
 
 

 

 

 المحتوى غير الالئق

 يمكن للمحتوى غير الالئق أن يؤدي إلى إثارة مشاعر سلبية من قبيل الصدمة، أو االرتباك أو الخوف. 

من ف. ومع ذلك، على من يقوم باستهالكه لياقة شيء ما من عدمه تعتمد" ألن الالئقتقديم تعريف دقيق للمحتوى "غير  يصعب
ذي لعالم؛ المحتوى اللمؤذية أو عنياة أو مشوهة، يقدم صوراً المحتوى الذي  فطاا لالالئق المحتوى غير على النموذجية المللة األ

ياة عنصور جنسية سمح لهم بالوصو  إلى الوزن، أو ذلك الذي ي لتنافس النقاصعلى ايحرض الشباب على إيذاء الناس أو 
 ..وهلم جرا، ومهينة

 

 عندما يقوم فطا  باالتصا  المباشر: 

 قد يشعر الصغير الذي يتعرض لمحتوى غير مالئم بالصدمة أو الضغفط. 

ك  من شأنها أن تتسبب بشضع في اعتبارك أنه من غير المرجح أن يشير الفطا  إلى المحتوى غير المالئم. تاادى استخدام لغة 
غير مقصود في إعاقة المحادلة، أو خلق عوائق أمام اإلفصاح، ولكن أنصت لإلشارات الدالة على أن الفطا  مستاء من شيء رآه 

غير على لصعلى االتأكيد يجب امدح الفطا  لقيامه باالتصا ، وأقر بشجاعته للتحدث علنا عن مشاكله ومشاعره. على اإلنترنت. 
أن بتخبره أن هو  عن ذلك القرار الصحيح وأنك موجود لإلنصات له ومساعدته. كذلك فإن من األمور التي ال تق  أهميةتخذ ان ي

 لوم بأي صورة من الصور. لاألمر ليس خفطأه، وأنه لن يتعرض ل

. تذكر فطواعية بصاة ت، ويدلي بالمزيد من المعلوماليعبر عن ناسهمع الفطا  المتص ، وامنحه الوقت والمساحة  جيدة ابن عالقة
 أن تقر باأللر االناعالي لما حدث، وأن تحرص على عدم القيام باالفتراضات فيما يتعلق بالموقف. ب

 ً تسنى للفطا  االفطالع على ذلك . باإلضافة إلى قيامك بجمع المعلومات عن فطبيعة المسألة، حاو  أن تاهم كيف له كن داعما
 لك المحتوى عليه. تحدث إلى الفطا  عن أمور من قبي : المحتوى، وما هو التألير الذي تركه ذ

  .الضغفط الواقع عليه بسبب الرفقاء 

 .حب االستفطالع 

  التصرف بفطريقة معينة أو اإلتيان بتصرفات جنسية.  –الضغفط االجتماعي 

ر قنوات عب متابعتهمن خال  االستماع إلى الفطا  ستتمكن من أن تاهم فطبيعة المسألة بصورة أفض ، وإذا اقتضى األمر، يمكنك 
على سبي  الملا ، إذا أفضت المناقشة إلى أمور تتعلق بالصحة العقلية بسبب قيام الفطا  بزيارة مواقع فقدان  –اإلحالة اإلضافية 

 الشهية. 

ير راغب في التحدث عن التااصي  ألناء االتصا ، شجعه على االتصا  مرة أخرى، واعفطه الوقت والمساحة إن إذا كان الفطا  غ
 لزم األمر. 

 . ناقش الخيارات العملية )انظر أدناه(

 :عندما يقوم الوالد/ مقدم الرعاية باالتصا 

 امدح الوالد/مقدم الرعاية على مبادرته باالتصا . قد تجده شاعراً بالغضب أو االرتباك أو الخوف، وقد يلوم ناسه عما حدث. 

