
POWERED BY  SALAMATECH
 www.salamatech.org

Be Heard
beheard.salamatech.org 

مالحظات:
الخصوصية على الفيسبوك

الفيسبوك هو شركة خاصة مقرها الواليات المتحدة األمريكية.

  ال يوجد أي نشاط يحصل على اإلنترنت يتمتع بالخصوصية المطلقة، فكل ما تنشرونه على
الفيسبوك – حتى المحتوى الذي تقومون بحذفه الحقاً – يبقى مخزناً على خوادم الفيسبوك.

 الهدف األول من أي شركة هو الربح المادي – يقوم الفيسبوك بتحقيق أرباحه
باالستفادة من بياناتك الخاصة.

يلتزم الفيسبوك بمصالح حاملي أسهمه، ال بمصالح مستخدميه.

قد يعرض الفيسبوك مستخدميه وأصدقائكم وشبكتم لعدد من المخاطر، وقد تنبثق هذه المخاطر عن:

لحماية حسابك من االختراق أو المخاطر التي يفرضها المستخدمون الخبيثون، عليك:

لتحقيق أفضل مستوًى من الخصوصية واألمان على الفيسبوك، عليك أخذ التالي بعين االعتبار:

  ما قد تكشفه وتشاركه عنك وعن اآلخرين.

كيف يمكنني حماية حسابي من المخترقين والمستخدمين الخبيثين؟

 المستخدمين الخبيثين الذين قد يستهدفونك على الفيسبوك.

  كيف يمكنني حماية معلوماتي الشخصية على حسابي الشخصي على الفيسبوك،
كالمعارف، والموقع، والرسائل؟

 المحتوى الذي ينشره اآلخرون وكيفية تفاعلك مع هذا المحتوى.

كيف يمكنني حماية اتصاالتي على الفيسبوك؟

كيفية تعامل الفيسبوك مع بياناتك.

كيف يمكنني التفاعل والتصرف بأمان على الفيسبوك؟

فهم مخاطر الفيسبوك:

حماية حسابك على الفيسبوك
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 استخدم VPN لحماية اتصالك باإلنترنت لجعل هويتك مجهولة، وإلضافة طبقة أخرى
من التشفير.

استخدم إشعارات الولوج ليقوم الفيسبوك بإشعارك عند دخول حسابك.

  احذر من الهندسة االجتماعية والبرمجيات الخبيثة. إياك وتحميل الملفات أو ضغط الروابط التي ال
تثقون بمصدرها، إذ قد يؤدي ذاك إلى عدوى جهازك ببرمجيات خبيثة وسرقة بيانات حسابك.

  التفاعل مع المستخدمين الخبيثين عبر فتح الروابط أو قبول الدعوات أو األفعال المشابهة لذلك قد يؤدي
لتعريض حسابك للخطر.

تفقد أماكن دخولك إلى حسابك باستمرار.

 تفقد األجهزة التي تفتح حسابكم باستمرار عبر إعدادات األمان، إذ قد ينذرك هذا اإلجراء باختراق
حسابك، وإذا ما اكتشفت اختراقه سارع بإنهاء هذا النشاط وتغيير كلمة السر.

 يوفر الفيسبوك أداة أمان في إعداداته تمكنك من إدارة متصفحاتكم وأجهزتكم اآلمنة.

  قم بحماية معلوماتك، استخدم كلمة سر قوية، واستخدم موافقات الولوج لمنع اآلخرين
من الولوج إلى حسابك.

 يربط هذا التصريح حسابكم بجهاز كالهاتف الذكي أو التابلت أو الGnerator Code، والذي يتم
 استخدامه للتأكد من بياناتكم للولوج، حيث ال يمكن ألحد الدخول إلى حسابك إن لم يملك إمكانية الدخول

إلى هذا الجهاز.

استخدم “Everywhere HTTPs” الذي سيساعدك بتحسين أمان اتصالك.

غير كلمة السر كل شهرين.

 ال تشارك كلمة سرك مع أحد، وال تخزنها في أي مكان، على العكس، استخدم برنامج
مدير كلمات سر موثوق للحفاظ على كلمات السر.

فهم مخاطر الفيسبوك:

طرق إضافية لحماية حسابك

احذر من الهندسة االجتماعية:

استخدم كلمة سر قوية

استخدم تصريحاً من خطوتين
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  يمتلك مجتمع الفيسبوك معاييره الخاصة، ويتم فصل حسابات، وصفحات، ومجموعات المستخدمين
 الذين يقومون بخرق هذه المعايير، ويتم فقدان كافة المعلومات المرتبطة بهذه الحسابات. تتضمن قائمة

المحتويات واألفعال التي ستؤدي إلى فصل حساب:

 يتم تشجيع المستخدمين على التبليغ عن الخروقات، ويمكن لمستخدمي الفيسبوك القيام بذلك.
  بينما يمكن للفيسبوك استعادة المحتوى المفقود من الحسابات المفصولة، يتطلب األمر وقتاً

 طويالً الستعادة هذا المحتوى، لذا حافظ على أرشيف المحتوى المهم في حسابك عبر النسخ
االحتياطية القابلة للتحميل، وخزن هذا المحتوى في عدد من المواقع المختلفة كمدونتك.

قم بإخفاء قائمة أصدقائكم.

