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١باب
يّةالصديقة السر

يّةعلىالمحافظةمفهومستشرحنالجلسة،هذهفيالأهداف:• يةسر وستوّجهنالهو
بأهميته.ستُشعرهنتطبيقيةممارسةعمليةفيالمشاركات

دقيقة30الطول:•
تمرينالشكل:•
أساسيالمهارة:مستوي•
المطلوبة:المعرفة•

يةغير– ضرور
صلة:ذاتجلسات/تمارين•

يّةعلىالمحافظة– يةسر ١الهو
ياتمنالمزيد– ٢الإلـكترونية!الهو

اللازمة:المواد•
ومغلفاتالرسائللكتابةوأوراقأقلام–
كراسي–

١https://vrr.im/70ff٢https://vrr.im/e9f7
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يّةالصديقة السر

أوإناءوعاء–
الأبيضالورقمنصغيرةقصاصات–
العينينلتغطيةآخرشيءأوأيللعينينعصبة–

ولأنعنه.يترتبقدوبماموعدهقبلالتمرينبهذاالمشاركاتبإعلاميوصىالتوصيات:•
التمرينهذامنالنتائجأفضلعلىالحصولالممكنمنمحدود،للتدريبالمتاحالوقت

ياتبشأنللتفكيرالوقتبعضللمشاركاتتوفرإذا يمكنهنوبالتاليسينشأنهاالتيالهو
التفاصيل.هذهكلفيفكّرنوقدجاهزاتالمجيء

الجلسةإدارة
المقدمة–الأوّلالجزء
يةمشاركةكلستشاركالتمرين،هذاخلال١. تحضرأنيفترضلها.بالكاملجديدةهو

يةهذهالمشاركات نسجمنتكونوأنفعليشخصعلىتستندألّايجبومسبقًا،الهو
الخيال.

يةهذهبناءعندأنهلهنإشرحن٢. يّةالتمتعيمكنهنالجديدة،الهو يمكنهنأيالكاملة،بالحر
ًأونساءًايكنأن الأساسيةالفكرةبالهن.فييخطرشيءيأوأمكانًا،,أوحتىرجالا
يةيختلقنأنهيالتمرينهذامن يعنيوهذا–معنىمنللكلمةمابكللهنجديدةهو

وحتىجديدةوعائلةجديدعملومكانجديدسكنومكانلهنجديداسٍمإختلاق
جديدة.هوايات

اللعب!وقتحان–الثانيالجزء
يفبعدمن٣. بدأنبالتمرين،التعر يفالتاليةالمرحلةإ المحافظةبمفهومموجزبشكٍلبالتعر

يّةعلى ية.سر يّةعلىالمحافظةمسألةيعتبرنلماذاالمشاركاتإسألنالهو يةسر ًالهو مسألة
سواء.حٍدعلىوعلاقاتهنالشخصيةحياتهنوفيعملهنفيمنهالابد
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يفقمتنأنبعدمن يّةعلىالمحافظةبمفهومبالتعر يةسر يجبعنه،عامةلمحةوبتقديمالهو
التالية:الخطواتإتباعخلالمننفسهالتمرينتسيّرنأن

على–الجديدةلهويتهاواضحًامفهومًاالتمرينإلىالمجيءقبلمشاركةكلتجّهزأنيجب٤.
قبلإلخ.…هواياتها،وحتىوعائلتهاعملهاومكانولادتهاومكاناسمهاذلكيشملأن

وليسمعكنالجديدهويتهاأسمعنالإفصاحمشاركةكلمنأطلبنبالتمرين،البدء
التمرين).منمهمعنصر(هذاالمتابعةمنكمدرباتتتمكّنلـكيللمجموعة

إجمعنالجديدة.لهويتهااختارتهالذيالاسمورققصاصةعلىالجميعيكتبأنيجب٥.
وعاء.فيكلهاوضعنهاالقصاصاتكل

سحبتحالفي–الوعاءمنواحداسمبسحبمشاركةلكلوإسمحنالغرفةفيتجولن٦.
ياتهنالمشاركات المسحوبالاسمأخرى.وسحبالقصاصةإعادةعليهنالخاصة،هو

ية.صديقتهااسمسيصبحمشاركةكلقبلمن السرّ
(منفيهايصفنالجديداتلصديقاتهنرسالةبكتابةالمشاركاتتقومأنيجبوالآن٧.

