دليل مرجعي لمخاطر وسائل التواصل االجتماعي
وإرسال الرسائل الجنسية والتسلط عبر اإلنترنت
يستخدم معظم طالبنا اليوم اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في جميع جوانب
حياتهم تقريبًا .فاإلنترنت والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب ووسائل التواصل
االجتماعي هي من أبرز وسائل التواصل وتلعب دورا ً بالغ األهمية في أنشطتهم اليومية.
أمرا سهالً وبه العديد من
وفي حين أن اإلنترنت يجعل من الحصول على المعلومات ً
الخصائص اإليجابية في عملية التعلم ،إال أنه يشتمل أيضًا على بعض المخاطر .لذا ،من
المهم أن يدرك جميع أصحاب المصلحة هذه المخاطر المحتملة والخطوات الضرورية
التي نحتاج إلى اتخاذها كمجتمع بوج ٍه عام في حماية جميع طالبنا.
بصفتنا منطقة مدرسية ،فقد شهدنا عددًا متزايدًا من الحاالت المتعلقة بالتسلط عبر
اإلنترنت والتسلط الرقمي وإرسال الرسائل الجنسية .وإننا نشعر بقلق بالغ إزاء األثر
الذي يمكن أن تحدثه هذه األنواع من األفعال على كافة المعنيين وال سيما فيما يتعلق
بأطفالنا .لذلك ،يؤخَذ كل حادث على محمل الجد ويتم التحقيق فيه وفقًا للمبادئ التوجيهية
للمنطقة .ويتمثل أحد التحديات المتعلقة باإلنترنت والهواتف المحمولة في أنها يمكن أن
توفر إخفاء الهوية في التواصل؛ إذ يمكن إنشاء صفحات وهويات مزيفة تسمح للمستخدم
بإغاظة الناس والتسلط عليهم ومضايقتهم وترهيبهم على مختلف وسائل التواصل
االجتماعي.
وقد طلبت تشكيل فريق عمل إلشراك كافة أصحاب المصلحة الذين سيطلعون على هذه
القضايا وخاصةً فيما يتعلق "بإرسال الرسائل الجنسية" .وتعتبر المعلومات الواردة في هذا
درا لتزويد الطالب وأولياء األمور والمعلمين والمجتمع بوج ٍه عام بمعلومات
الدليل مص ً
حول عواقب وأخطار إرسال الرسائل الجنسية .وستواصل منطقة مدارس باترسون العامة
توخي الحذر في الجهود الرامية إلى خلق بيئة مالئمة لطالبنا والحفاظ عليها من أجل تفوقهم
ونجاحهم.

ايلين شيفر
مديرة مديرية التربية والتعليم
باترسون نيوجيرسي

تعرف على تطبيقاتك ومخاطرها!

قد تعتقد أن أطفالك يستخدمون تطبي ًقا ما ألنه أحد الطرق السهلة بالنسبة لهم للبقاء على اتصال مع أصدقائهم .وهذا صحيح بالتأكيد فيما يتعلق
بمعظم األطفا ل ،ولكن لألسف معظم هذه التطبيقات بها مخاطر خفية.

ما هو إرسال الرسائل الجنسية؟
لشخص ما .ويشكل إرسال الرسائل الجنسية فيما بين القاصرين استغالالً
إرسال الرسائل الجنسية هو أخذ أو نشر أو نقل أو مشاركة صور أو مقاطع فيديو فاضحة أو إباحية أو خليعة أو عارية
ٍ
لألطفال في المواد اإلباحية ،وهو ما يتعارض مع سياسة مدارس باترسون العامة .كما يعتبر إرسال الرسائل الجنسية بين الطالب جريمة من الفئة الثانية بموجب قواعد السلوك الخاصة بمداس
باترسون العامة.

