
بیان السیاسة

النظرة العامة

ھذهذلك.لمنعواضحةسیاسةلدینایكونأنبمكاناألھمیةمننعتبرهونحن،مجتمعأيفيالسارةغیرالحیاةجوانبأكثرھوالتنمر
األطرافجمیعتلتزمبحیثاألموروأولیاءوالتالمیذللموظفیناإللكترونيالموقععبرعلنًاإتاحتھاویتمالمدرسةقبلمنمعلنةسیاسة

المجتمععلىالسیاسةھذهتنطبقبالمدرسة.الخاصةالسلوكوسیاسةاإللكترونیةالسالمةسیاسةمعجنبإلىجنبًاقراءتھایجببدعمھا.
المدرسي بأكملھ ، بما في ذلك في ریاض األطفال.

وتحتاجماحدإلىالمستمرةالمراجعةقیدالوثیقةھذهتكونأنیجب،واستخداماتھاللتكنولوجیاالسریعالتطورمعأنھمالحظةالمھممن
إلى الرجوع إلیھا بشكل متكرر لمواكبة آخر المستجدات.

أھداف السیاسة
وأولیاءوالتالمیذللموظفینذلكتوضیحیتموأناإلنترنتعبرالتنمرحوادثمعیتعاملاتباعھیجبواضحإجراءوجودلضمان❏

األمور.
لمنع التنمر عبر اإلنترنت من خالل توفیر فرصة للنقاش من قبل التالمیذ والموظفین ضمن برنامج المدرسة للرعایة الرعویة.❏
بھالقیامسیتمماشیئًاأنالعلممعبثقةإلیھیتحدثواأنیمكنالمدرسةفيبالغشخصإلىالوصولیمكنھمالطالبجمیعأنمنللتأكد❏

على الفور إلصالح المشكلة وأن األمر سیتم التعامل معھ بحذر وحساسیة.
لتوضیح الطبیعة غیر المقبولة للتسلط عبر اإلنترنت وعواقب أي تكرار للمتعصب عبر اإلنترنت ووالدیھ / األوصیاء علیھ.❏
متابعة كل حادثة لضمان حصول الضحیة على أكبر قدر ممكن من الدعم وكذلك لمنع تكرار السلوك.❏
ومدى،بذلكالقیاموأسباب،المدرسةتتخذھاالتياإلجراءاتاإلنترنتعبروالمتسللینالضحایامنلكلاألمورألولیاءلتوضیح❏

الدعم الذي یمكن لآلباء تقدیمھ لتعزیز ھذه اإلجراءات.



التعریفات

ما المزعج؟

یتخذأنیمكنعاطفیًا.أوجسدیًاإماأخرىمجموعةأوفرًداعمًداویؤذي،الوقتبمروریتكرر،مجموعةأوفردقبلمنسلوكھوالتنمر
ضدتحیًزاوراءهالدافعیكونماوغالبًا،اإلنترنت)أوالنصیةالرسائلعبراإلنترنتعبرالتسلط،المثالسبیل(علىعدیدةأشكاًالالتنمر

أوالطفلتبنيتمبسببأو،واإلعاقةالخاصةالتعلیمیةواالحتیاجاتوالجنسوالدینالعرقأساسعلىالمثالسبیلعلى،معینةمجموعات
وضمانالعنفوقفأنالواضحمنالمتصورة.االختالفاتأو،األطفالبینالفعلیةاالختالفاتھوالدافعیكونقدرعایة.مسؤولیاتلدیھ

علىیجب؛الجسديالتنمرمنضرًراأكثریكونأنیمكنالعاطفيالتنمرلكن،للمدرسةأولىأولویةیمثالنالفوریةالجسدیةالسالمة
المعلمین والمدارس إصدار أحكامھم الخاصة حول كل حالة محددة.

إلیذاءوالواعیةالمتعمدةالرغبةھو،اإلعاقةعلىالتنمرأوجنسیًاالمتحیزأوالثقافيأوالدینيأوالعنصريالتنمرذلكفيبما،التنمر
منطویلةفترةمدىعلىتحدثأنویمكنخفیةأوواضحة،لفظیةأوجسدیةأشكال:عدةیأخذأنیمكنتخویفھ.أوتھدیدهأوماشخص
الزمن.

التنمرربطتم،القصوىالحاالتفيالنفسي.الضررإلىوالقلقالمدىقصیرةالتعاسةمنشيءأيضحیتھفيالتنمریتسببأنیمكن
مباشرة بانتحار الضحیة. في حین أن التنمر لیس في حد ذاتھ جریمة جنائیة ، إال أن ھناك قوانین جنائیة تتعلق بالتحرش والتھدید.

التنمر اإللكتروني

یحدثأنیمكنوالذي،"االفتراضي"للتنمرجدیدةوسیلةتوفیرإلىواسعنطاقعلىإلیھاوالوصولالتكنولوجیافيالسریعالتطورأدى
مع،األسبوعأیامطوالالساعةمدارعلىیحدثأنیمكنالذيالتنمرمنمختلفًاشكًالاإللكترونيالتنمریعدخارجھا.أوالمدرسةداخل

وجود جمھور أكبر ، والمزید من الملحقات حیث یقوم األشخاص بإعادة توجیھ المحتوى بنقرة واحدة.
التنمر اإللكتروني ھو إرسال أو نشر نصوص أو صور ضارة أو قاسیة باستخدام اإلنترنت أو أجھزة اتصال (رقمیة) أخرى.