يةمنظور هوماأوهواياتهنهيوماهّنأينومنهّنمنلنفسها)أنشأتهاالتيالهو
إلخ.عملهن،

اسميكتبنأنيجبمغلف.داخلسيضعنهاالرسائل،هذهكتابةمنينتهينأنبعد٨.
يةصديقتهن تكتبهماالمشاركاتترىألاإحرصنالخارج.منالمغلفعلىالسرّ
يات تفاصيل.أيإنكشافلتفاديالأخر

يةتحددالتيلائحتكنإلىإستنادًاالمغلفات.كلوإجمعنالغرفةفيتجولن٩. الجديدةالهو
أيًضا،المرة(هذهالمقصوداتالمتلقياتعلىالرسائلوزعنمشاركة،بكلالمرتبطة
المخصصةتلكبإستثناءالمغلفات،علىالمكتوبةالأسماءالمشاركاتترىألّاإحرصن
لهن).

علىوالجلوسالغرفةمقدمةإلىالتقّدممشاركةكلمنأطلبنالأخرى،تلوواحدة١٠.
تلقينها،التيالرسالةتفاصيلبمشاركةحينهاسيقمنأعينهن.علىعصبةووضعكرسي
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يّةالصديقة السر

السرية.صديقتهناسمذلكفيبما
يةصديقتهاعلىيجبرسالتها،لمحتوىمشاركةكلوصفأثناء١١. كرسيفيالجلوسالسرّ

المتطوعة.جانبإلىوضعآخر
منمَنتخمينمحاولةمنهاأطلبنرسالتها،وصفمنمشاركةكلتنتهيأنبعد١٢.

ياتالمشاركات ية.صديقتهاهيالأخر عنالعصبةأزلنذلك،تحاولأنوبعدالسرّ
تخمينهاكانإذامالمعرفةجانبهاإلىالجالسالشخصإلىتنظرأنمنهاوأطلبنعينيها

صحيحًا.
يات.كلتنكشفأنإلىأعلاهالمذكورةالعمليةتكرارعبرالتمرين،تابعن١٣. الهو

الختاميةالحلقة–الثالثالجزء
يةبشأنصحيحةتخميناتهنكانتهل–المجموعةإسألنالتمرين،منالإنتهاءبعد١٤. هو

إستعّنالتيالذهنيةالعمليةهيأومامعرفتها،منتمكّنكيفالسريات؟صديقاتهن
عليهن؟ذلكصعوبةمدىكانماتخميناتهن؟فيبها

يّةعلىالمحافظةأهميةفيبالتفكيرالتمرينإختتمن١٥. يةسر يةحمايةمنوالتمكنالهو هو
ياتهمالآخرينإخفاءسهولةمدىأخرىناحيةومنبالكامل،ماشخص الحقيقيةلهو
أيًضا).(ولنيّاتهمأحيانًا
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٢باب
يّةعلىالمحافظة يةسر الهو

يّةعلىالمحافظةمفهومللمشاركاتستقدمنالجلسة،هذهفيالأهداف:• يةسر علىالهو
تساعدقدوالتيالمفهوم،بهذاالمرتبطةوالممارساتالأدواتإلىبالإضافةالإنترنت،

يةحمايةفي عنها.الـكشفوعدمالهو
دقيقة40الطول:•
جلسةالشكل:•
متوسطالمهارة:مستوي•
المطلوبة:المعرفة•

مسبقو/أوتدريبالأساسيةالرقميالأمنمفاهيممعرفة–
صلة:ذاتجلسات/تمارين•

١الآمنالتصّفح–

٢عنكن؟تفصحأن(Metadata)الوصفيةلبياناتكنيمكنماذا–

يّةالصديقة– ٣السر
١https://vrr.im/aee7٢https://vrr.im/1598٣https://vrr.im/873b
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يّةعلىالمحافظة يةسر الهو

ياتمنالمزيد– ٤الإلـكترونية!الهو
اللازمة:المواد•

أدناه)الواردةالمفتاحيةالنقاط(فيهاشرائح–
عرضبجهازالخاصةوالتجهيزاتمحمول/حاسوبحاسوب–

الجلسةإدارة
يف–الأوّلالجزء يّةعلىبالمحافظةتعر يةسر الإنترنتعلىالهو
بدأن١. يّةعلىالمحافظةمفهوملهنيعنيهماعنالمشاركاتبسؤالالجلسةإ ية؟سر بعدالهو

