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هي مجموعة المعارف 
والسلوكّيات والمها�ات 

الالزمة الستخدام 
المساحة اإللكت�ونّية 

بشكل آمن، وبحس نقدي، 
وبهدف تحفيز اإلبداع.

اعتمد هذه االست�ا�يجّيات الـخمســــــة 
لضمان أمنك وسالمتك وأمن وسـالمة 
مجتمعك المحلي أ�نــــاء التنّقـــل في 
الفضاء اإللكت�ونّي الذي يحتوي على 

فوائد وتهديدات بنفس الوقت.

التواصــــل والتعـــاون
أطلب مساعدة اآلخ��ن واستخدم األدوات الُمتاحة عبر اإل�ترنت لحل المسائل 

التي تواجهها على اإل�ترنت.
تواصل مع عائلتك وأصدقائك حول تجاربك اإللكت�ونّية.  •

ابحث عبر اإل�ترنت ِلَتعرف كيف َتْمّكن آخ�ون واجهوا المسألة نفسها من حلها ولتشارك   •
تجـــــــــــــــــــاربك.

تواصل مع ف��ق الدعم الخاص بالتط�يق أو الجهاز التي يتسّبب لك بخطأ.  •

حـــــّل المشــــــاكل
ابحث عن الحلول بشكل فعال بدًال من تجاهل المسألة حتى تصبح مشكلة ك�يرة.

ُقم بمالحظة  المسألة التي تواجهها بالتفصيل واجمع أدّلة عنها عبر أخذ لقطات   •
للشاشة على ســـــــــ�يل المثــــــــال.

دّون الرمز الخطأ إذا وصلك حين ال تكون قادً�ا على القيام بأي خطوة.  •

التفكيـــــر النقــــــــــــدّي
ال تكن ضحّية الُمعتد�ن اإللكتــ�ونّ�ين عبر االستجابة لهم بانفعال أو بتهاُون.

ال تقم بتحميل أي شيء استجابًة لنافذة منبثقة ُتعِلمك بفي�وس على الحاسوب على   •
المتصّفح الخاص بك أو لب��د إلكت�وني حتى ولو بدا الوضع طارًئا أو مشـــــــــــــّوًقا.
تحّقق من صّحة االّدعاءات عن ط��ق البحث بط��قة است�ا�يجّية عن آ�اء مختلفة عبر   •

اإل�ترنــــــــــــت.

الوعي الذا�ــّي وتطو�ر الّذات
مارس الوعي الذا�ي لم�اقبة وتطو�ر نفسك.

تعّلم من أخطائك من خالل مسائل األمن الس�ب�اني التي تواجهها.  •
تحّقق من كتّ�بات المستخدم والمعلومات على اإل�ترنت لمعرفة الم��د عن األجهزة   •

والمنصــــــــات الرقميــــــة.

القدرة على الّصمود في المساحة اإللكت�ونّية
عّ�ز قدرتك على الّصمود في المساحة اإللكت�ونّية ل�تمّكن من التعافي من 

ض آلثار طويلة األمد نا�جة عنه. أي اعتداء إلكت�وني دون الّتعرُّ
احتفط بُنسخ احتياطّية من �يانا�ك ومعلوما�ك بط�ق ُمتعّددة.  •

عالج اآلثار الّنفسّية والمالّية الّنا�جة عن االعتداءات اإللكت�ونّية عبر طلب الدعم من   •
مجتمعك المحلـــي.

أطلب المساعدة من الخب�اء في مجاالت األمن اإللكت�وني والقانون وعلم النفس   •
عندما �تعّرض العتداء إلكت�وني.
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