
 Facebook البقاء آمنني عىل
إن  Facebook هو موقع التواصل االجمتايع األكرث شعبية يف العامل، مع أكرث من 

 2 مليار مستخدم حول العامل. هناك حوايل 15 مليون مستخدم أسرتايل، مع حوايل 

 ،Facebook 3.1 مليون ممن تزيد أمعارمه عن 55 عامًا يمتتعون باملزايا اليت يقدمها

مبا يف ذلك:

ِ ِ

البقاء عىل اتصال مع األصدقاء والعائلة، خاصة أثناء سفرمه• 

إعادة االتصال بأخشاص رمبا فقدمت االتصال هبم.• 

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو• 

االنضامم إىل مجموعات ذات مصلحة مشرتكة.• 

عند استخدامه مع الرعاية املناسبة، ميكن أن يكون Facebook مصدرًا ممتعًا للرتفيه 

وطريقة رائعة للتواصل.

Facebook كيف يبدو

صفحة التامي الين اخلاصة بمك  

عىل Facebook يه عبارة عن

مجموعة من الصور الخشصية 

والتجارب اليت حتيك قصتمك.

 

 (a) تتضمن صورة ملفمك الخشيص

 (b) ومعلومات امللف الخشيص

.(d) وقامئة األصدقاء (c) وصور

a

b

c

d
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Facebook التحمك يف إعدادات خصوصية

ميكنمك التحمك مبن ميكنه رؤية الرسائل والصور املنشورة عىل صفحة 

Facebook اخلاصة بمك عن طريق ضبط إعدادات اخلصوصية اخلاصة 

بمك.  عىل جهاز مكبيوتر محمول، حددوا الهسم املقلوب يف أعىل ميني 

) وحددوا اإلعدادات من القامئة املنسدلة  ) Facebook أي صفحة

ملشاهدة اخليارات عىل اجلانب األيرس من الصفحة.

احبثوا عن األرقام اخلرضاء يف هذا الكتاب اإللكرتوين.

سيساعدونمك يف العثور عىل اإلعدادات اليت تدير خصوصيتمك 

.Facebook عىل

ِ

1
2

3

4

5

أريد أن أقرر من يرى مشاراكيت

اإلعدادات> اخلصوصية > 1

من ميكنه مشاهدة مشاراكتمك املستقبلية

جيب عليمك تعيني هذا عىل األصدقاء، بدال من عام، أو اختيار إعداد 

يحمس فقط لألصدقاء احملددين مبشاهدة مشاركتمك.

ً

ميكنمك أيضًا حتديد من ميكنه رؤية ما تكتبونه أو تضيفوه كصورة أو  

فيديو عند إنشاء مشاركة. ما عليمك سوى اختيار األصدقاء، مث حتديد خيار 

من القامئة.

أريد التحمك مبن يتصل يب

اإلعدادات> اخلصوصية > 3

العثور عليمك واالتصال بمك لألخشاص ميكن كيف

اختاروا من ميكنه إرسال طلبات صداقة إليمك (مثل لك خشص أو  

أصدقاء األصدقاء فقط) ومن ميكنه رؤية قامئة األصدقاء اخلاصة بمك. 

ميكنمك أيضًا حتديد من ميكنه البحث عنمك باستخدام رمق هاتفمك أو 

عنوان بريدمك اإللكرتوين.
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ال أريد أن يظهر امسي عىل الصور والرسائل اليت ينرشها 
اآلخرون

اإلعدادات> التامي الين ووضع العالمات2

اختاروا من ميكنه النرش يف التامي الين اخلاص بمك، ومن ميكنه رؤية 

ما ينرشه اآلخرون عىل التامي الين اخلاص بمك ومن ميكنه مشاهدة 

املشاراكت اليت مت وضع عالمة بامسمك فهيا. ميكنمك أيضًا مراجعة 

املشاراكت اليت تضع عالمة عليمك قبل ظهورها يف التامي الين  

اخلاص بمك.

