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 :اإليذاء

شكل من أشكال سوء معاملة الطفل. قد يسيء أحدهم للطفل أو يهمله عن طريق إلحاق 

األذى به أو بالفشل في التصرف لمنع الضرر عنه. قد يتعرض األطفال لإليذاء في أسرة أو 

 مجتمعية من قبل أفراد معروفين لهم، أو نادراً ، من قبل اآلخرين.في بيئة مؤسسية أو 

 

 قد يكون اإليذاء جسدياً، شعورياً )عاطفياً(، جنسياً أو حتى بتجاهل حاجات الطفل األساسية.

 

 المؤشرات المحتملة لإليذاء الجسدي
 تكرار كدمات / عالمات .1

 دمات واضحةأنه قد تعرض للضرب ولكن لم تظهر أي كبطفل ال تكرار قول .2

 قصتهلير الطفل بغتمتسقة أو الالتفسيرات غير  .3

 خبرك بما حدثيأن  الطفل ريديال  .4

 يجري االتصال بهم اللذين الخوف من اآلباء واألمهات .5

 ستخدم المالبس إلخفاء اإلصاباتا .6

 عالج اإلصابات عدم .7

 يتخبط في حركات مفاجئة .8

 ال يريد العودة إلى المنزل. .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المحتملة لإليذاء العاطفيالمؤشرات 
 طويلة لفترة يعرفوه لم الذين األشخاص أو الغرباء تجاه المودة في اإلفراط  .1

  بالقلق الشعور أو الثقة عدم .2

 المدرسة أو الحضانة إلى نقلهم عند المثال سبيل على ، الوالدين مع وثيقة بعالقة الظهور عدم .3

 األخرى والحيوانات األطفال تجاه السيء أو العدواني السلوك .4

 عمرهم عن يعرفوها أن منهم تتوقع ال التي األشياء معرفة أومسيئة  بطريقة التصرف أو ، مسيئة لغة استخدام .5

 الشديد للعواطف تفجرال أو القوية العواطف على لسيطرةا صعوبة .6

 والديهم عن االنعزال .7

 وجد إن األصدقاء من قليل عدد وجود أو االجتماعية المهارات إلى االفتقار .8
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 الجنسيلإليذاء رات المحتملة المؤش
 اصابات جسدية .1

 الحمل / األمراض المنقولة جنسيا / التهابات الجهاز البولي التناسلي المزمنة .2

 األنماط / التغييرات في السلوك .3

 لغة / سلوك غير مناسب للعمرب التكلم  .4

 سفايذاء الن .5

 ، مثل الرجال والنساء واألقارب من الذكور واإلناث واالستحمام والتغيير ما موقفما أوشخص المخاوف الخاصة ب .6

 عشوائيلآلخرين بشكل  توددالاظهار  .7

 اإلكتئاب أو قلقال .8

 الجنسية أو اإليحاءات اللغة .9

 السلوك الجنسي غير المناسب .11

 

 المؤشرات المحتملة لإلهمال
 ... جائع ، كافية غير مالبس ، مغسولة غير مالبس ، قذرة ، كريهة رائحة - والنظافة المظهر سوء .1

اإلصابات غير المعالجة ، والمشاكل الطبية واألسنان ، واإلصابات العرضية المتكررة الناجمة  -مشاكل الصحة والتنمية  .2

عن نقص اإلشراف ، أو األمراض المتكررة أو االلتهابات ، وعدم إعطاء األدوية المناسبة ، والمواعيد الطبية المفقودة 

ل اللقاحات ، وضعف العضالت أو المفاصل البارزة ، القروح الجلدية ، الطفح الجلدي أو لدغات البراغيث أو الجرب مث

أو بشكل غير متواون، أو القوباء الحلقية أو البطن الرفيعة أو المتورمة أو فقر الدم أو التعب أو زيادة الوزن أو النمو 

 اعيةضعف اللغة أو التواصل أو المهارات االجتم

العيش في بيئة منزلية غير مناسبة ، على سبيل المثال ، ترك فوضى الكالب أو عدم وجود أي  -قضايا اإلسكان واألسرة  .3

 .بمفرده لفترة طويلة ، واضطلع بدور مقدم الرعاية ألفراد األسرة اآلخرينالطفل لها ، ترك  تدفئة

 

 التنمر
 .ال يوجد تعريف قانوني للتنمر

 :تعريفه عادًة على أنه السلوك الذي يكونومع ذلك ، يتم 

 متكرر 

 يهدف إلى إيذاء شخص ما جسديا أو عاطفيا 

  غالًبا ما تستهدف مجموعات معينة ، على سبيل المثال بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الميل الجنسي أو االحتياجات

 الخاصة

 

 :يتم التنمر بعدة أشكال منها

 االعتداء الجسدي 

 اإلغاظة 

 يداتالتهد 

 إطالق األلقاب 

  التنمر اإللكتروني عبر الهاتف المحمول أو عبر اإلنترنت )على سبيل المثال البريد اإللكتروني والشبكات االجتماعية

 والرسائل الفورية(

 

 :بعض أشكال البلطجة غير قانونية ويجب إبالغ الشرطة بها. وتشمل هذه

 العنف أو االعتداء 

 سرقة 

 يف ، على سبيل المثال إطالق األلقاب المسيئة أوالتهديدات أوالمكالمات الهاتفية المسيئة أو تكرار المضايقة أو التخو

 رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية المؤذية

 جرائم الكراهية 
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 (س الحكومية فقطيتمتع مدراء المدارس بالسلطة القانونية للتأكد من أن التالميذ يتصرفون بشكل جيد داخل وخارج المدرسة )المدار

 يتضمن ذلك التنمر الذي يحدث في أي مكان خارج مبنى المدرسة ، على سبيل المثال في وسائل النقل العام أو في وسط المدينة.

 

قد يتعاملون معها في المدرسة،  .، وهذا يتوقف على مدى خطورة التنمرالتنمر بطرق مختلفة مشاكل سيتعامل موظفو المدرسة مع

 .قد يبلغون الشرطة أو الخدمات االجتماعيةو ،المثال عن طريق تأديب المتنمرينعلى سبيل 

 

بشكل  مخاوفك إلى الشرطة أو المجلس المحلي )كاونسل( بشأن المدرسة إذا كنت تعتقد أنها لم تتعامل مع يمكنك تقديم شكوى

 لكن من الجيد عادة التحدث إلى المدرسة أواًل.فعال، 

 

 قضايا التنمر أو اإليذاء طرق عملية للتعامل مع
 تربية األطفال على الثقة بالنفسة وعدم االنجرار في المهاترات أو تقمص دور الضحية .1

 التعامل بشكل جيد مع أوالدك في البيت .2

 الطفل لمالحظة أي عالمة من عالمات اإليذاء كمراقبة سلو .3

 دوري معرفة األشخاص المسؤولين عن الرعاية في المدرسة والتواصل معهم بشكل .4

  (Safeguarding)و رعاية الطالب (Anti Bullying)سات المدرسة في مكافحة التنمر ااالطالع على سي .5

، Form Tutor ،DSL (Designated Safeguarding Lead)التواصل مع المدرسةعن طريق الـ  .6

Headteacher   قضايا التنمر أو اإليذاءلمعرفة المستجدات في 

 لي أو الشرطة أن لزم األمرتصعيد القضايا للمجلس المح .7

 التواصل مع المنظمات المعنية لالستشارة أو المساعدة القانونية .8

 
 العالقة الجيدة مع أطفالك هي أفضل حماية لهمتذكر دوماً أن 


