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المقدمة :

العديد من المدافعين عن قحقوق النسان و الصحفيين و غيرهم يتعرضون الى التستهداف و الملقحقات القانونية
و بعض القحيان إلى القتل بسبب عملهم المتعلق بتعزيز مبادئ قحقوق النسان في بلدانهم. 

السلطات المحلية تراقب و تجسس على المدافعين عن قحقوق النسان من أجل التوصل إلى مصادر المعلومات
و كذلك الجهات و المنظمات الدولية المعنية بحقوق النسان التي على اتصال بالمدافعين المحليين . 

العديد من المدافعين المحليين لديهم تخوف من انتقام السلطات بسبب إرتسالهم معلومات أو كتابة تقرير قحول
انتهاكات قحقوق النسان في بلدانهم. 

أن هذا الدليل التدريبي تم إعداده بناء على خبرة طويلة في مجال قحقوق النسان و كذلك الحماية الرقمية و
يعتبر دليل مناتسب إلى كل المدافعين قحقوق النسان . 

ليس الغرض من هذا الدليل الحماية الكاملة بل هو لتقليل المخاطر المتعلقة بالتصال بالمنظمات الدولية المعنية
بحقوق النسان و كتابة التقارير الحقوقية . 



الرجراءات التقنية "قبل" كتابة التقارير الحقوقية او التصال
بالمنظمات الدولية



- أتسأل نفسك هل جهازك محمي ؟ ١

إذا كنت تستخدم الحاتسوب المحمول أو الهاتف النقال/ المحمول يجب عليك أن تتأكد بأنه ل يحتوي على
البرمجيات الخبيثة و التي كنت قد تراقب و تجسس على كل ما تقوم به على الجهاز .

 قد تؤدي وظائف عديدة في جهازك و منها تدمير الجهاز او تسرقةMalwareان البرمجيات الخبيثة 
المعلومات او الربح المالي أو التحكم بالجهاز عن بعد . 

ان العديد من المستخدمين ل يقومون بـ  تثبيت / تنصيب تحارب هذه البرمجيات الخبيثة و أيضا العديد من
Crackالمستخدمين يستخدمون تطبيقات غير مجانية أو غير آمنة أو تم كسر قحمايتها بأتستخدام الكراك 

) . ٢(راجع 

أن اتستخدام تطبيقات / برمجيات لم يتم تفعليها بشكل صحيح لن يساهم في تأدية الوظيفة التي من أجلها تم
تثبيت / تنصيب هذا التطبيق من أجله و هي "مكافحة البرمجيات الخبيثة " . 

ننصح بأتستخدام التطبيقات/ البرمجيات المجانية التي تكافح الفيروتسات التالية : 

 )اضغط هنا (Avast- أفاتست 

) اضغط هنا  ( Avira-أفيرا 

ل يجب  تثبيت / تنصيب أكثر من تطبيق مع بعض لن تسوف يؤدي إلى تضرر الجهاز ، و لكن يجب تثبيت /
 Malwarebytesتنصيب هذا التطبيق مع البرمجيات في العلى من دون أن يتضرر جهازك – 

https://www.avast.com/
https://www.malwarebytes.com/
https://www.avira.com/


-نشاطك على النترنت : ٢

أن اتستخدام النترنت يجعل من نشاطك على هذه الشبكة مكشوف الى العديد من الجهات و خصوصا الجهات
التي تراقبك و تجسس عليك . 

 و التي من خللها ممكن تعقب نشاط المستخدم علىDigital Footprintالعديد منا يملك البصمة الرقمية 
النترنت من أجل معرفة العديد من المعلومات و خصوصا المتعلقة بالمواقع اللكترونية التي قمت بزيارتها أو

المواقع التي قمت بالتفاعل فيها . 

ل يمكننا أن نمحي تماما أو نتخلص من البصمة الرقمية و لكن نحاول أن نقوم بتقليل توافر بصامتنا الرقمية في
كل مكان . 

 أثناء اتستخدام النترنت و تصفح المواقع المتصلةVPNننصح دائما بأتستخدام خاصية الشبكات الفتراضية 
بالمنظمات الدولية أو إرتسال رتسالة إلكترونية إلى هذه المنظمات . 

يوجد العديد من الخدمات و المواقع التي تقدم هذه الخاصية و لكن بعض هذه الخدمات و المواقع غير آمنة و قد
تتعاون مع السلطات في بلدك من أجل إعطاءهم معلوماتك الشخصية.  