ال يصدرأحكاماً مسبقة، وأن يتاادى أية حلو  سريعة ناجمة عن الذعر. ن شجع الوالد/الوالدة على محاولة االحتااظ بالهدوء، وأ
فإن النتيجة األكلر احتماالً لمل  هذا التصرف هي أن الفطا   –والدة بعدم قفطع االنترنت عن الفطا  وبصاة خاصة انصح الوالد/ال

 لن يناقش أية مشاك  مستقبلية مع الوالدين خوفاً من أن يقوماً بقفطع اإلنترنت عنه. 
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معالجة مخاوفه. انصحهم في إرشاد الوالدين بشأن التاكير فيما هو مالئم لفطالهم، واستعراض الخيارات لاقض بعض الوقت 
 يمكنك اقتراح المنظورات التالية: بالجلوس معاً كعائلة، والتحدث إلى الفطا  كصديق. 

 ال تجع  فطالك يشعر بأنه قد تم تسليفط جميع األضواء عليه.  :اختر التوقيت بعناية 

 وده هو أن يزعجه أحد إذا كان فطالك قد واتته الشجاعة للكشف عن مخاوفه، فإن آخر شيء ي :ابحث عن مكان هادئ
 خال  ذلك. 

 حاو  أال تكون مصدراً لألحكام وامنح فطالك الارصة لإلجابة. حاو  أن تحافظ على انسيابية المحادلة.  :اطرح األسئلة 

 ق  لفطالك بأنك تصدقه، وأنك موجود لمساعدته.  :طمأن طفلك 

 إذا كان هناك أي مسائ  تجري إلارتها في البيئة المدرسية.  ناقش مع الوالدين ما إذا كان عليهم التواص  مع مدرسة الفطا  حو  ما

 ناقش الخيارات العملية )انظر أدناه(. 

 :النصيحة العملية

 بناء على فطبيعة المسألة، هناك عدد من الخفطوات العملية المختلاة التي يمكن تفطبيقها. 

ى غير الئق بالنسبة له، وكيف يمكنه استخدام المؤشرات العمرية المقترحة، أو البحث ناقش مع الفطا  لماذا يمكن أن يكون المحتو
 بعناية لتاادي االفطالع بالصدفة على محتوى مزعج. 

اقترح على األفطاا  أن يكونوا صادقين بشأن أعمارهم عندما يدخلون إلى المواقع، ألن القيود على المراح  السنية وضعت لهدف. 
 بي  استخدام الاالتر أو البحث اآلمن. ناقش خيارات من ق

إذا كان المحتوى قد تمت مشاركته عبر وسائ  التواص  االجتماعي، ناقش خيارات من قبي  اإلبالغ عن المحتوى لمقدم الخدمة، 
 أو اإلبالغ عنه. ا, حجب الشخص الذي شارك المحتوى 

 إذا كان المحتوى موضع المناقشة غير قانوني، انصح الفطا  / الوالد حو  كياية اإلبالغ عنه )انظر دلي  المحتوى غير القانوني(. 

ة االنسحاب من المواقف التي يشعر فيها بالضغفط نتيج –على سبي  الملا   –ناقش الفطا  بشان استراتيجيات إدارة ضغفط الزمالء 
 مشاهدته. النظر إلى محتوى ال يود 

استناداً إلى السياق المحلي لديك، قد يكون هناك خيارات إلشراك األفطاا  أو االوالدين أو مقدم العراية في خدمات دعم ونصح 
 مالئمة بشأن الموضوعات المفطروحة. 

 إشارات الخفطر:

  ر ذلك إلى من المحتم  أن يشي –الفطا  بصورة مباشرة / متعمدة من قب  شخص بالغ مع مشاركة محتوى جنسي
 )انظر دلي  االستمالة(. سلوكيات استمالة. 

  مواقع تشجع على إيذاء الذات أو االنتحار. لالفطا  مشاهدة 

في حا  ظهور أي من إشارات الخفطر ألناء محادلتكما، اتبع عمليات التصعيد القياسية الخاصة بك بهدف التدخ  من خال  فرض 
ما هو مالئم. القانون، وخدمات حماية الفطا  وغيرها، حسب

 

  

 

 

 