عقوبة إرسال الرسائل الجنسية
بموجب قانون والية نيوجيرسي تعتبر هذه األنواع من الصور أو مقاطع الفيديو للقاصرين استغالالً لألطفال إباحيًا .وتؤدي اإلدانة بهذه الجريمة إلى االعتقال والمالحقة الجنائية والحكم
بالحبس وغرامة تصل إلى  150ألف دوالر واإلدراج مدى الحياة في سجالت مرتكبي الجرائم الجنسية.
ويخضع أي شخص يشترك في "إرسال الرسائل الجنسية" مع القصر أو في إرسال الرسائل الجنسية
الخاصة بهم إإلى اإلجراءات التأديبية للمنطقة المدرسية كما هو موضح في مدونة سلوك الطالب و/أو
عقد اجتماعات محتملة مع أعضاء الفريق المعني بدراسة الطفل للطالب الذين لديهم برنامج تعليم فردي
واإلبالغ عنه ألجهزة إنفاذ القانون و/أو غيرها من الوكاالت الحكومية أو الفيدرالية المختصة.
وفيما يتعلق بالحوادث التي تنطوي على إرسال الرسائل الجنسية بين المراهقين ،فقد سنت والية
نيوجيرسي نصًا بموجب القانون يمكن بموجبه ألحد القضاة أن يأمر المراهق بالمشاركة في أحد البرامج
التعليمية أو برامج تقديم االستشارة بدالً من مقاضاته جنائيا ً على الصور اإلباحية لألطفال .وبوج ٍه عام،
يجب على القاصرين الذين يشاركون في إرسال الرسائل الجنسية حضور أحد البرامج التي ترعاها الدولة
والتي توصي بها المحاكم حيث سيتعرفون على النتائج والعقوبات الحكومية والفيدرالية المحتملة
المرتبطة بإرسال الرسائل الجنسية .أما األفراد الذين تزيد أعمارهم عن  18عا ًما أو المراهقين الذين
ارتكبوا هذه الجرائم من قبل لن يكونوا مؤهلين للبرنامج التعليمي.

قائمة أهم خمس نصائح
للمراهقين
 -1تجاهل أو ارفض مطلقًا أي طلبات متعلقة
بالصور غير الالئقة
 -2قم بحظر األفراد الذين تشعر بعدم االرتياح
تجاه طريقة حديثهم إليك
محتوى جنسي صريح
صورا أو مقاطع فيديو ذات
ً
ً

 -3ال توزع أو تشارك

بالغًا تثق به إذا طلب منك شخص ما إرسال صور

صا
-4أخبر والديك أو شخ ً
غير الئقة أو أرسلها هو إليك

مباشرة إلى والديك واجعلهم يتصلون بقسم الشرطة

 -5أعط الهاتف أو الجهاز
المحلي

لماذا يرسل المراهقون الرسائل الجنسية؟
وف ًقا لما ذكره موقع  ،KidsHealth.orgفإن الكثير من الفتيات يرسلن الرسائل الجنسية على
سبيل المزاح كوسيلة للحصول على االهتمام أو بسبب الضغط الذي يمارسه األقران .كما يلقي الفتيان
في بعض األحيان باللوم على "الضغط الذي يمارسه األصدقاء" .أما بالنسبة لبعض المراهقين ،فقد
أصبح

هذا

سلوكًا

عاديًا

أو

طريقة

للغزل

لكي

يُن َظر

إليه على أنه شخص رائع أو أنه شخص مشهور .وقد يبدأ هذا األمر في شكل رسائل نصية بين
شخصين ثم يتطور إلى محادثات غير الئقة حول الجنس ،وعلى الرغم من أن الكلمات المتبادلة بين
المراهقين ال تخضع للمالحقة القضائية ،يمكن أن يؤدي هذا األمر إلى أعمال أخرى مثل تبادل الصور
ُعرض صور
غير الالئقة وهو أمر يخضع للمالحقة القضائية .ويتعزز هذا األمر عند الشباب عندما ت َ
ومقاطع فيديو خليعة للمشاهير وتكون النتيجة حصولهم على شهرةً أكبر وبرامج تلفزيون واقعية
وليس انهيار حياتهم المهنية والشعور بالخزي.