 Cyber Ghost    أوtunnel bear    أو تطبيقات أخرى مثل :Psiphonبالمكان اتستخدام تطبيق 

 .VPN و الذي يعتبر من اهم الدوات في المجهولية و لكن ليس Tor  تور و كذلك 

بالضافة إلى الخدمات المدفوعة و الغير مجانية . 

https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
https://www.cyberghostvpn.com/en_us
https://www.tunnelbear.com/
https://psiphon.ca/


 آمن ؟ : Browser- هل متصفحك ٣

- و هذهInternet Explore/Edgeالعديد من المستخدمين يستخدمون متصفحات غير آمنة – مثل 
 . Malwareالمتصفحات قد تكون السبب في إصابة جهازك بالبرمجيات الخبيثة 

 بسبب انه آمن و مفتوح المصدر . Firefoxالعديد من الخبراء ينصحون بأتستخدام 

و لكن ل يعني اتستخدام متصفح آمن يكفي من أجل قحمايتك بل عليك التأكد من عدم فتح وصلت / روابط
Link. غير آمنة 

 غير آمنة في المتصفح . Add-ons إضافات/ملحقات Installو كذلك التأكد من عدم تنصيب/ تثبيت 

 التالية : Add-onsو ننصح بتنصيب / تثبيت الضافات/ملحقات 

١-self-destricting cookies ) و هي إضافة/ملحقة من أجل مسح الكوكيز اضغط هنا : ( Cookies
بطريقة تلقائية بعد خروجك من الموقع . 

٢-uBlock Origin )  و هي إضافة/ملحقة لمنع العلنات المزعجة و التي قد تحتوي علىاضغط هنا : (
 .Malwareبرمجيات خبيثة 

٣-HTTPS Everywhere ) و هي إضافة/ملحقة لجبار المواقع على إظهار شهادة المانأضغط هنا  : ( 
SSL/TLSفي مواقعهم إذا يملكون هذه الخاصية -و هي شهادة لتعمية / تشفير التصال بين المستخدم و  

الموقع . 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/https-everywhere/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/self-destructing-cookies/


- هل لديك بريد إلكتروني آمن ؟ : ٤

أن إرتسال التقارير الحقوقية إلى المنظمات الدولية قد يعرضك إلى خطر و يعرض المعلومات الحساتسة التي
قمت إرتسالها إلى خطر بسبب أن قد يتم اعتراض أو مصادرة هذه المعلومات قبل وصولها إلى المنظمات

الدولية .

دائما ينصح بمراعاة التالي: 

- إنشاء بريد إلكتروني جديد و يتم اتستخدامه فقط من أجل التصال بالمنظمات الدولية . ١
- عدم اتستخدام التسم الكامل أو الحقيقي في البريد اللكتروني و يكفي اتستخدام اتسم مختصر أو اتسم ٢

وهمي. 
- وضع كلمة تسر قوية و جديدة إلى قحساب البريد اللكتروني و عدم مشاركتها مع أقحد .٣
- عدم وضع معلومات قحقيقية أثناء إنشاء البريد اللكتروني الجديد و خصوصا معلومات تتعلق بالبلد ٤

و رقم الهاتف و غيرها من المعلومات التي قد تقود الخرين لك 
 

 بأتستخدام بريد إلكتروني لديه خاصية التعمية / التشفير و ذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من المان وينصح بشدة
 دليل تدريبي لتستخدام خدمة من أفضل الخدمات في هذا المجال . ( مراجعة :Tutanotaقد تكون خدمة 

Tutanota( 

 اتستخدام هذاينصح بشدة و لذلك PGPالعديد من المنظمات الدولية قحاليا تستخدم نوعية التعمية / التشفير 
النوع من التعمية / التشفير في قحالة توفرها لدى كل الطراف .

تذكر دائما بأن يجب عليك العمل بصمت و توقف عن مشاركة المعلومات
التي قد تضرك مع الرخرين و الذين ليسوا في حارجة لها أو ل تثق فيهم

انت . 

http://www.mohdmaskati.tech/?p=376
http://www.mohdmaskati.tech/?p=376


الرجراءات التقنية "أثناء" كتابة التقارير الحقوقية او التصال
بالمنظمات الدولية



- اتستخدم فقط جهازك : ١

العديد من الشخاص يستخدمون قحواتسيب أخرى غير قحواتسيبهم الشخصية للقيام بأعمالهم. أتسأل نفسك هذه
التسئلة قبل اتستخدام قحواتسيب الخرين : 

- هل هذا الحاتسوب محمي من البرمجيات الخبيثة ؟١
- هل هذا الحاتسوب تسوف يعرض المعلومات الحساتسة للخطر و قد تكون هذه المعلومات تضرر ٢

أشخاص آخرين ؟
- هل هذا الحاتسوب لن يسجل معلوماتي الحساتسة في أي مكان ؟٣
- هل ممكن افتح عليه بريدي اللكتروني بشكل آمن ؟٤
- هل أنا أثق في صاقحب الحاتسوب ؟٥

و هناك العديد من التسئلة التي تسوف تمنعنا من اتستخدام قحواتسيب ليس قحواتسيبنا الشخصية . 