يّةعلىالمحافظةمفهومللمجموعةقدمنالإجابات،لبعضتستمعنأن يةسر بشكٍلالهو
يلي:ماشارحاٍتأكثرمفصل
يّةعلىالمحافظةماهيةعنالمزيدمعرفةفوائدإشرحن• يةسر العملفيوأهميتهاالهو

الإنسان؛حقوقمجالفي
تحديدفيتساعدقدالتيالإنترنتعلىالبياناتآثارعنللمشاركاتأمثلةقدمن•

ية مواقععلى,منشوراتالمستخدماسممثلبياناتٺتضمنقد–ماشخصهو
منأخرىوأنواعالجغرافيةوالمواقعالمستخدمة,الأجهزةالاجتماعيالتواصل
الوصفية؛البيانات

يّةعلىالمحافظةمفهومتطبيقكيفيةعنتحدثن• يةسر ياتعلىالهو أومستو
يّةعلىالمحافظةعلىقادراتأنهنللمشاركاتشارحاٍتمختلفة،طبقات سر
ية استخدامجلسةأوبأكملهاصفحةأومعيناتصالأومعيّننشاطفيالهو

٤https://vrr.im/e9f7
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يةالمحددةالبيانات–الثانيالجزء يةعلىوالمحافظةللهو يةسرّ الهو
الإنترنتعلىالبياناتآثارمنالمختلفةالأنواعناقشتنالجلسة،هذهمنالسابقالجزءفي٢.

يةتحديدفيتساهمقدالتي لأنهاإحداهاعلىالضوءستسلطنوالآن،ما.شخٍصهو
الإنترنت:بروتوكولعنوان–الإنترنتعلىمعيّنلعنصرمهمة
العنوانهذاماهيةللمشاركاتإشرحنالإنترنت؟بروتوكولعنوانهوما•

بيئةفيجدًامهمةمعلومةالعنوانهذايكونأنيمكنوكيفمنهوالغرض
الـكشفدونمنالإفتراضيةالمساحاتتصّفحمحاولةعندسيما(لاالإنترنت

ية)؛عن الهو
يّةعلىالمحافظةعلىالإنترنتبروتوكولعناوينتداعياتبعضتبيانبغية• سر

ية https://whatقبيلمنإلـكترونيموقعاستخداممنهنأطلبنللمجموعة،الهو
ismyipaddress.com/بهنالخاصالإنترنتبروتوكولعنوانعلىللتعرف

تكونقدالتيالمعلوماتمنأخرىأنواععنتكشفأنهاوكيفكأفراد،
يةتحديدعلىأوقادرةحساسة ما.شخٍصهو

فيمنهاواحدةٍكلأهميةوستشرحنللمشاركاتالتاليةالأدواتستقدمنوالآن،٣.
يّةعلىالمحافظة يةسر إمكانيةتقّدممنهاواحدةكلأنإلىأشرن–الإنترنتعلىالهو
يّةعلىالمحافظة يةسر ياتمختلفةبطرٍقالهو مختلفة:أوبمستو
تورمتصفح•
Virtual)الخاصةالإفتراضيةالشبكات• Private NetworksVPN’s)
Tails“تايلز”نظام• (The Amnesiac Incognito Live System)
HTTPSوير”إفريإسبيتيتي“إيتشبرنامج• Everywhere

إستخدامعندالإعتباربعينأخذهايجبالتيالرئيسيةالممارساتبعضشرحمنلابد
بتثبيتهاالمشاركاتلقيامالكافيالوقتوتخصيصآمنبشكٍلأعلاهالمذكورةالأدوات
إستخدامها.علىوالتدرب
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يّةعلىالمحافظة يةسر الهو

العمليالتطبيقبعض–الثالثالجزء
بهنالخاصةالإنترنتبروتوكولعناوينمنجديدمنالتحققالمشاركاتمنأطلبن٤.

أثناءمرةبذلكيقمنأنيجب-/https://whatismyipaddress.comموقععلى
سيلاحظنهلتور.متصفحاستخدامأثناءثانيةومرةخاصةافتراضيةشبكةاستخدام

آخر؟أمرٍفيأوالإنترنتبروتوكولعناوينفيفرقًا
-Incog)المتخفيالتصّفحالمستخدمين/ات:تربكأخرىنقطةلتناولجيّدةفرصةهذه٥.

nito Mode).منالإنترنتيتصفحونأنهمالمستخدمونيظّنالأحيان،معظمففي
بحسبيعادله،ما(أوفقطالمتخفيالتصّفحإستخدامأثناءهويتهمعنالـكشفدون