أريد التحمك مبن يتصل يب

اإلعدادات> التطبيقات ومواقع الويب4

أوقفوا Facebook من مشاركة معلوماتمك مع مواقع ويب أخرى، 

مثل معرمك وجنسمك وقامئة األصدقاء. سمينع هذا املواقع األخرى من 

استخدام املعلومات إلرسال إعالنات إليمك.

b

1

d

c

a
أود أن أجعل حمادثايت خاصة

يتيح لمك Facebook Messenger  (a)  إرسال رسائل خاصة إىل 

أصدقاء فرديني أو مجموعات صغرية. يعمل Messenger مثل الربيد 

اإللكرتوين، لذا ال تظهر احملادثات يف التامي الين اخلاص بمك لرياها اآلخرون.

ال أريد دامئًا أن "يراين" الناس عندما أستخدم 
Facebook

يتيح لمك رشيط الدردشة (b) مشاهدة قامئة أصدقائمك الذين يستخدمون 

Facebook حاليًا. تتيح لمك النقطة اخلرضاء جبانب امسهم معرفة أهنم 

متاحني للدردشة. 

إذا كنمت ال تريدون أن يرى الناس عندما تستخدمون Facebook، انقروا 

عىل رمز اإلعدادات الذي عىل شلك الرتس (c) يف رشيط الدردشة يف اجلزء 

 .(d) السفيل األمين من الصفحة واختاروا إيقاف تشغيل احلالة النشطة
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Facebook احبثوا عن احتياالت "القلوب الوحيدة" عىل
يقوم احملتالون بإنشاء حسابات مزيفة عىل Facebook باستخدام صور مرسوقة وقد ميثلون أهنم 

أخشاص منفصلني أو أرامل أو مطلقني يبحثون عن الرفقة. عادة ما يقومون باالتصال عرب رسالة  

 ،Facebook أو من خالل األلعاب اليت ميكنمك الوصول إلهيا عرب Facebook  خاصة عىل

مثل  Words with Friends. سيحاولون كسب ثقتمك عىل مدى أسابيع أو هشور قبل أن 

خيتلقوا قصة عن مشالكهم املالية.

ما الذي تبحثون عنه

كونوا متشككني من األخشاص الذين يعربون عن مشاعرمه من أجلمك 

برسعة كبرية، مث يوحون بأهنم حباجة إىل مساعدة مالية، أو األخشاص 

الذين يقولون أن املشالك املالية متنعهم من مقابلتمك. كونوا متيقظني 

للتناقضات يف قصصهم.

ما ميكنمك القيام به

كونوا حذرين بشأن الثقة يف األخشاص الذين يقميون صداقة أو رومانسية • 
مث يبدأون يف ذكر املشالك املالية.

استخدموا صور  Google   (images.google.com)  للتحقق مما إذا • 

اكنت  صورمه  قد رسقت من ماكن آخر. 

حتققوا من صفحهتم عىل Facebook لالطالع عىل التعليقات أو • 
اإلجعابات عىل مشاراكهتم. إذا مل يكن لدهيم الكثري، فقد تكون قامئة 

أصدقاهئم مزيفة. 

ال تقوموا بتحويل األموال أو إعطاء تفاصيل البنك أو بطاقة االئمتان اخلاصة • 
بمك إىل خشص مل تلتقون به خشصيًا.

أعتقد أنين تعرضت للخداع. ماذا افعل؟ 

 إذا فقدمت أمواال، اتصلوا بالبنك الذي تتعاملون معه عىل الفور ملعرفة • 
ما إذا اكن ميكن إيقاف أو عكس أي دفعات. 

ً

أبلغوا املفوضية األسرتالية لملنافسة واملسهتلكني  عىل• 

scamwatch.gov.au/report-a-scam

 قوموا بتغيري لكامت املرور اخلاصة بمك عىل اإلنرتنت إذا كنمت تعتقدون • 
أن حساباتمك عىل اإلنرتنت قد مت الكشف عهنا ألخشاص ال جيب أن 

يكون لدهيم حق يف الوصول إلهيا.

