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ارسم حدودك



 وّثق الحادث
 

احذف

معلوماتك

الشخصية

حافظ عىل خصوصية حساباتك عىل

وسائل التواصل االجتماعي 

احذف المعلومات المتاحة التي يمكن

أن تعّرضك للخطر

 

احتفظ بسجالت تثبت وقوع الهجمات

اجمع أدلًةمرئيًة عن الحادث: التاريخ،

الوقت، صور، عدد التهديدات، األشخاص

المتوّرطين. 

احتفظ باألدلة في مكان آمن.



 
أ . يضع فايسبوك وتويتر بتصّرف
المستخدمين خاصيًة مدمجًة تمكّنهم من

التبليغ عن التعليقات المهينة والبغيضة. 
ب .    من خالل القنوات الموّفرة لكل من

يتعّرض حسابه لالنتهاك

ت .    القنوات ذات الصلة
 

احخاصًة في حال التعّرض لهجمة غرضها

استقاء معلوماتك الشخصية

بلّغ الجهات 
التالية عن

 الحادث

الشبكات

االجتماعية

الشرطة

شخص 

تثق به

إذا كان هذا الوضع يؤّثر عىل صحتك
النفسية، اعتمد عىل شخص تثق به لرصد

المستجدات وإبالغك بها. 



أعد التحكّم 
بالخطاب السائد

 

احظر

اكتم, احذف

الحسابات

 

يُعتبر هذا األمر مفيداً في بعض حاالت
التهديدات وخطاب الكراهية، لكن ينبغي

تفادي هذه الطريقة بغية رصد نشاط

المتحّرش والحؤول دون فقدان األدلة. 

يمكنك استخدام تطبيقات خاصة بأطراف

ثالثة لحظر حسابات كتلك المدرجة في
قائمة الحسابات المحظورة الخاصة بك،

مثل تطبيق "بلوك توغيزر" 

 

انشر التوعية من خالل تداول معلومات

تّم التحقق منها، لتنبيه شبكة معارفك

بشأن أي خطأ وارد.  

تجّنب تأجيج المتصّيدين عىل اإلنترنت

باستخدام كلمات حريضية وشتائم

 حّدث أطر 
سالمتك الرقمية

 تأكّد من أمان حساباتك وكلمات المرور
الخاصة بك. 

اّتصل بمزّودي اإلنترنت المعنيين إذا

ُسرقت معلوماتك. 

تبّين إن كان قد تّم استخدام أي برنامج أو

فيروس للحصول عىل معلوماتك

الشخصية من خالل أجهزتك. للحصول

عىل المزيد من المعلومات، راجع دليل

سايف سيسترز



تحّصن باألمن والدعم



1.قّيم مستوى المخاطر وفكّر في احتمال
تغيير عنوانك

إذا امتّدت الهجمات إىل مساحات خارج
نطاق اإلنترنت (يشيع هذا األمر بشكل

خاص في حاالت استقاء المعلومات

الشخصية أو القرصنة). 

وّثق األدلة واستشر خبيراً قانونياً عندما تصل

األمور إىل مرحلة حرجة

 خذ استراحة بعيداً عن المساحات اإللكترونية
ومنصات التواصل االجتماعي عندما يخلّف

التحّرش تأثيراً سلبياً عىل صحتك النفسية

والجسدية. 



أحط نفسك بقدر

أكبر من الحماية



 
ارصد المعلومات المتوفرة عىل اإلنترنت عن حياتك

الشخصية:

1.من خالل استخدام برنامج تنبيهات غوغل للحصول عىل
رسالة إلكترونية/ إشعار كلما ظهر استفسارك عىل الويب. 

2.من خالل توعية أسرتك وعائلتك بشأن أهمية عدم تبادل
المعلومات الشخصية عىل اإلنترنت، ألّن تعّرض حساب

واحد للقرصنة يعّرض جميع الحسابات األخرى في الشبكة

لخطر القرصنة أو الهجمات. 

 

1عّطل كافة اإلعدادات المتعلقة بموقعك
الجغرافي وحّمل صوراً/ فيديوهات بعد

مغادرتك الموقع عوضاً عن القيام بذلك أثناء

تواجدك فيه. 

استخدم تقنية الشبكة االفتراضية الخاصة.

 

الموقع

احِم هويتك

 



استخدم تقنية البحث العكسي عن الصورة لتحديد

مصدر المادة البصرية عند رصد تواجد غير مرغوب فيه

عىل اإلنترنت.