تذكر دائما بأن اتستخدام قحاتسوب آخر غير قحاتسوبك تسوف يعرضك و يعرض الخرين إلى الخطر بسبب
المعلومات الحساتسة .

- ل تستخدم الدوات المكتبية على الجهاز :٢

 من أجل كتابةMicrosoft Officeالعديد من المستخدمين يقومون بأتستخدام تطبيقات / برمجيات من 
النصوص و تحريرها . 

.Logو لكن اتستخدام هذه الدوات تسوف يبقى بعض المعلومات في الجهاز بسبب خاصية 



 هو تسجل ما تقوم به على جهازك من أنشطة و يتم تسجيلها جميعها ملف لتوضيح كل هذه العمليات. Logأن 

أن أبقاء أية آثار أو بصمات على الجهاز تسوف تسبب لك مخاطر . 

 بكتابة التقرير مباشرة في رتسالة البريد اللكتروني أو بأتستخدام الدوات التي تعمل علىننصح بشدة
النترنت .

و بما يتعلق بالدوات التي ننصح بأتستخدامها على النترنت: 

١ -https://www.cryptpad.fr/pad/ 
٢ -https://pad.riseup.net /

من خلل هذه الدوات بالمكان كتابة النصوص و تحريرها و من ثم إرتسالها ( بأتستخدام الرابط / الوصلة
Link(

 Privacy Mode- تفعيل وضع الخصوصية ٣

المتصفحات لديها خاصية تقوم على أتساس قحماية الخصوصية للمستخدمين لهذه المتصفحات . 

بالمكان تفعيل وضع الخصوصية : 

 أو على لوقحة المفاتيح New Private Window : انقر على Firefox- متصفح ١
CTRL + SHIFT + P

https://pad.riseup.net/
https://www.cryptpad.fr/pad/


و تسوف تكون الصفحة بهذا الشكل 

 أو على لوقحة المفاتيح New incognito window : أنقر على Chrome- متصفح ٢
CTRL + SHIFT + N

و تسوف تكون الصفحة بهذا الشكل



لماذا تفعيل وضع الخصوصية ؟ 

أن تفعيل وضعية الخصوصية تسوف يمنع تسجيل هذه المعلومات في المتصفح: 

History-تسجل التصفح ١
 Cookies-القحتفاظ بالكوكيز ٢
 Search History-تسجل البحث ٣

 الشبكة الفتراضية : VPN- تفعيل ٤ 

 رارجع قسم " الرجراءات التقنية "قبل " - الفقرة الثانية " .

تأكد بأن الشبكة الفتراضية تعمل بشكل جيد و ذلك بالدخول الى هذا الموقع :
https://www.iplocation.net/

إذا ظهر لديك بلد آخر غير بلدك (كما في الصورة ) 

 تعمل بشكل جيد . VPNيعني أن الشبكة الفتراضية 

حيث ان Tor   تور  ) بالمكان استخدام٣إذا كنت ترغب بالتخلص من هذه الخطوة و الخطوة الرخرى ( فقرة 
)اضغط هنا  (Torيحتوي على متصفح رخاص به .شرح لستخدام تور 

https://securityinabox.org/ar/guide/torbrowser/windows/
https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
https://www.iplocation.net/


- الوثائق و الصور و المستندات : ٥

ل تقم بفتح أو بتحميل الوثائق و الصور و المستندات على جهازك أبداا ، قحيث أن جميع هذه الملفات تحتوي
  و أن أي عملية تسوف تقوم بها على هذه الملفات تسوف يتم تسجيلها فيMetadataعلى البيانات الوصفية 

البيانات الوصفية لهذا الملفات ( مثل الجهاز المستخدم في تحرير النص أو وقت التحرير النص و غيرها من
 .Logfileمعلومات ) بالضافة إلى تسجل أنشطتك على الجهاز 

 إذا كانت تم قحفظها هناك أو منUSBبإرفاق هذه الملفات مباشرة من ذاكرة التخزين الخارجية ينصح بشدة 
 أو من الهاتف الذكي من دون فتح أو تحميل هذه الملفات على جهازك.Cameraوقحدة التخزين في الكاميرا 

Virtual keyboard- لوقحة المفاتيح الفتراضية ٦

 الخطيرة ، قحيث تقوم على رصد و تسجيل جميعMalware من البرمجيات الخبيثة Key loggerيعتبر 
 و من ثم القيام بإرتسال هذه المعلومات إلى الشخاص الذينKeyboardضربات الزرار على لوقحة المفاتيح 

قاموا بزرع هذه البرمجية في جهازك. 



