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شن�تك الشهريه للتوعية بأمن المعومات

الخصوصية بع� وسائل التواصل االجتماعي
نظرة عامة

ف
ف
ـال إىل مــن فيهــا مــن الغربــاء عــن جميــع تفاصيــل حياتهــم
لــن يفكــر أغلــب النــاس أبـ ًـدا ي� الدخــول ي� غرفــة مكتظــة بالنــاس والتحــدث بصــوت عـ ٍ
الخاصة.بــد ًءا مــن مشــاكلهم الصحيــة ت
وحــى أســماء عائالتهــم وأصدقائهــم أو أعمارهــم أو وظائفهــم أو أماكــن مدارســهم .لكــن المفارقــة ف ي� أن
غالبيتهــم لــن يفكــر ي ن
مرتــ� ف ي� ش
نــر هــذه المعلومــات نفســها عــى وســائل التواصــل االجتماعــي .ممــا يمكــن أن يكــون لهــذه المشــاركة المفرطــة
أيضــا عــى حيــاة عائلتــك وأصدقائــك.
للمعلومــات تداعيــات قــد تؤثــر ليــس فقــط عــى حياتــك الشــخصية والمهنيــة ولكــن ً
رائعــا إلعــادة االتصــال والمشــاركة والتعلــم .ومــع ذلــك  ،فــإن تأكــدك مــن أن إعــدادات الخصوصيــة ف ي� تلــك
تعــد وســائل التواصــل االجتماعــي مكانًــا ً
ش
ش
ال تن�نــت ،تكــون قــد فقــدت
�ء عـ بـر إ
الوســائط االجتماعيــة هــي إعــدادات قويــة ليســت هــي الطريقــة الوحيــدة لحمايــة نفســك .بمجــرد نــر أي ي
ت
ـى يجــب
الســيطرة عليــه .فأنــت تحتــاج إىل فهــم مــا يتــم جمعــه عنــك وكيــف يتــم اســتخدامه .فيمــا يـ ي
ـ� بعــض المخــاوف المتعلقــة بالخصوصيــة والـ ي
أن تكــون عنــدك عنــد اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي:
إعــدادات الخصوصيــة :قــم بإنشــاء إعــدادات الخصوصيــة بعنايــة ومراجعتهــا بشــكل متكــرر لجميــع حســاباتك عــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي  ،ال ســيما عنــد حــدوث تغيـ يـرات ف ي� ش�وط الخدمــة وسياســات الخصوصيــة .وتذكــر أنــه حـ تـى لو قمــت بإعــدادات الخصوصية
ـ� عــرض منشــوراتك ،فــإن كل معلوماتــك يتــم جمعهــا وتخزينهــا عــى منصــات التواصــل االجتماعــي  -ربمــا إىل أ
لتأمـ ي ن
البــد.
الصدقــاء أ
شــجرة الخصوصيــة :ال تســتطيع إعــدادات مواقــع التواصــل االجتماعــي حمايتــك مــن أ
والقــارب وزمــاء العمــل الذيــن
يشــاهدون منشــوراتك ومــن ثــم لديهــم القــدرة عــى مشــاركة هــذه المنشــورات مــع دائــرة أصدقائهــم ومــا إىل ذلــك.
المشــاركة العائلــة :الجميــع يحــب التحــدث عــن أصدقائهــم وعائالتهــم .لكــن نـ شـر صــور كعكــة عيــد ميــاد ســخيفة أو مضحكــة أو حـ تـى
مشــاكل تتعلــق بالصحــة والســلوك يمكــن أن يــؤدي إىل التنمــر عــى أصحابهــا ،خاصــة بالنســبة لمــن هــم أصغــر ســناً  ،وهــذا أ
المــر
ســيؤثر عــى حياتهــم الشــخصية.