غطِّ الكاميرات الخاصة بك بملصقات أو أوراق عندما ال

تستخدمها. 1

بعض طرق تغطية الكاميرا األعىل تكلفًة

(C-Slide) "تشمل "سي- ساليد

 .(SpiShutter) "و"سبايشاتر
استخدم تطبيقات تتيح تمويه الوجوه

والمعلومات عند تسجيل مواّد بصرية،

مثل "أوبسكورا كام في 1"

ObscuraCam v)
 

الكاميرا والبث

 الحّي
 



ال تعتمد اسم المستخدم وكلمة المرور نفسيهما لكل
موقع إلكتروني. 

.استخدم ميزة التحقق بخطوتين أو المصادقة المتعددة
العوامل عند تسجيل دخولك إىل حسابك. 

عند اختيار كلمات المرور واألسئلة السرية، تأكّد من أّن
أحداً لن يتمكن من العثور عىل اإلجابات عىل حساباتك

عبر وسائل التواصل االجتماعي (مثل تاريخ ميالدك أو
اسم هرتك)، وفكّر في ما يلي: 

 
.1

.2

.3

 
 

اسم المستخدم 

وكلمة المرور

 

أ . استخدام برنامج
إلدارة كلمات المرور
(مثل "الست باس"

و"داشالين")
وبرنامج إلنشاء

كلمات المرور

("باسوورد
("جينيرايتر

ب . استخدام جملة
مولّدة بشكل

عشوائي لإلجابة عن

 .األسئلة السرية

ت . استخدام
عبارة مرور عوضاً
.عن كلمة مرور



أمن المواقع

 اإللكترونية
 
 

البريد

اإللكتروني

وحسابات

وسائل

التواصل

االجتماعي

 
 

أنشئ حساباً باسمك عىل كافة المنصات

اإللكترونية األساسية

أنشئ صفحات عامة عىل مواقع التواصل

االجتماعي لألعمال الفنية، وحسابات

خاصة لمعارفك الشخصيين.

تحّقق من إعدادات الخصوصية عىل كل

موقع. 
أنشئ حسابات بريد إلكترونية منفصلة

ألغراض مختلفة.  

 

ركّب أدوات الويدجت والمالحق من

مصادر آمنة.

أشرف عىل إدارة التعليقات أو أوقفها. 

استفد من خدمات تتيح إجراء نسٍخ

احتياطية تلقائياً لدى تعّرض المواقع

اإللكترونية للهجمات، مثل "فولت برس"

(VaultPress ) أو "باكاب بادي"
  .(BackupBuddy)

ابدأ بحماية موقعك اإللكتروني من
"الهجمات الموزعة للحرمان من

الخدمات" (DDoS) من خالل مراجعة

األسئلة الواردة في موقع

DigitalDefenders.org

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fvaultpress.com&design=DAEC614MC3s
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fithemes.com%2Fpurchase%2Fbackupbuddy%2F&design=DAEC614MC3s
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.digitaldefenders.org&design=DAEC614MC3s


اختر أعىل مستوى من إعدادات الخصوصية عىل كافة

التطبيقات والمنصات والمواقع اإللكترونية التي

تزورها. 

ثّبت برمجيات لمكافحة برامج التجسس

اإللكتروني(من البرمجيات المجانية "سبايبوت"

 .((ad-blockers) "و"آد بلوكرز (Spybot)
ثّبت برمجيات مضادة للفيروسات.

.ال تنَس تحديث أنظمتك التشغيلية باستمرار. 

PIN) استخدم دوماً رمز تعريف شخصي.
 .(code

.احذف سجل المتصفح وسجل خروجك
من كافة حساباتك إذا كنت ال تستخدم

جهازك الخاص.

 
 

أنظمة التشغيل

 

الوصول إىل

األجهزة 



 احترم اإلرشادات الموّجهة إىل الجمهور التي تّتبعها
المنصة اإللكترونية. 

.في ما يتعلق بحماية الفيديوهات عىل يوتيوب،تنصح
منظمة "ويتنس" بما يلي: 

.1

.2

 

الفيديوهات

 
 

افهم القوانين

المحلية ومختلف

الشروط المفروضة

عىل تحميل المحتوى

  .عبر العالم
 

أضف أكبر قدر من 

المعلومات السياقية

والمحّددة إىل الفيديوهات

لمساعدة المشرفين عىل

فهم سياق المادة التي

 .قمت بتحميلها
 

أ احصل عىل موافقة
األشخاص الذين

يظهرون في الفيديو

 .الذي قمت بتحميله
 

افهم حقوق الطباعة

والنشر واستفد من هذه

المعارف عند مواجهة

ادعاءات بانتهاك هذه

الحقوق. 

