بعض األمور سوًيا - يمكن لذلك أن يساعد يف رصف 
ذهنه عن تلك األمور لبعض الوقت. يمكنكما تشغيل أقراص 

DVD أو ممارسة الرياضة أو الذهاب إىل السينما.

إخبار شخص ما

قد يكون من الصعب التحدث عن حالة التنّمر والتحرش التي تتعرض لها، ولكن ينبغي أال 
تتعامل معها بمفردك. إذا كنت تعتقد أنك تتعرض للتنّمر، فحاول التحدث إىل شخص بالغ 

موثوق به كأحد الوالدين أو أحد أفراد العائلة أو أحد القائمني عىل رعايتك أو معلم أو صديق.  
حيث إنهم يستطيعون تقديم املساعدة والدعم لك.

 للنصح واملساعدة الرسية:

NSPCC nspcc.org.uk  

bullying.co.uk التنّمر يف اململكة املتحدة

Kooth kooth.com

Internet Matters internetmatters.org

Kidscape kidscape.org

childline.org.uk 0800 1111 خط مساعدة الطفل

فريق دعم الضحايا املحيل يف غرب مرسيا عىل الرقم 726896 01905 من االثنني إىل 
الجمعة من 8 صباًحا إىل 8 مساًء، والسبت من 9 صباًحا إىل 5 مساًء.

http://www.nspcc.org.uk
http://www.bullying.co.uk
http://www.kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/
http:// www.kidscape.org/advice/advice-for-young-people
https://www.childline.org.uk


من املهم أوالً إدراك تورطك يف فعل التنّمر. فجميعنا نخطئ.

21   أخرب شخًصا ما تثق فيه، كأحد والديك أو أحد القائمني عىل رعايتك أو معلم. فقد 
يمكنهم تقديم النصح لك فيما تفعل.

22     عد واحذف أي منشورات أو تغريدات أو تعليقات مزعجة أو مسيئة كتبتها.

23   ابدأ بنفسك وتحدث إىل غريك من املتورطني يف أفعال التنّمر وشجعهم عىل 
إيقاف أفعال التنّمر هذه. إذا أن األمر ال يحتاج سوى شحص واحد للبدء يف 

إحداث تغيريٍ كبريٍ.

24   اعتذر للشخص الذي عرضته للتتّمر وقدم له الدعم. فقد يعني ذلك الكثري 
للشخص اآلخر.

25   أحياًنا ما نفعل أشياء دون التفكري حقيقًة يف عواقبها، ولكن من املهم التعلم منها 
وتغيري طريقة ترصفك يف املستقبل.

 ماذا تفعل 
التنّمر   يف حالة 

عىل الغري؟

إذا كنت تستخدم التقنية الرقمية بقصد إزعاج أو إحراج شخص ما عن عمد، 
فهذا يعني تورطك يف فعل تنّمر عرب اإلنرتنت. وقد يكون هذا الفعل بسيط 

“كاإلعجاب” بمنشور له داللة عىل موقع Facebook أو نرش إشاعة عىل
Twitter. قد يشعر الشخص الذي يتعرض للتنّمر باشرتاكك يف فعل التنّمر.

يمكن أن يتسبب التنّمر بالفعل يف إيذاء شخص ما. وقد يتسبب يف شعور 
الشخص باالنزعاج وفقدان األمل. وقد يتسبب يف بعض األحيان يف إيذاء 

الشخص لنفسه أو الرغبة يف االنتحار. من املهم التفكري يف مدى شعورنا يف 
حالة قال شخص ما نفس اليشء عنا.

فّكر فيما تفعل

بعض األمور التي 
يمكن القيام بها



يمكن أن تطلع الرشطة عىل الرسائل واملحتوى لتحديد ما إذا كان من املحتمل 
أن تكون فعالً إجرامًيا.

يتم اتخاذ إجراٍء مناسٍب قد يعني تقديم اعتذار من الشخص املتورط، أو 
التنّمر  بالنسبة للحاالت األكثر خطورة، القبض عىل الشخص املسؤول عن فعل 

أو إجراء مقابلة مسجلة معه.

يتم التعامل بجدية مع الحاالت التي تتضمن إساءة ُمثبتة أو تهديًدا لحياة 
شخص ما.

ماذا يمكن أن تفعل 
الرشطة؟

إيذاء بدني، ينبغي لك إبالغ الرشطة. يف حالة تعرضك ألي 

إذا لم تكن الحالة طارئة، فاتصل عىل الرقم 101. وإذا كانت الحالة 
طارئة، فاتصل عىل الرقم 999.

http://www.worcestershire.gov.uk/cypp



