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ي  ي إزالة المحتوى المتطرف واإلرهاب 
 
 )اعتدال( و )تليجرام( يرفعان مستوى التعاون ف

 

 

اير  21الرياض، ( الموافق قام كٌل من المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(، و  -2022فبر ن )تليجرام(، اليوم )االثني 
اير(  21 ك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة اإلرهاب م باالتفاق عىل تعزيز التعاون 2022)فبر المشبر

 (. PCVEوالتطرف العنيف )

)تليجرام( من خالل مراجعة أعوام الماضية مع ة وقد تعاون المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال( خالل الثالث
ي  نت المنشور باللغة العربية عبر اإل المحتوى اإلرهابر وبناًء عىل نجاح هذا التعاون، اتفق الجانبان عىل توسيع نطاق التنسيق  ،نبر

ي تمجد اإلرهاب. 
 فيما بينهما من خالل رصد وإزالة المحتويات العربية الممنهجة التر

ي 
ن فن ن المتخصصي  ي ُيشتبه  ا األربعة أسابيع الماضية، تقييم    )اعتدال(، خاللوأجرى فريق من الباحثي 

آلالف من القنوات التر
ستخدام لخدمات المنصة، وتمت مشاركة النتائج مع لإلرهاب للكشف عن أنماط إساءة اال حتوائها عىل مواد دعائية اب

ه الجماعات اإلرهابية عىل المنصة،  ليها إاإلزالة النهائية للمواد المشار وكانت )تليجرام( من أجل مراجعة ماتم رصده مما تنشر
وط واألحكام الخاصة بها.  ي بشكل تطوعي من قبل المنصات المعنية، مع األخذ باالعتبار مراعاة الشر

 تأبر

ي 
وركزت اإلجراءات المنسقة ضد المحتويات الدعائية لإلرهاب بشكل أساسي عىل أساليب نشر وإنتاج المواد اإلرهابية، والتر

ومقاطع فيديو وتسجيالت صوتية، لكل من: داعش، هيئة تحرير  (PDF)فات وسائط بأشكال مختلفة عىل صيغ تضمنت مل
ي قنو 

ي رفعتها تلك الجماعات عىل )تليجرام( وفن
تستضيف تلك  ةات عامالشام، واألذرع اإلعالمية التابعة لتنظيم القاعدة، والتر

ي )ت
 ليجرام(. المواد فن

ن )اعتدال( و )تليجرام(، إزالة مايقارب  اكة بي  ي اتخاذ المزيد مع  ،من المحتويات والروابط 672,972ونتج، عن الشر
االستمرار فن

 جراءات طوال األشهر المقبلة. من اإل 

ن العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال( بتعزيز التعاون،   وقد، رحب الدكتور منصور الشمري، األمي 
 
مؤكدا

ي منصته عىل مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف
ام )اعتدال( بدعم )تليجرام( فن ن  . عىل البر

اكة بطريقة منهجية ودقيقة ومهنية باستخدام إمكانات المركز الرقمية، الفكرية، واإلعالمية، من "وقال،  نسىع للتعاون والشر
كة، بتعاوننا اليوم سنحص ي جعل مع المنصات التقنية األخرى د نتائج النجاح، ونتطلعأجل تحقيق األهداف النبيلة المشبر

، فن
اكة نموذج    للعمل به وتطبيقه".  ا مثل هذه الشر

اكة مع )اعتدال( مثمرة ومفيدةأن اإىل  ممثل منصة )تليجرام( " لخصمن جهته،  فنحن ندعم حرية التعبب  واالحتجاج  ،لشر
ي )تليجرام( لإلرهاب و 

، لكن ال يوجد مكان فن جراءاتنا الداخلية إستمرار عىل تطوير انحن نعمل ب ،ةالدعايات العنيفالسلمي
 ستخدام عىل منصتنا". ساءة اال إأدوات المتابعة لدينا لضمان عدم و 
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