ما سبب الخطورة الشديدة إلرسال الرسائل الجنسية؟

عندما يفعل الشباب شيئ ًا خاطئ ًا ،فعادةً ما يكون ذلك بسبب عدم فهمهم لعواقب ونتائج أفعالهم.
ينطبق األمر نفسه على إرسال الرسائل الجنسية .فعندما يرسل الشاب صورة عارية أو شبه عارية
ورسائل جنسية صريحة ،فإنه يعتقد أن هذه الرسائل لن يراها سوى المستقبل .وهذا ليس صحي ًحا
دائ ًما .ففي كثير من األحيان ،عندما تنهار العالقات سيحاول أحد الشابين أو كالهما أذية اآلخر.
وسوف تكون إحدى الوسائل التي سيلجأ إليها كثير من الشباب لالنتقام هي استخدام هذه الرسائل
الجنسية التي أُرسلت عندما كانت األمور على ما يرام فيما بينهم .ويمكن للشباب إرسال هذه الصور والرسائل الجنسية الصريحة إلى زمالء الدراسة أو نشرها على اإلنترنت.
وال يدرك كثير من الشباب أنه بمجرد ظهور شيء ما على اإلنترنت ،فإنه يظل موجودًا إلى األبد ،وبالتالي تظل هذه الصور موجودة إلى األبد ،وكذلك تظل المعلومات على
اإلنترنت موجودة إلى األبد .فالشباب ال يفكرون في هذه األشياء عندما يرسلون الرسائل الجنسية .فقد يكون لديهم قدر كبير من الثقة أثناء عالقتهم مما يجعلهم يشعرون أنه ال
آثارا طويلة المدى.
خطر في إرسال هذه الرسائل .وعندما تصبح هذه الرسائل متاحةً على المأل ،يمكن أن يكون األمر محر ًجا جدًا بالنسبة إلى المرسل ويمكن أن يسبب له ً

برنامج مدارس باترسون لمكافحة التسلط
جعلت مدارس باترسون العامة من أولوية المنطقة الحفاظ على مدارس آمنة وموفرة للرعاية ومنظمة خالية
من المضايقات أو الترهيب أو التسلط .وقد ُوضعت سياسات تتفق مع وثيقة حقوق مكافحة التسلط في نيو
جيرسي من أجل تعزيز المعايير واإلجراءات المتعلقة بمنع الطالب من حوادث المضايقات أو الترهيب أو
التسلط واإلبالغ عنها والتحقيق فيها واالستجابة لها والتي تحدث في المدرسة واألماكن خارج المدرسة
و"االتصال اإللكتروني" مثل التسلط عبر اإلنترنت أو التسلط عبر الرسائل النصية أو مواقع الشبكات
االجتماعية.
وبما أن الطالب يتعلمون بالقدوة ،فإن مديري المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتطوعين
يدركون جميعًا أننا نتمتع بثقة الجمهور واعتماده علينا في حماية جميع األطفال في منطقتنا المدرسية.
ونود أن يعرف طالبنا أن التنوع له قيمة ،وأن الصور النمطية والمضايقات ليست سلوكيات مقبولة .ويُشجَّع
طالبنا وموظفونا على العمل معًا لمنع أعمال المضايقة من أي نوع.
وقد تلقى جميع الموظفين في المنطقة تدريبًا على سياستنا تجاه التسلط .فإذا اعتقد أحد الطالب أنه قد خضع
للمضايقة أو الترهيب أو التسلط ،فمن المحبذ أن يبلغ الطالب هذا األمر ألحد المعلمين أو مدير المدرسة أو
متخصص مكافحة التسلط المعين من قبل المدرسة .ويمكن أيضًا ألولياء األمور
والطالب تقديم تقاريرهم عبر اإلنترنت بشكل مجهول عن طريق زيارة الرابط التالي
 http://Paterson.k12.nj.usوالنقر فوق ارتباط برنامج مكافحة التسلط
الموجود أسفل الجانب األيسر من الصفحة الرئيسية .أو يمكنك االتصال بمنسق
مكافحة

