
العنـــف
المحتوى المخصص 

للبــالغـيـــــن 

المشـاهد الدموية 
الصور المحرضة على 

الكـــ�اهيــــة

وفقًا لموقع تويتر، بعض األمثلة على 
المحتوى الحّساس هي

هو المحتوى الذي ينتهك 
القواعد أو المعا�ير ألسباب 

اجتماعية، دينية، ثقافية، 
نفسية، أو غيرها.

وُيعتمد توصيف هذا المحتوى 
على الحساسيات الفردية.

يتّم اإلش�اف على المحتوى 
الحّساس من ِقبل إدارة 

المواقع ومنّصات التواصل 
االجتماعي والمستخدمين.

ما هو المحتوى 
الحســـــــــــــاس؟

كيف ُيمكن أن �ؤثر عليك 
اإلف�اط في مشاهدة 

المحتوى الحساس؟

ما الذي يمكنك فعله؟

الموازنة �ين المحتـــــــوى 
الحّســـــاس والرقابـــة

تعرف على التصنيفات 
المختلفة للمحتوى الحساس:

محتــــوى 
حســـاس

ساعد نفسك عن ط��ق �نظيم 
المحتوى الذي �تعرض له عبر 
اإل�ترنت، بناء على حساسيتك 

واختيـــــا�ا�ـــك.

هو المحتوى الذي قد 
يكون ص��حًا جدًا بالنسبة 

لعمر المشاهد. 

يمكن لهذا المحتوى أن ال 
يكون مناسبًا بالنسبة لطفٍل 

ألنه قد يقوم بتشجيعه 
على القيام بسلوٍك خطر،  
�ينما قد يكون ال بأس به 

لطفٍل أكثر نضجًا.

ُيمكن ألولياء األمور واألهل 
م�اقبة تعرض أطفالهم 

لمحتوى غير الئق عبر الرقابة 
األبــويـــــة.

 

هو المحتوى الذي يعاقب 
عليه القانون.

قد تختلف قانونية بعض 
المحتويات من بلد آلخر.

يغّير ط��قة تفكيرك.
يج�ح مشاعرك.

ُيضـللـــــــك.
يدفعك نحو التطرف 

بوجهات نظرك

تقوم المنصات عبر اإل�ترنت 
بتم�يز المحتوى الحساس، 

ولكّنها �ترك ق�ار مشاهدته 
للمستخدمين كي ال تمارس 

دور الرقيــب.
ُيتوقع منك �نظيم ظهور 
المحتوى الحّساس على 

حسابك، بناء على اختيا�ا�ك 
الفرديـــــة.

أبلغ عن المحتوى الحّساس 
ليتم تحديده وإخفاؤه عن 

المستخدمين ممن ال �رغبون 
في �ؤيته.

ألغ متابعة الحساب الذي 
شارك المحتوى أو احظره، كي 

�تجنب ظهور محتوى مما�ل 
من المصدر نفسه.

اطلب إخفاء هذا المحتوى 
عند ظهوره في �تائج البحث.

في حال وجب عليك مشاركة 
محتوى حّساس، ضع عالمة 
ُتظهر أّن المحتوى حّساس.

قم بتع�ين منقحات المحتوى 
على منصة التواصل االجتماعي 

ومحركات البحث، من خالل 
إعدادت الضبط إلخفاء 
المحتوى الحساس عنك.

اختر منصات التواصل 
االجتماعي بناء على جمهورها 

وم�اعاه نوع المحتوى الذي 
تقدمه من جهة، وحساسيتك 

الشخصية من جهة أخرى. 

يتمُّ غالبًا حظر الوصول إلى 
المحتوى غير القانونّي من قبل 

الوكاالت الحكومية بهدف 
حماية المواطنين.

إّن المحتوى الغير مالئم أو الحّساس ال يعني بالض�ورة أنه غير قانوني.

محتــــوى
غيــر الئق

محتــــوى 
مخـــالف 
للقوانين
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