مشــاركة المعلومــات :عليــك أن تعــرف أنــه إذا كانــت الخدمــة «مجانيــة»  ،فأنــت هــو الســلعة .فلقــد وجــدت التحقيقــات أن مــا نفعلــه
عــر ال تن�نــت قــد يتــم بيعــه آ
للخريــن.
ب إ
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أ
أ
ـال يتــم انشــاء
خدمــات تحديــد الموقــع :عنــد تســجيل دخولــك لحــد الماكــن تضــاف هــذه المعلومــات إىل بياناتــك الشــخصية وبالتـ ي
ملــف تعريفــي لحياتــك وعاداتــك  ،ممــا قــد يــؤدي إىل تتبعــك وتعرضــك إىل االبـ ت ز
ـراز  .إضافــة إىل ذلــك  ،كــن حــذرا عنــد نـ شـر صــور أو
ف
ـرا�.
مقاطــع فيديــو مــن الممكــن أن تتضمــن معلومــات عــن موقعــك الجغـ ي
آ
ت
ـى تــم
الــذكاء االصطناعــي :وســائل التواصــل االجتماعــي  ،والتســويق هــي مزيــج مثـ ي
ـال .المســوقون الن يســتخدمون المعلومــات الـ ي
ل�ويــدك بالعالنــات الـ تـى تركــز عــى آخــر عمليــة بحــث أو ش�اء قمــت بهــا  ،وبالتــال يســتمرون �ف
ال تن�نــت ت ز
جمعهــا مــن عاداتــك عـ بـر إ
إ
ي
ي
ي
معرفــة وتعلــم المزيــد عنــك.
المــوت الرقمــي :عندمــا يمــوت شــخص مــا  ،يصبــح وجــوده عــى ال تن�نــت أكـ ثـر عرضــة أ
للفــراد المشـ ي ن
ـبوه� إذا لــم يتــم الحفــاظ
إ
والتأمـ ي ن
ـ� عــى حســاباته أو إزالتهــا مــن قبــل معارفــه .إن خصوصيــة الفــرد ال تتعلــق فقــط بهــذا الشــخص وحــده ؛ يمكنهاأيضــا أن تؤثــر
الرسة أ
عــى أفــراد أ
والصدقــاء.
الفصــاح غـ يـر المقصــود :قــد تكشــف المعلومــات الـ ت ش
ـال قــد يكــون منهــا
إ
ـخص  ،وبالتـ ي
ـى تن�هــا عــن نفســك عــن الكثـ يـر مــن تاريخــك الشـ ي
ي
أ
ت
ت
ـى تســتخدمها لحماية حســاباتك.
الجابــات عــى أســئلة المــان الرسيــة عـ بـر إ
إ
الن�نــت والـ ي
ف
ت
رث
ـى
الخصوصيــة هــي أك ـ بكثـ يـر مــن مجــرد إعــداد خيــارات الخصوصيــة ي� حســاباتك عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي  .فكلمــا زادت المعلومــات الـ ي
آ
ت
وغ�هــا .إحــدى
ـى يتــم جمعهــا واســتخدامها مــن ِقبــل الـ شـركات والحكومــات ي
تشــاركها  ،و كلمــا زادت مشــاركة الخريــن عنــك  ،زادت المعلومــات الـ ي
آ
ف
ت
ـى
أفضــل الطــرق لحمايــة نفســك هــي التفكـ يـر ي� مــا تشــاركه ومــا يشــاركه الخــرون عنــك والحــد منــه  ،بغــض النظــر عــن خيــارات الخصوصيــة الـ ي
تســتخدمها.

الضيف المحرر

ث
عامــا ي ف� مجــال تطويــر برنامــج التوعيــة الأمنيــة ش
ل�كــة عالميــة «فورتشــن »500
كا� كليك تتمتــع بخـ بـرة تزيــد عــن ً 14
ي
أ
ث
كا� تنــاول مواضيــع تقنيــة معقــدة وترجمتهــا إىل لغــة ســهلة الفهــم لمســاعدة الشــخاص عــى زيــادة ســامتهم
تحــب ي
عـ بـر إال تن�نــت.
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