التسلط

في

المنطقة،

السيد

تي

جيه

بيست

على

الرقم

 . 973-321-2404وتلتزم المنطقة بالمتابعة السريعة ألي تقرير من هذا القبيل
وستجري تحقيقا ً كامالً.
وكما أعربت الهيئة المعنية بالتسلط التابعة للوالية فإن" :التسلط ومضايقة األقران هي
وظيفة المناخ المدرسي" .وفي هذا الشأن ،اتخذت المنطقة خطوات صارمة لتنفيذ
الممارسات المحددة في قانون حقوق مكافحة التسلط التابع للوالية .وتُعَد هذه الخطوات
ضرورية في جهودنا الرامية إلى "تطوير المناخ المدرسي اإليجابي وتعزيزه والحفاظ
عليه من خالل التركيز على العملية المنهجية والممارسات الجارية والمستمرة في
المدرسة ومعالجة قضايا المناخ المدرسي مثل المضايقة والترهيب والتسلط".
وتواصل المنطقة استخدام نظام اإلبالغ عبر اإلنترنت غير الورقي لتتبع التحقيقات في حاالت المضايقة والتره يب والتسلط بدقة وضمان االمتثال لإلطار الزمني لتقديم التقارير
للوالية .ويعرض الرسم البياني أعاله جميع الحاالت المبلغ عنها والمؤ َّكدَة للمضايقة الترهيب والتسلط في مدينة باترسون منذ أن تم وضع القانون .وبعد قضاء بضع سنوات لفهم
مستوى لها للحاالت المبلغ عنها في عام  .2014ونشهد حال ًيا انخفاضا ً في عدد حوادث المضايقة والترهيب والتسلط
القانون بالكامل وتدريب جميع الموظفين ،بلغت المنطقة أعلى
ً
المبلغ عنها والمؤكدَّة األمر الذي يُعَد نتيجةً مباشرة للتدريب األفضل وتحسين ثقافة المدرسة حول المضايقة والترهيب والتسلط.

التسلط عبر اإلنترنت
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي الساحة المدرسية
الجديدة ألعمال التسلط

عالمات اإلنذار التي تشير إلى أن الطفل قد
يكون مشتر ًكا في التسلط عبر اإلنترنت!
انتباه!
يمكن أن يكون الطفل هدفًا للتسلط عبر اإلنترنت إذا:
• توقف بصور ٍة غير متوقعة عن استخدام جهازه (أجهزته)
متوترا عند استخدام جهازه (أجهزته)
• بدا عصبيًا أو
ً
مرتاح من الذهاب إلى المدرسة أو إلى الخارج بوج ٍه عام
• بدا غير
ٍ
• بدا غاضبًا أو مكتئبًا أو محب ًطا بعد االتصال باإلنترنت (بما في ذلك اللعب)
• أفرط في النوم أو لم ينم بما فيه الكفاية
• انسحب على نح ٍو غير عادي من األصدقاء المعتادين وأفراد األسرة
• أظهر زيادة أو انخفاض في تناول الطعام
• بدا مكتئبًا في غالب األوقات
عابرا حول االنتحار أو أن ال معنى للحياة
• قال كال ًما
ً
• فقد االهتمام باألشياء األكثر أهمية بالنسبة له
• تجنب المناقشات حول ما يفعله عبر اإلنترنت
• المكالمات أو الرسائل المتكررة من المدرسة التي تطلب منه الذهاب إلى المنزل بسبب مرضه
• رغب في قضاء وقت أطول مع الوالدين أكثر من أقرانه
• أصبح كتو ًما بصورة غير عادية وخاصة عندما يتعلق األمر باألنشطة
عبر اإلنترنت.

ما يجب فعله عندما يتعرض طفلك للتسلط عبر
اإلنترنت:

تحذير!