بهنالخاصالإنترنتبروتوكولعنوانبشأنتلاحظنهالذيماالمستخدم).المتصّفح
الآن؟
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٣باب
ياتمنالمزيد الإلـكترونية!الهو

بإنشاءخاصةسليمةوممارساتوأدواتحالاتعنأمثلةإلىالإستماعالأهداف:•
يات الإلـكترونية.الهو

دقيقة120الطول:•
تمرينالشكل:•
أساسيالمهارة:مستوي•
المطلوبة:المعرفة•

مسبقتدريبو/أوالأساسيةالرقميالأمنمفاهيممعرفة–
يّةعلىالمحافظة– يةسر يّةعلى(المحافظةالهو ية)سر الهو
الإنترنت)علىالآمنة(المناصرةعنكن؟تفصحأنالوصفيةلبياناتكنيمكنماذا–
الأولى)الرقمي،الجولةالأمن(أسسالآمنالتصفح–

صلة:ذاتجلسات/تمارين•
١الآمنالتصّفح–

٢عنكن؟تفصحأن(Metadata)الوصفيةلبياناتكنيمكنماذا–

١https://vrr.im/aee7٢https://vrr.im/1598
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ياتمنالمزيد الإلـكترونية!الهو

يّةالصديقة– ٣السر
يّةعلىالمحافظة– يةسر ٤الهو

اللازمة:المواد•
عرضبجهازالخاصةوالتجهيزاتمحمول/حاسوبحاسوب–
مشاركة)لكلورقتينأو(ورقةورقيّلوح–
أقلامأوخطاطةأقلام–

يات“إنشاءالمعنونالدليلإلىالجلسةهذهتستند جماعةدليلمنوإدارتها”الإلـكترونيةالهو
لصالحك”تعملالتنكولوجياجعلوفن“الهدوءالمعنونكوليكتيف”كنولوجي“تاكايكل

الجلسةإدارة
يات–الأوّلالجزء المتصلةالإلـكترونيةالهو
بدأن١. ياتمنبأيلائحةوضعالمشاركاتمنبالطلبالتمرينإ التيالإلـكترونيةالهو

منأكثرتستخدمإحداهنكانتإذاعمابساطةبكلسؤالهنأيًضايمنكنيمتلـكنها؛
ية يةمنلأكثرإستخدامهاإلىتشيرمشاركةوأيواحدة.إلـكترونيةهو إلـكترونيةهو

والغرضالمجموعةبقيةمعذلكأسبابمشاركةبإمكانهاكانإذاسؤالهاعليكنواحدة،
لها.إستخدامهامن

ياتإستخدامأنلهنإشرحنالمجموعة،شاركتهاأمثلةأيإلىإستنادًا٢. إلـكترونيةهو
عنالأمثلةبعضوقدمن–الإنسانحقوقعنالمدافعاتبينشائعةممارسةمتعددة

يوهات: السينار
يرغبنلاأنهنإلّاالإنترنت،علىالحملاتلإدارةفايسبوكيستخدمناللواتيالمدافعات

اللواتيالمدافعاتالحملة؛صفحةلإدارةأوهويتهنالشخصيةصفحاتهنإستخدامفي
الآثارمنممكنقدرأقلتركفيويرغبنالإنترنت،علىحساسةبحثعملياتيجرين

٣https://vrr.im/873b٤https://vrr.im/70ff
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أثرهن؛بتعّقبتسمحالتيالرقمية
يخططنواللواتيالإنسان،لحقوقالحكوماتإنتهاكحالاتيوثقكّناللواتيالمدافعات

عام.بيانأومهمتقريرنشرعبرالمعلوماتهذهلفضح
الأخرىالظروفوتحديدشخصينمنمجموعاتتشكيلالمشاركاتمنأطلبنوالآن٣.

يةفيهاينشئنأنيفضلالتي منهنأطلبنالشخصية.بهويتهنمرتبطةغيرجديدةهو
ياتهنمزجهنمدىفيالتفكير كناشطات:وعملهنالشخصيةلهو

ياتهنيدمجنهلالبعض؟بعضهامعحساباتهنيدمجنهل ببعض؟بعضهاهو
كناشطات؟بحياتهنالشخصيةالرقميةحياتهنإرتباطمدىما
ياتهنفيهاإستخدمنحالفيللخطرتعرّضهنقدالتيالأنشطةهيما أمثلةالحقيقية؟هو

تشمل:ذلكعن
حكومية؛وكالاتمنمعلوماتطلب
يارة إدارةالإنترنت؛علىسينشرنهامعلوماتلجمعالحكوميةالإلـكترونيةالمواقعز

جماعتهن)؛أوبمنظمتهنالخاصةالإجتماعيالتواصلمواقعحسابات

ياتفصل–الثانيالجزء وإدارتهاالبعضبعضهاعنالإلـكترونيةالهو
للمجموعةإشرحنالسابقة،المرحلةفيالمجموعةبهاقامتالتيالتفكيرعمليةإلىإستنادًا٤.