  قم بإخفاء موقعك، وبريدك االلكتروني، وتاريخ ميالدك، ومجموعاتك، والصفحات التي أعجبت بها،
ومدرستك، ومدينة إقامتك، إلخ.

 اخترا من يمكنه إيجادك على الفيسبوك وإرسال الرسائل إليك.

 استخدم المجموعات السرية.

 العنف والتهديدات

األذى الشخصي

 اإلزعاج والتحرش

الخطاب العنصري

 المحتوى البصري العنيف

صور العري

 الخروقات المرتبطة باألمن، والهوية، والخصوصية

 المحتوى المؤذي أو غير المرغوب به

المحتوى ذو الملكية الفكرية

التزم بمعايير مجتمع الفيسبوك.

 الفيسبوك فراغ عام، لذلك عليك التفكير بحذر حول أي المعلومات هي معلومات تريد من اآلخرين رؤيتها. احرص على
رفع مستوى الخصوصية لديكم:

 قوموا بحماية معلوماتكم الشخصية
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 أنشئ حساباً خاصاً بنشاطك إن اضطررتم لذلك.

   تجنب استخدام تشات أو رسائل الفيسبوك )بما في ذلك المسنجر( في التواصل ذو الطبيعة الحساسة، ومع
ذلك، احرص على حذف أرشيف رسائلك على الدوام.

 قم بحذف رسائلكم واطلبوا من اآلخرين بالقيام بنفس الفعل، إذ يعني عدم القيام بهذا تعريض كافة رسائلك
للكشف في حال اختراق حسابكم.

 تفقد كافة مجلدات في صندوق الوارد )المفلترة، وغير المقروءة، والمؤرشفة(، وتأكد من حذف كافة رسائل
المجلدات كافة.ً

  استخدموا VPN عند استخدام المسنجر أو التشات، إذ يضيف هذا الفعل طبقة حماية إضافية من األمان ضد
المراقبة المحتملة.

  إذا عرفت الشخص تحقق من طبيعة الملفات المرسلة وسبب إرسالهم، وإن راودتك الشكوك ال تفتح هذه
الملفات.

 يمكن للفيسبوك الدخول إلى رسائل المسنجر، ويمكن له إرسال هذه الرسائل لطرف ثالث بأمر قضائي.

 رغم تشفير الفيسبوك من النهاية للنهاية، إال أن محتوى الرسائل ال يعود مشفراً لحظة وصوله لجهازك، ما قد
يعرضك للخطر إذا تم اختراق حسابك، وسيجعل من رسائلك ذات المحتوى الحساس عرضًة للقراءة.

ال تقبل الملفات المرسلة إليكم من أشخاص ال تعرفهم.

ال تنقر على روابط أرسلها لكم أشخاص ال تعرفهم.

على الجهاز.

على الرسائل المرسلة عبر المسنجر.

عند كتابة منشورات الفيسبوك.

  إضافة موقعك على منشوراتك تمكن كل من يمكنه رؤية محتواك على الفيسبوك من معرفة موقعكم،
ويمكن لهذا أن يكون شديد الخطورة.

  يمكن للفيسبوك نقل موقعك للرسائل التي ترسلها عبر المسنجر، كما تملك خيار نقل موقعك إلى
 المنشورات، لذا، ألفضل خصوصية على الفيسبوك، تأكدوا من أن خدمات الموقع غير مفعلة على

ثالث مستويات:

 حماية اتصاالتك
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2016آخر تحديث - كانون الثاني

 يقدم المسنجر مخاطر أخرى بسبب عدم قدرتك على تسجيل الخروج منه، على عكس رسائل الفيسبوك. إذا تعرض
جهازك للخطر، سيكون محتوى الرسائل مقروءاً دوماً على تطبيق المسنجر.

 االعدادات االفتراضية للخصوصية على الفيسبوك هي في أقل مستوياتها.

 يمكنك اختيار من يمكنه رؤية معظم تفاعالتك على الفيسبوك، ومع ذلك، قد تكون بعض التفاعالت علنيًة، وقد تبقى
كذلك، حتى وإن حذفت حسابك بشكل دائم.

  تعد تطبيقات الفيسبوك مصدراً للخطر، حيث تطلب الولوج إلى معلوماتك الشخصية، لذا تعد مخاطر أمنية جمة.

  العديد من التطبيقات تدخل لبياناتك الشخصية، وقد تكون خبيثة.

استخدم التطبيقات بحذر.

ال تستخدم إال التطبيقات المصنعة من قبل فيسبوك.

 ال تستخدم أية تطبيقات مصنعة عبر شركات تشكل طرفاً ثالثاً )يعني شركة أخرى غير فيسبوك(.

 استخدم كلمات سر للدخول إلى تطبيقاتك بدالً من استخدام كلمة سر الفيسبوك.

الفيسبوك هو منصة تواصل اجتماعي، عليك معرفة ما يلي:

.Textsecure ,Redhpone ,Jitsi :تتضمن البدائل اآلمنة لرسائل الفيسبوك

تفاعل على الموقع تفاعال آمنا

،Cryptocat إذا أردت إجراء محادثة مشفرة على الفيسبوك، يمكنك استخدام تطبيق تشفير من طرف ثالث، مثل   
والذي سيقوم بتشفير رسائل الفيسبوك خاصتك، ولن يعود محتوى الرسائل مقروءاً إذا عرض بدون هذا التطبيق.