قد يكون الطفل متسل ًطا على اآلخرين
إذ
• غير الشاشة بسرعة أو أخفى جهازه عندما تكون قريبًا منه
• استخدم جهازه (أجهزته) طوال ساعات الليل
• شعر بالضيق على نحو غير معتاد في حالة عدم تمكنه من استخدام جهازه (أجهزته)
• ضحك بشكل مفرط أثناء استخدام جهازه (أجهزته) ولم
يوضح لك ما هو هذا األمر المضحك جدًا
• تجنب المناقشات حول ما يفعله عبر اإلنترنت
• بدا أنه يستخدم حسابات متعددة على اإلنترنت أو حسابًا ليس خاصًا به
• تناول القضايا السلوكية المتزايدة في المدرسة أو في أي مكان آخر
• بدا شديد االهتمام بالشهرة أو التواجد في دائرة اجتماعية معينة
• أظهر حساسية أو قسوة زائدة تجاه غيره من المراهقين
• بدأ بقضاء الوقت مع الرفقاء "الخطأ"
• أظهر ميوالً عنيفة
مغرورا على نح ٍو مفرط بمهاراته وقدراته التكنولوجية
• بدا
ً
• انسحب أو انعزل عن األسرة بصور ٍة كبيرة

• تأكد من سالمة طفلك (وشعوره باألمان)
• تحدث مع طفلك واستمع إليه
• احصل على الجهاز
• اعمل مع المدرسة
بوالدي المتسلط
• امتنع عن االتصال
ّ
• اتصل بموفر المحتوى
• اتصل بالشرطة عندما تكون هناك تهديدات جسدية
• اطلب المشورة إذا لزم األمر

ردود الفعل تجاه التسلط عبر اإلنترنت
في حين أن التسلط عبر
اإلنترنت ظاهرة جديدة
تشمل أنواع التسلط عبر اإلنترنت ما يلي:
نسبيًا ،إال أن النتائج بعيدة
المدى ومع ظهور تطبيقات
االستفزاز :استخدام لغة غير الئقة أو مبتذلة لمهاجمة شخص
مثل الفيسبوك وسناب شات
أو الشجار معه.
وتويتر وغيرها ،أصبحت
انتشارا
هذه الظاهرة أكثر
ً
المضايقة :إرسال رسائل غير الئقة أو مؤذية أو تحض
من أي وقت مضى .وقد
على الكراهية.
موقع
أفاد
انتحال الشخصية :انتحال شخصية أحد األشخاص
 Kidshealth.comأنه
ألغراض اإلضرار بسمعته أو الدعوة إلى الهجوم عليه أو
في كل يوم يبقى أكثر من
مشاركة معلومات حقيقية أو زائفة حوله.
 150ألف طفل على
مستوى البلد في منازلهم
النشر على المأل :مشاركة أسرار الضحية أو
نظرا
متغيبين عن المدرسة ً
معلوماته الشخصية في منتدى عام.
لما قد يتعرض له ضحايا
التسلط من الضرر النفسي
شخص ما عمدًا وبصورة علنية من
اإلقصاء :إقصاء
ٌ
والعاطفي واالكتئاب الشديد
مجموعة ما ومضايقته بعد إقصائه.
والقلق والغضب وحتى
السلوك االنتحاري .وتحقق
شخص ما إلكترونيا وإرسال
المطاردة" :متابعة"
ٌ
مدارس باترسون العامة في
رسائل مستهدفة بقصد تخويفه أو إيذائه أو ترهيبه.
جميع تقارير التسلط وتتعامل مع
االدعاءات المقدمة بجدية بالغة .والتسلط
عبر اإلنترنت هو جريمة المضايقة عبر
اإلنترنت في والية نيو جيرسي .ويمكن
للوالدين اإلبالغ عن األفعال المزعومة
إلى قسم الشرطة المحلية.
لإلبالغ عن حادث :ادخل إلى الصفحة الرئيسية لمدارس باترسون العامة على الرابط
 www.paterson.k12.nj.usانقر على "برنامج مكافحة التسلط" الموجود أسفل الصفحة.
على الجانب األيمن من الصفحة،
انقر على رمز "اإلبالغ عن التسلط".
اقرأ تعريف المضايقة والترهيب والتسلط ،ثم انقر "متابعة" وامأل تفاصيل كل عالمة تبويب بما
في ذلك معلومات االتصال الخاصة بك وانقر فوق "إرسال" عند االنتهاء ،أو يمكنك االتصال
على الرقم .973-321-2404

مخطط سير عمل عملية التحقيق في التسلط
الخطوة األولى

الخطوة الثانية

يمكن ألي شﺨﺺ يشهد إحدى حوادث المضايقة أو الترهيب أو التسلط أو يتعرض لها
اإلبالغ عﻦ الﺤادث عﻦ ﻃﺮيق رابﻂ "المتعرضون للمضايقة أو الترهيب أو التسلط" على
الﻤﻮقع اإللﻜﺘﺮوني للﻤﻨﻄقة المدرسية.