ياتهنبإدارةخاصةخياراتثلاث يةإنشاءالإلـكترونية:هو مزيّفةإلـكترونيةهو
ياتهنتركالمهنية؛الصفحاتعنالشخصيةالصفحاتفصلبالكامل؛وجديدة هو

شيء)؛أيتغيير(عدمالآنهيكما
وإشرحنالأقّلعلىواحدحيّمثالأعلاه،الواردةالخياراتمنخيارلكلقدمن٥.

المثال:سبيلعلىمنها،خياركلتداعياتللمشاركات
يةإنشاء هذهتكونأنالأرجحعلىذلكيتطلببالكامل:وجديدةمزيّفةإلـكترونيةهو
ية هذهتكونلـكيالحقيقيةبهويتكنيربطهاقدعنصرأيعنبالكاملمنفصلةالهو
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علىجديدةوصفحاتجديدةإلـكترونيبريدعناوينإنشاءيعنيوهذافعّالة.الخطوة
الحساباتهذهمنوالخروجالدخولتسجيلوضرورةالإجتماعي،التواصلمواقع
يفترضالهويتين،تلاقيعدملضمانمستمربشكٍل صفربعددالبدءأيًضاذلكو

الإجتماعي؛التواصلصفحاتعلىمتابعين/ات
المستخدماتمنفقطذلكيتطلبالمهنية:الصفحاتعنالشخصيةالصفحاتفصل
المتوفرةالمعلوماتمنالحدأجلمنإمابحساباتهن،الخاصةالخصوصيةإعداداتتغيير

إتصالوجهاتومتابعينلأصدقاءالمتاحةالمعلوماتمستوىلإدارةوإماللعموم
المحافظةإلىالحاجةيفرضقدالهويتينهاتينفصلأخرى،حالاتفيولـكنمعيّنين؛

إنشاءسيتوجب(أيمنهمالكلوالحساباتالصفحاتمنمنفصلتينمجموعتينعلى
ياتهنتركالمهنية)أوالشخصيةلهويتهنإماجديدةمجموعة يتطلبالآن:هيكماهو
إمابحساباتهن،الخاصةالخصوصيةإعداداتتغييرالمستخدماتمنالأرجحعلىذلك
المعلوماتمستوىلإدارةوإماللعمومالمتوفرةالمعلوماتكميةمنالحدأجلمن

معينة.إتصالوجهاتومتابعين/اتلأصدقاءالمتاحة
بعضالثالثة،المرحلةفيذاتهاالمجموعاتضمنمناقشةالمشاركاتمنأطلبنوالآن،٦.

بالنسبةخصيًصاأوالعامبالمعنىإماالخيارات،هذهمنخياركلوسلبياتإيجابيات
المشاكلهيالنقاشات،هذهخلالتنشأقدالتيالمشاكلضمنومنعملهن.ولبيئةلهن

تحديدًاالمسائلهذهعنللتحدثجاهزاتكّن–والمصداقيةالعمليبالجانبالمرتبطة
المجموعة.معنقاشهنخلاصاتبعضبمشاركةالمشاركاتتقمنحين

والتوصياتالتطبيقيةالممارسة–الثالثالجزء
التاليللجزءالمقدمةالثلاثةالخياراتمنأيالإختياريمكنهنأنهللمشاركاتإشرحن٥.

يةإنشاءبخيارأدناهالواردةالمراحل(ستستعينالتمرينمن بالكامل).جديدةهو
وأطلبنالخطاطة،الأقلاموبعضالورقياللوحمنأوورقتينورقةمشارككلإعطين٦.

