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سالمة �لشبكــــة �لعنكبوتية

تز0�0  لإلنترنت،  �ستخد�مك  تز�يد  مع 
تعليمية  مو�0  على  حصولك  فر~ 
�الطال¶  فر~  تتوفر  حيث  �تثقيفية، 
�ملحتويا�  من  ��سعة  سلسلة  على 
��لتسويقية.  ��ملعلوماتية  �لترفيهية 
�لبعض   Uيتصو كما  �إلنترنت  �ليست 
شبكة ��حدo، بل هي متكونة من �ال� 
�لفر~  توفر   bل� �ملستقلة  �لشبكا� 
�على  خال�ا.  من  �ملعلوما�   Uلعبو
كوسيط  تعمل  �لشبكة  فإ�  حا/   >8
للتطبيقا� �ملصممة الستخد�مها. �من 
�لCيد  شيوًعا  �ألكثر  �لتطبيقا�  بني 
�لعنكبوتية  �لشبكة  �كذلك   sإللكتر��
�إلنترنت  �ستخد��  ميكن  كما  �لعاملية. 

لطر& 8خر� عديدo 8كثر تعقيًد�.
بالدخو/ �� شبكا�  �قد ُيسمح لك 
8خر� �£ب �8 تعر� 8نه لكل شبكة 
 Øموعة من �لقو�نني ��لشر�G �8 نظا�
�ملسمو¯  �لعمليا�  فبعض  ֲדا.  �خلاصة 
ֲדا على شبكة �8 نظا� معني قد تكو� 

�8 ممنوعه لد� شبكا�   oلسيطر� حتت 
عاتقك  على  �ملسؤ�لية  �تقع  8خر�. 
بااللتز�� بسياسا� �
جر���Q �لشبكا� 

��ألنظمة �ملختلفة.
 �8 منكم  لكل   >Uلضر�� من  �لعله   
 �
 �لوصو/  لد�  مسؤ�ليته   @Uيد
��ملو�قع  �خلدما�  من   oJكب الئحة 
�ملسؤ�لية  �تقع  ��ألشخا~.  ��ألنظمة 
يتعلق  فيما  عاتقك  على  �ألمر  �اية   W
خدما�   �
 �لدخو/  عند  بتصرفاتك 
�لشبكة. �تذكر �0ئًما حقيقة �8 قدUتك 
 oUعلى �لقيا� بعمل معني ال تع� بالضر�
�جوV قيامك بذلك �لعمل. فاستخد�� 
قد  حًقا،  �ليس   oميز  Cيعت �لشبكة 
��لقانونية  �ألخالقية   oQلإلسا تعرضها 
8حياًنا 
.� ما تصرفت بشكل غJ الئق.

ما  �ملالئمة   Jغ �لتصرفا�  تشمل  قد 
يلي:

على  قانونية   Jغ معلوما�  
0خا/   •
�لنظا�.

 W مقبوله Jستخد�� لغة سيئه �8 غ� •
�لرسائل �لعامة ��خلاصة.

 �� تؤ0<  قد   bل� �لرسائل  
Uسا/   •
فقد�� �ملستقبلني ألعما�م �8 8نظمتهم.

�لرسائل   �8  tUملتكر� �لرسائل  
Uسا/   •
8فر�0   �8  tعديد جلها�  �إلعالنية 
8خر�  �ستخد�ما�  8ية   �
 باإلضافه 
تؤ0< 
� �ختنا& �لشبكا� �� �لتد�خل 

مع عمل �آلخرين.
8خالقية   Jغ 8خر�  8عما/  8ية   •
�سيتم  خد�عية.   �8 قانونية   Jغ  �8

�لذ�  �لدليل  هذ�   W لبعضها  �لتعر¦ 
 W حلقا� Cع tنشر بغية  تصميمه  مت 
 tلز��ية ملساعدتك على فهم هذ�  tهذ
ببيئة  �ملتعلقة  ��ملخاطر  �المتيا��� 
�ملتعلقة  �لسالمة  �قضايا  �إلنترنت، 
�غر�  �لعنكبوتية،  �لشبكة  مبو�قع 
�ألخباUية،  ��ملجموعا�  �لد0Uشة، 
 .sإللكتر�� ��لCيد  �لفوUية  ��لرسائل 
تتعلق  معلوما�  على  �تو<  8نه  كما 
�لنشاطا�، �يقد�   tبفو�ئد �¹اطر هذ
�لتأكد من  �لعملية عن كيفية  �لنصيحة 
�Gزيه.  سليمه  �لشبكية  خ�Cتك   �8
�بنفس �لقدU من �ألÌية فإ� هذ� �لدليل 
�لعامة �لb حتكم  يقد� لك �إلUشا��0 
�لتصر� �لسليم W بيئة �إلنترنت �يطلق 
�لتصر�  على  "نيتيكيت"  مصطلح 
 Uختصا
 �هو  �إلنترنت  على  �لسليم 
 �8 �نتوقع  �تيكيت".  "نيت   bلكلم
باملسؤ�لية  منكم  ��حد  كل  يتحلى 
 �8� ��الجتماعية  ��ملعنوية  �ألخالقية 
�ملقبو/  �لسليم  �لتصر�  بقانو�  يلتز� 

لد� �جلميع.
�لقا�0 كمرحلة  �ملقا/   W &سنتطر�  
�ملو�قع   Uمضا� فو�ئد  لتوضيح   ��8
من  �ملني  �لشبكة  على  �اللكتر�نية 
نقدمه  ملا  علينا  �لرضا  �جل  عز  �هللا 
للشبكة  �لسليم  �لتعامل  سبل  من  لكم 

�لعنكبوتية.
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