تواصل مع

يوتيوب إلرسال

معلومات حول

تجربتك مع

هذه المنّصة.  



تعّرف عىل

محاوالت

التصّيد

االحتيالي

 
 

ابَق عىل اطالع عىل تقنيات التصّيد

االحتيالي والطرق المبتكرة للخداع.

ال تنقر الروابط التي ترد في رسائل نصية
أو إلكترونية عشوائية. إذا كنت غير متأكّد

من مصدر الرابط أو الملف المرفق، أو

محتواه، ال تنقره بل توّجه إىل المصدر

األساسي للحصول عىل المزيد من

المعلومات. 

تنّبه من النوافذ المنبثقة كون المتصّيدون
غالباً ما يستغلونها لشّن هجماتهم. انقر

عىل رمز " x" عوضاً عن "إلغاء" لدى ظهورها. 

4.ثّبت شريط أدوات لمكافحة التصّيد
االحتيالي عىل حاسوبك.

تحّقق من أمن المواقع اإللكترونية وال تزر

إال الصفحات المشّفرة. 

بّدل كلمات المرور الخاصة بك بانتظام. 

حّدث متصفحك باستمرار. 

ثّبت جدراناً ناريًة لحماية حاسوبك من

العالم الخارجي. 

ال تنشر معلوماتك الشخصية أو المالية
عىل اإلنترنت أبداً. 

.استخدم برمجيات مضادة للفيروسات. 

من الطرق األساسية لتجّنب التصّيد االحتيالي

 :(Phishing.org إعداد)
 



موارد إضافية
 



Crash Override: Guides and other resources:
http://www.crashoverridenetwork.com/resources.html

Fundación Karisma: Become INTERNET GENIUS … Renewed: 
https://web.karisma.org.co/pagina-principal-2/our-
work/campaigns/become-internet-genius-renewed/ 

PEN America (https://pen.org/): 
Visit their online harassment manual:
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/ 

IFEX digital security
https://ifex.org/ar/

7amleh: 
https://dsc.7amleh.org/

Anti‐Defamation League, Responding to Cyberhate –Toolkit for Action:
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-
hate/ADL-Responding-to-Cyberhate-Toolkit.pdf 

SMEX:
https://smex.org/
SMEX Helpdesk: https://smex.org/helpdesk/ 

WITNESS
https://technology.witness.org/ 

Take Back the Tech:
https://www.takebackthetech.net/  

Cyberbullying: 
https://cyberbullying.org/ 

Crash Override:
http://www.crashoverridenetwork.com/

Without My Consent: 
https://withoutmyconsent.org/

The Weather Report: 
http://www.theweatherreport.org/

https://www.canva.com/design/DAEkxLeS7No/ywF33cxnWGrWR7vgFV6bCw/edit
https://smex.org/helpdesk/


Haystack Project: 
https://www.haystack.mobi/

Internet Lab:
https://www.internetlab.org.br/en/biblioteca/

Justitia: 
http://justitia-int.org/en/new-report-digital-freedom-of-speech-
and-social-media/

Gender and tech resources: 
https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Main_Page 

Steph Guthrie, TEDx talk: The problem with don’t feed the trolls
https://www.youtube.com/watch?v=_KHEkR5yb9A 

Front Line Defenders
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-
publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-
defenders-risk 

EFF: 
https://ssd.eff.org/en/module/creating-strong-passwords

Cloudwards:
https://www.cloudwards.net/dashlane-vs-1password/

Safe Sisters (https://safesisters.net/) 
A common sense guide to digital safety for women and girls in Sub-
Saharan Africa: https://internews.org/wp-
content/uploads/legacy/2018-09/Safe-Sister-Guide.pdf

Access Now: 
https://www.accessnow.org/help-ar/?ignorelocale

Online Safety: Speak Up & Stay Safe(r): 
https://onlinesafety.feministfrequency.com/en/ 

TrollBusters (http://www.troll-busters.com/)- Their infographic: Are
you being harassed online?
https://yoursosteam.files.wordpress.com/2017/01/tb_infographic_wa
termark.jpg 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_KHEkR5yb9A&design=DAEC614MC3s
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Finternews.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2018-09%2FSafe-Sister-Guide.pdf&design=DAEC614MC3s