الإعتباراتبعضٺتضمن–الجديدةهويتهنبخصائصمسودةبوضعالبدءمنهن
يلي:مافيهاالتفكيرعليهنيتوجبالتيالمحددة
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الإجتماعي،التواصلمنصاتبعضأنإلى(إنتبهنيستخدمنه؟قدالذيالاسمهوما
يّفة،الأسماءصاحبةالحساباتوتدميرتحديدعلىقادرةوغوغل،فايسبوكسيمالا المز
يقةالمشاركاتتفكرنأنيجبلذا بداعية)؛بطر المحتملة؟وإهتماماتهنهواياتهنهيماإ
الممكنمنهليستخدمنها؟قدالذيالرسومأوالصورهيمايعشن؟وأيولدنأين

ياتهنأثرلإقتفاءالتفاصيلهذهاستخدام الحقيقية؟هو
ياتهنصفحاتهنبتفاصيلمسودةوضعمنالمشاركاتتنتهيأنبعد٧. الجديدة،وهو

تفاديفيتساعدهنأنشأنهامنالتيالرقميالأمنتوصياتبعضمعهنشاركن
ياتهنإنكشاف فيوردتأوسبقالتوصياتتلكبعضأنإذكرنالحقيقية.هو
يّةعلى(المحافظةسابقةجلسات ية،سر تفصحأنالوصفيةلبياناتكنيمكنماذاالهو
لها:مراجعةبمثابةستكونوأنهاالآمن)،التصفحعنكن؟،

يستوجب–الجديدةوالصفحاتللحساباتواحدةلمرةيستخدمهاتفإستخداميساعد
كماللحساب،الإعدادعمليةخلالالتحققرموزلإرسالهاتفبرقمتزويدهغوغل

منعددعلىالهاتفرقمإدخالبخطوتينالتحققخاصيةإعدادعمليةتستوجب
يجب–الحسابات)هذهلحمايةبخطوتينالتحققخاصيةبإستخدام(يوصىالمنصات

إستخدامالحالات.هذهفيالأساسيرقمهمليسرقمإدخالالمستخدماتعلى
يةلكلمختلفةأجهزةأوآلات ياتهنفصلفييساعدهذاأعلاه،وردكما–هو هو
تعرّضالتيالأخطاءتفاديعلىالمستخدماتيساعدمماالأنشطة،وفصلالمختلفة
إستخدامعبربذلكالقيامالمشاركاتتستطيعالإنكشاف.لخطرالجديدةهويتهن
أوحاسوبهن،علىمنفصلةإفتراضيةآلةوإعدادمنفصلة،هواتفأوحاسوبأجهزة

الصفر!خانةإلىلنعدجلسة(راجعنتايلزكنظامبديلتشغيلينظامإستخدامعبر
عندالمشاركاتتفكرأنيفضلجديدة،صفحةإعدادعندالمعلومات)؛منللمزيد

عنمختلفمنفصلمتصفحإستخدامفيالمرتبطةالحساباتفيالدخولتسجيل
ذلكسيساعدهن–الحاليةصفحاتهنإلىللوصولرئيسيبشكٍليستخدمنهالذي
الآخرعنالمتصفحفيإحداهاإلىدخولهنأوتسجيلبالحسابات،ربطهاتفاديفي

يق ياتهن؛بينالفصلتفضحقدالتيالمعلوماتومشاركةالخطأطر عاداتراجعنهو
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كأساسالمراجعةهذهإستخداميمكنكن–المشاركاتمعالعامةالآمنالتصّفح
ياتهنبينالفصلعلىالمحتملذلكوأثرالمتصفح،“بصمات”مفهومعنللتحّدث هو

https://panopticlick.eff.org/static/browser-uniqueness.pdf؛
قدالتيالإنترنتبروتوكولعناوينتعتيمكيفيةمراجعةيمكنكنذلك،إلىإضافة
الجغرافي؛موقعكنتفاصيلتفضح
بواسطةمنظمتهنأوعوائلهنمنأعضاءأوأصدقاءأيالمشاركاتٺتبعألايجب

ياتهن إكتشافعليبدقةيبحثشخصلأيبسرعةذلكيسمحفقد–الجديدةهو
يةبينالرابط يةتلكالهو الحقيقية؛والهو
معلوماتعنتكشفأنلهايمكنوكيفالوصفيةللبياناتيتنبهنأنالمشاركاتذكرن
قبلملفاتهنمنحذفهاوكيفيةالوصفيةالبياناتنشوءكيفيةراجعنبهن.خاصة
ياتهنحساباتمنالملفاتإرسالقبلأوالفيديوهاتأوالصورنشر الجديدة.هو

ياتهنوحساباتصفحاتبإنشاءالبدءللمشاركاتيمكنوالآن،٨. الإلـكترونيةلهو
الجديدة!

المراجع
•https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/Complete_man

ual#Creating_and_managing_identities_online
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