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مالحظات 
الخصوصیة واألمن على األجھزة الذكیة 

التي تعمل بنظام أندروید  

كيف نتجنب المخاطر عند استخدام األجهزة الذكية

الحلول واألخطار

إمكانية تعقب األجهزة الخلوية الذكية بسهولة، حيث يمكن للشركة مزودة الخدمة التجسس عليك

إمكانية ضياع الجهاز أو مصادرته، ما يؤدي إلى فضح المعلومات الحساسة

إمكانية التعقب عن طريق التطبيقات على الهاتف، ما يسمح بسرقة المعلومات الحساسة عليه

 اإلعدادات التلقائية لألجهزة توفر حدا قليال من حماية الخصوصية واألمن، وهذا يعني أن
األجهزة تكون مصدرا سهال لالختراق

لماذا تعتبر أجهزة الهاتف الذكية خطرة؟

الحلول )تتطلب هاتفاً ذكياً( األخطار

Signal :یمكن لمزودي خدمة الخلوي االستماع لمكالماتكم وتسجیلھا          استخدام أداة اتصال مشفرة  - مثال

استخدام أداة تراسل مشفرة مفتوحة المصدر
)Telegram:مثال( 

الدخول لرسائلكم القصيرة

 استخدام أداة إلخفاء الهوية الرقمية )VPN( لتشفير بياناتكم مثل
Psiphon3

مراقبة بیاناتكم ونشاطاتكم على اإلنترنت

 إليقاف إمكانية تتبعكم من قبل مزود الخدمة، أزيلوا بطاقة السيم
إلى جانب البطارية

 يمكن تحديد موقعكم في أي وقت )حتى في حال إطفاء جهازكم
المحمول(

http://beheard.salamatech.org/ar/guides/how-to-use-psiphon
http://beheard.salamatech.org/ar/guides/how-to-use-psiphon
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فقدان األجهزة أو مصادرتها

 تطبيقات الهاتف ممكنة االختراق

نصائح عند عبور الحواجز

 يجب أن يكون جهاز الهاتف جديداً والرقم المفعل عليه اليمكله إال المقربون واألحاديث التي
 تدور عليه التحتوي أية رمز أو تلميحات ويستخدم للتواصل مع العائلة واألصدقاء المقربون

بعيداً عن أي حالة ثورية أو نشاط ثوري

 عند تفعيل برامج الدردشة والتي تعتمد على ارقام الهواتف ستكون جهات االتصال لدي غير
مشبوهة ولن تعرضني ألي خطر

 ان يكون حساب البريد االلكتروني الذي يتم تفعيل المتجر عليه ال يحتوي أية مراسالت ويتم
إنشائه فقط من أجل تفعيل المتجر االلكتروني

عدم استخدام الفيس بوك والتويتر وعدم تنزيل تطبيقاتها واالكتفاء ببرامج الدردشة فقط

عدم إصطحاب الهاتف الذي استخدمه في نشاطاتي  خارج المنزل

f     ال تترك جھازك بعیداً عن ناظریك

f  فعل قفل الشاشة على الھاتف

f  شفر البیانات على جھازك 

f  فعل مدیر األجھزة في أندروید وتعلم استخدامھ عن بعد لمسح البیانات عن جھازك

احرص على إنشاء نسخ احتیاطیة لبیاناتك باستخدام خدمات غوغل على جھازك 

.1

.2

.3

.4

.5

 التطبیقات على الھواتف یمكن أن تعرضنا للخطر، حیث یتطلب كل تطبیق إذونا (صالحیات)  بالحصول على معلومات 
 من الھاتف حتى یعمل. ھذه األذونات قد تشمل قائمة األسماء والكامیرا والمایكروفون والصور ورقم تعریف الجھاز

والموقع وغیر ذلك

 القاعدة األولیة ھي أن نعایین قبل تنزیل التطبیق على األذونات التي یتطلبھا، ورفض تنزیلھ  إذا شعرنا أنھ یطلب إذنا
 للدخول لمعلومات من غیر المنطقي أن یحتاجھا لیعمل. كأن یطلب تطبیق مصباح الفالش إذنا للدخول إلى المایكروفون أو

إلى الرسائل على ھاتفنا
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يجب علینا االطالع على اسم الشركة المنتجة للتطبیق وعلى سمعتھا

یجب علینا قراءة مراجعات الناس المستخدمین للتطبیق وآراء ھؤالء حولھ، وتقییم التطبیق بناًء علیھا 

یجب علینا تجنب تنزیل تطبیق ال نحتاج استخدامھ بحق

إعدادات األمن والخصوصية على الجهاز

 قد يحمل جهازك معلومات حساسة كبيرة، ربما تشكل خطرا كبيرا إذا وقعت باليد الخطأ،
 وقد يؤدي هذا إذا اعتقاالت وحتى إلى تصفيات. يجب عليك التأكد من ضبط إعدادات األمن

والخصوصية على جهازك بصورة جيدة. لقراءة كيفية ضبط اإلعدادات، اطلع على هذا الدليل
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