ھناك أنواع مختلفة من التسلط عبر اإلنترنت:

الرسائل النصیة - نصوص غیر مرحب بھا تھدد أو تسبب عدم الراحة.●
صور / مقاطع فیدیو عبر كامیرات الھاتف المحمول - الصور المرسلة لآلخرین لجعل الضحیة تشعر بالتھدید أو الحرج.●
لجعلھم،اآلخرینلمضایقةواستخدامھالضحیةھاتفسرقةأو؛مسیئةرسائلأوصامتةمكالمات-المحمولالھاتفمكالمات●

یعتقدون أن الضحیة ھي المسؤولة.
أومختلقاسمباستخدامإرسالھایتمماوغالبًا،تسلطًاأوتھدیًداتتضمنالتياإللكترونيالبریدرسائل-اإللكترونيالبریدرسائل●

اسم شخص آخر.
شبكةعلىالدردشةغرففيیكونونعندماالشبابأواألطفالعلىالمزعجةأوالتھدیدردود-الدردشةغرففيالبلطجة●

اإلنترنت.



المراسلة الفوریة - یتم إرسال الرسائل غیر السارة أثناء إجراء األطفال للمحادثات عبر اإلنترنت في الوقت الفعلي.●
لنشراإلنترنتعبرالشخصیةاالقتراعومواقعالشخصیةوالمواقعالویب)(سجالتالمدوناتاستخدام-الویبمواقععبرالتنمر●

وTumblrوTwitterوFaceBookمثلاالجتماعیةالشبكاتمواقعذلكیتضمنما.شخصعنالمزعجةاألكاذیب
Instagramذلك.إلىوما

المتحدةالعربیةاإلماراتدولةقانونبموجبقانونیةغیرأعالهالموضحةاإلنترنتعبرالتنمرجوانبمنالعدیدأنمالحظةالمھممن
علیھاالحصولتمالتيللمعلوماتنتیجةاإلجراءاتواتخاذاألخرىاإللكترونیةواالتصاالتاإللكترونيالبریدقراءةللمدرسةویحق،

بھذه الطریقة.

وتتخذممكنًاذلككانحیثمااإلنترنتعبرالتنمرلمنعإجراءاتستتخذالمدرسةأنھياإلنترنتعبرالتسلطبشأنالمدرسةنظروجھة
إجراءات لمنع حدوث مثل ھذا التنمر ، متى كانت المدرسة متورطة ولكن على الصعید المحیطي.

اآلباء واألوصیاء

یلعب اآلباء دوًرا أساسیًا في تعلیم أطفالھم وفي مراقبة / تنظیم سلوكیات األطفال عبر اإلنترنت.●
من خالل موقع المدرسة والبوابة ؛ یتم مشاركة معلومات السالمة اإللكترونیة حسب االقتضاء.●
توفر المدرسة المعلومات والوعي ألولیاء األمور من خالل الندوات والوسائل األخرى حسب االقتضاء.●



العقوبات
السلوكلسیاسةوفقًا،مناسببشكلحادثأواستخدامإساءةأيمعالتعامل،اإللكترونیةالسالمةمسؤولعبر،المدیرسیضمن.1

بالمدرسة ، واتخاذ اإلجراء المناسب.
المستخدمحسابتعلیقأو/والمدرسةفياإلنترنتإلىالفردوصولتعلیقاالقتضاء:حسبتطبیقھاسیتمالتيالعقوباتتشمل.2

الخاص بالفرد لفترة من الوقت.
المسؤولیناألشخاصأوالشخصاستبعادالمدیریقررقد،ما)فردقبلمناإللكترونيالتنمریستمر(وحیثالخطیرةالحاالتفي.3

من المدرسة.
التعرفیتمأنالمأمولمن،والمدرسیناالجتماعیینواألخصائییناإللكترونیةالسالمةمسؤولبینالمنتظمالتواصلخاللمن.4

بسرعة على أي تلمیذ یبدو أنھ ضحیة للتنمر عبر اإلنترنت أو یتعرض للتنمر عبر اإلنترنت بشكل متكرر.
األخصائيیقومالمعنیین.جمیعمنمكتوبةحساباتإلىحاجةھناكستكون،ضروریًاذلكأناالجتماعياألخصائيیرىعندما.5

االجتماعي باالتصال بوالدي التالمیذ المعنیین.
تحدثقدوالتي،السیاسةھذهتغطیھاالتياإللكترونیةالسالمةحوادثمنغیرھاأو،اإلنترنتعبرتنمرحادثةوجودحالةفي.6

یكونعندماالمناسبغیرالسلوكعلىتأدیبیةعقوباتیفرضأنللمدیریمكن،المدرسةبعضویةمرتبطةولكنھا،المدرسةخارج
ذلك معقوًال .

معروفًاكانحیثما،وستقوم،التنمرومكافحةبھاالمرتبطةوالسلوكیاتالسیاسةھذهضمنالحوادثھذهمثلمعالمدرسةستتعامل.7
، بإبالغ اآلباء / مقدمي الرعایة بحوادث السلوك غیر المالئم للسالمة اإللكترونیة التي تحدث خارج المدرسة

سیتم التعامل مع عدم االلتزام بالسیاسة وفقًا لسیاسة سلوك المدرسة بالكامل وسیاسة حمایة الطفل في المدرسة..8
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