 و خصوصا أثناء كتابة كلمة السرvirtual keyboardننصح بشدة بأتستخدام لوقحة المفاتيح الفتراضية 
الخاصة بالبريد اللكتروني . 

تفعيل لوقحة المفاتيح على أنظمة التشغيل : 

 Windows  الوندوز - ١
 Mac  ماك -٢

http://osxdaily.com/2013/06/21/mac-virtual-keyboard-os-x/
https://support.microsoft.com/ar-sa/help/10762/windows-use-on-screen-keyboard


الجراءات التقنية "النهائية" 



 Logfile- التخلص من تسجل الملفات ١

تأكد قبل أن تغادر أن تتخلص من تسجل الملفات اقحتياطيا، قد نكون اتخذنا جميع الخطوات لتأمين أنفسنا و لكن
بعض القحيان نرتكب خطأ يؤدي إلى كشفنا . 

  و قحيث يقوم بمسح العديد من المعلومات التي قد نتضرر منها . Ccleanerننصح بشدة بأتستخدام تطبيق 

 ) اضغط هناشرح لتستخدام هذا التطبيق (

- إغلق المتصفح: ٢

قبل مغادرة الجهاز يجب علينا إغلق المتصفح الذي كنا نعمل فيه من أجل التأكد بأن جميع النوافذ المفتوقحة في
المتصفح تم إغلقها و ل يمكن اتسترجاعها . 

تأكد بأن المتصفح لم يقم بتسجيل أي معلومات قد تتضرر منها . 

https://securityinabox.org/ar/guide/ccleaner/windows/


: clipboard-التخلص من ٣

  المعلومات في جهازك فأن الجهاز يتحفظ بهذه المعلوماتCopy and pasteعندما تقوم بنسخ و لصق 
. clipboardضمن خاصية  

أن قام اقحد المتطفلين من بعدك بأتستخدام الجهاز فأن بالمكان معرفة المعلومات التي قمت انت بنسخها و
لصقها . 

.clipboard من أجل مسح كل هذه المعلومات من  Restartيجب عليك إغلق الجهاز أو إعادة التشغيل 

- التخلص من المستندات و الصور و الوثائق : ٤

يجب عليك التخلص قحال من هذه المعلومات أو أخفاءها في مكان آمن و تذكر دائما بأن لديك نسخة من هذه
المعلومات على بريد اللكتروني عندما أرتسلتها . 



ل ننصحك بمسح المعلومات على قحاتسوبك لن قد تبقى هذه المعلومات في قحاتسوبك بعد مسحها . 

ننصحك بالتي : 

- إذا كنت قمت بالتصوير و اتستخدمت الكاميرا أو الهاتف ، فأن عليك التخلص من ذاكرة الكاميرا أو الهاتف١
SD 

 فأن عليك التخلص منهم أو أخفاءهم فيExternal HD أو USB- إذا تحتفظ بالملفات في ذاكرة خارجية ٢
مكان آمن ( يفضل في مكان آخر غير المنزل أو المكتب أو قحتى منازل أفربائك ) 



ملقحظات عامة 



- ل تقم بكتابة تقاريرك في الماكن العامة كالمقاهي أو المطاعم لن قد يكون اقحد الشخاص يراقبك و يراقب١
شاشة جهازك. 

- تأكد من إغلق جهازك دائما بعد النتهاء و أن جهازك مقفل بكلمة تسر قوية .٢

- ل تستخدم الجهاز نفسه في السفر و التنقل لن قد تتعرض إلى المتابعة و التوقيف من قبل السلطات المحلية٣
و تفتيش الجهزة.

- إذا قمت بكتابة أي معلومات على الورق ، تخلص منها قحاليا بحرق هذه الوراق أو بأتستخدام آلة تقطيع٤
التخلص من البقايا في سلة المهملت في منطقة بعيدة عن منزلك أو مكتبك.الورق و من ثم 

أتساتسيات الحماية على الهواتف المحمولة و- لزيادة المان بالمكان الطلع على الدليل التدريبي : ٤
الحواتسيب 

http://www.mohdmaskati.tech/?p=366
http://www.mohdmaskati.tech/?p=366
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