يُطلب من أعضاء هيئة التدريس بموجب القانون تقديم تقارير شفوية عن جميع حوادث
المضايقة أو الترهيب أو التسلط في نفس يوم الحادث إلى مدير المدرسة وملء تقرير الحادث
عبر اإلنترنت في غضون يومين (.)2

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

في غضون يوم واحد ( )1من استالم تقرير الحادث ،يجب على مدير المدرسة تعيين
متخصص في مكافحة التسلط لبدء التحقيق وإخطار جميع أولياء األمور أو أوصياء الطالب
المعنيين.

يجب أن يكمل متخصص مكافحة التسلط التحقيق في غضون عشرة ( )10أيام دراسية ويقدم
النتائج التي توصل إليها إلى مدير المدرسة.

الخطوة الخامسة

الخطوة السادسة

يراجع مدير المدرسة النتيجة (النتائج) ويقدم التوصيات إلى المشرف المساعد في غضون
يومين ( ) 2التخاذ اإلجراءات الرسمية والتي قد تشمل :خدمات التدخل أو برامج التدريب أو
التأديب أو تقديم المشورة أو أي إجراءات مناسبة أخرى.

يُبلِّغ منسق مكافحة التسلط جميع الحوادث أو المضايقة أو الترهيب أو التسلط واإلجراءات
المتخذة في االجتماع الدوري لمجلس التعليم والذي يجب أن يصوت لتأكيد اإلجراءات المتخذة
أو رفضها أو تعديلها.

الخطوة السابعة

الخطوة الثامنة

يتم إخطار أولياء األمور بنتائج التحقيقات واإلجراءات التي يتم اتخاذها كتابيا ً فيما يخص
طفلهم فقط خالل خمسة ( )5أيام من انعقاد اجتماع مجلس التعليم.

يحق للوالدين طلب جلسة استماع مع مجلس التعليم في جلسة تنفيذية الستئناف قرار مجلس
التعليم .وبعد ذلك يعيد المجلس النظر في طلب ولي األمر في االجتماع الدوري التالي
قرارا مكتوبًا.
ويصدر
ً

الخطوة التاسعة

الخطوة العاشرة

يمكن لآلباء الذين ال يزالون غير راضين عن إجراء المجلس الطعن في القرار أمام مفوض
التعليم في نيوجيرسي الذي سيؤكد القرار أو يرفضه أو يعدله أو يحيله إلى المحاكم اإلدارية
في نيوجيرسي.

يتخذ قاضي المحكمة اإلدارية في نيوجيرسي القرار النهائي في أي حالة طعن.

يود مجلس باترسون للتعليم أن يشكر فريق العمل المعني بإرسال الرسائل الجنسية والتسلط عبر اإلنترنت
على إعداد هذا المستند
أعضاء فريق العمل المعني بإرسال الرسائل الجنسية والتسلط
عبر اإلنترنت
باميال باول ،الرئيس
تيودور "تي جيه" بيست ،الرئيس المشارك
رينيه ماكميالن ،الرئيس المشارك
آنا آدامز
بيتر أفينيتو
ريما بانديلي
سيليس كبرال
رونتاي كارزويل
شيريل كوي
شارون إيستون

جورج جاربيك
تانيا غرين
تايشيا هيلبرت
فرجينيا جاكسون
الفون جونز
ماكيتشرن
كاثي ليبور
جلين اليد

مايرا مارين
دابليو كيمبر
ماكدويل
لوريل أولسون
خورخي اوزوريا
كريستين باغان
راكيل سوتو
أنتوني تراينا