تتوفر خدمات الدمع إذا كنمت ترغبون يف التحدث إىل خشص ما بشأن 

تعرضمك للخداع.

خط احلياة : 44 11 13

1300 22 4636  :Beyondblue  

خط الرجال: 78 99 78 1300

احتياالت الفيسبوك األخرى

احتيال اليانصيب

الرسائل اليت تديع أنمك رحبمت اليانصيب ولتليق ماكسبمك،  

عليمك دفع رسوم رمزية. قد يطلب منمك أيضًا تقدمي معلومات 

خشصية مثل تفاصيل حسابمك املرصيف وعنوانمك الفعيل. 

ُ

تذكروا أن اليانصيب املرشوع لن يطلب منمك مطلقًا دفع رسوم  

مقدمة الستالم أرباحمك، وال ميكنمك الفوز يف يانصيب أو جائزة ما  

مل تكونوا قد دخلمت يف الحسب.

احتيال الطوارئ الومهية

 Facebook رسائل تديع أهنا من أفراد العائلة أو األصدقاء عىل

تفيد بأهنم عالقون يف اخلارج أو يف حالة طوارئ، وحيتاجون منمك 

حتويل األموال. قوموا بالبحث قبل أن ترسلوا أي أموال. 

ّ
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إعالنات الفيسبوك
يعرض عليمك Facebook إعالنات عن األشياء اليت يظهر منط استخداممك أنمك مهمتون هبا، ومن الهسل اخللط بني أحد اإلعالنات وبني مشاركة من 

خشص تعرفونه. سيكون إعالن عىل Facebook برعاية أو مقرتح أو إعالن يف الزاوية اليرسى العليا.

كيف حياول Facebook ختصيص اإلعالنات؟

 Facebook تعمتد اإلعالنات اليت تروها عىل املعلومات اليت يعرفها

ّعنمك. يتعرف عىل ما قد يثري اهمتاممك:

ملفمك الخشيص، والذي يتضمن معرمك وجنسمك وموقعمك  • 

(مبا يف ذلك ماكن اتصالمك باإلنرتنت)

 • Facebook ّاألشياء اليت أجعبتمك أو شاركمتوها أو علقمت علهيا يف

املواقع اليت مقمت بزيارهتا• 

معليات البحث اليت أجريمتوها باستخدام  Google أو حمرك • 

حبث آخر - عىل سبيل  املثال، إذا كنمت قد حبثمت عن تغطية  

حصية يف  Google، فقد يظهر إعالن من مقدم رعاية حصية 
Facebook يف

ُ

السيطرة عىل اإلعالنات اليت تروها

اإلعدادات> اإلعالنات> التفضيالت اإلعالنية اخلاصة بمك5

هناك مجموعة من اخليارات يف قامئة تفضيالت اإلعالنات للتحمك يف ما

ترونه. ميكنمك: 

حذف املواضيع ذات االهمتام • 

حذف املعلنني الذين تفاعلمت معهم• 

التحمك يف املعلومات اليت ميكن لملعلنني الوصول إلهيا عنمك• 

منع املعلنني من متابعة أنشطتمك عرب اإلنرتنت عندما ال تكونون  • 

Facebook عىل

نصاحئ السالمة عىل الفيسبوك

ال تنرشوا تفاصيل خشصية بشلك عام مثل عنوان مزنلمك أو معلمك 

ورمق هاتفمك وعنوان بريدمك اإللكرتوين وتفاصيلمك املالية.

 

ال تشعروا أنمك مضطرين لقبول لك طلب صداقة تتلقونه. ميكنمك 

ببساطة اختيار جتاهله. 

اإلعدادات> احلظر3

ميكنمك استخدام إعداد احلظر ملنع األخشاص من االتصال بمك أو 

إليقاف رؤية مشاراكهتم. لن يعرفوا أنك مقمت حبظرمه .
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