
 الجمعية الليبية لإلنترنت اآلمن

 جمعية ليبية غير حكومية مهتمة بالتوعية السيبرانية

 ليبيا   –بنغازي  –  2021تأسست ديسمبر 

 هدف الجمعية : 

هدف الجمعية األساسي التوعية بمخاطر االستخدام السيء لشبكة اإلنترنت والعواقب القانونية  

ن جميع أفراد المجتمع  يو تمك  في ليبيا    اإلنترنتشبكة  لها من أجل توفير بيئة آمنة الستخدام

الليبي كافة من تحقيق أفضل استخدام ممكن للتكنولوجيا عبر اإلنترنت وتبلورت هذه األسس  

كمبادرة من االتحاد    2004سابقا في منهجية دولية انطلقت في الحدث الدولي ألول مرة عام  

اإلنترنت   بشبكة  للتوعية  األوروبية  والمنظمة  بال IN SAFE األوروبي  ذات  المهتمة  قضايا 

 .   الصلة باإلنترنت .. ويتكرر بشكل سنوي في السابع من فبراير كل عام

 :   اآلمن جمعية الليبية لإلنترنتالاهداف 
 

استخدام   - في  الكامنة  بالمخاطر  الوعي  رفع  على  خاطئ العمل  بشكل  في    اإلنترنت 
 .  المجتمع الليبي

   وكية الئقة عند استخدام اإلنترنت تطوير معايير وأنظمة أخالقية وسل    -

أهمية    - بمدى  اآلخرينالتوعية  لدى  الخصوصية  على  في    الحفاظ  المجتمعي  والدعم 
 مية الرقمية . عن التوعية السيبرانية  ورفع األ مجال الوصول 

آم  - استخدام  نحو  للعمل  مناسبة  آليات  إيجاد  نحو  المشترك  العمل  لإلنترنت. تعزيز   ن 
القانونية.   – وعواقبه  اإلنترنت  السيء  واالستخدام  الخطر  بحاالت  الوعي   رفع 
من    – األكبر  القدر  توفير  على  وبرامج   العمل  وسهلة    ةتقنيأدوات  مفيدة  وعملية 

 الذي ينعكس إيجابيا علي المجتمع والتنمية .  االستخدام

 

 إنترنت آمن . 

 
إبقاء المعلومات الخاصة بك تحت السيطرة المباشرة والكاملة، يعني مفهوم “إنترنت آمن” هو 

بحيث يستحيل الوصول إليها من قبل أي شخص آخر دون السماح له بذلك، وأن تكون على وعي  

ودراية كاملة بجميع المخاطر المترتبة على السماح لشخص ما بالولوج إلى حسابك الشخصي  

 والوصول إلى المعلومات الخاصة بك. 

 األمن السيبراني 

la cyber-sécurité 

الهجمات  هو عملية حماية األنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. تهدف هذه

ل إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض االستيالء عادةً إلى الوصو السيبرانية

 على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات األعمال العادية.

دد أجهزة يفوق أعداد يمثل تنفيذ تدابير األمن السيبراني تحديًا كبيًرا اليوم نظًرا لوجود ع

 .األشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكاًرا

 

https://www.almrsal.com/post/403306
https://www.almrsal.com/post/403306
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/security/common-cyberattacks.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/security/common-cyberattacks.html


 الرقمية :   مفهوم التوعية

عملية تستهدف نـشر المعـارف والحقـائق بقصد تغيير أو تعديل أو تثبيت اتجاهات الفرد أو 

الجماعـة نحـو حـدث مـن األحداث أو ظاهرة من الظواهر ومن ثـم مـساعدتهم علـى التفاعـل 

نـسب أسـاليب الوقايـة مـن التحديات معهـا بموضوعية وفى نفس الوقت تقوم بتوجيههم إلى أ

 .المحيطة بهم لمنعها وللتقليل من آثارها السلبية المحتملة

 والشركات بالنسبة للمؤسسات                                      / أوال 

التعريف بالمخاطر والتهديدات األمنية المعلوماتية المحتملة لتجنبها وطرق التعامل 

  معها وتقليل تأثيراتها

 : بالنسبة للمجتمع ثانيا 

  .استخدام التكنولوجيا في مسارها الصحيح

   -: مع الجمعية  الجهات المعنية بتعزير الوعي السيبراني بين أوساط المجتمع

 جهات حكومية :   

وزارة   • .وزارة التربية والتعليم  • .االعالم  قطاعات اإلذاعة و  • وزارة االتصاالت وتقنية 

 منظمات المدني المجتمع  .  -الغرفة التجارية  –البنوك  -  .وزارة الثقافة • .التعليم العالي

 القطاع الخاص  :    

 .الخدمات المالية  •البنوك التجارية وشركات   • .قطاع التجارة االلكترونية • .االتصاالت شركات  

 .االذاعات الخاصة  • .القنوات التلفزيونية 

 
 :  للجمعية الليبية أدوات وأساليب التوعية االنترنت اآلمن 

 :  توجد عدد طرق وأدوات وأساليب للتوعية باألمن السيبراني ومنها االتي

 التوعوية المحاضرات -1

 ورش عمل. 2

 المطبوعات. 3 .

 فديو تثقيفي/ تعليمي. 4 .

 القوافل التوعوية. 5 .

 ألعاب تعليمية.6 

 اإلعالنات التوعوية. 7 .

 تدريب ومحاكاة. 8  

 موقع ويب مختص بالتوعية. 9 . 

 تطبيقات علي الهاتف توعوية –10 

 لوحات إعالنية هادفة. 11- 

 أسبوع أمن. 12 .

 سفراء االنترنت االمن -ا13 

 إلكترونيةنشرات  -14 

 مجلة 15 

 هدايا رمزية. 16  .

 



  :تتضمن المواضيع التالية والتي التوعية المستهدفة للجمعية في أهم مواضيع

 التعدي على الخصوصية-1

 تأمين البيانات. 2 .

  . .تأمين البريد االلكتروني. 3 .

 توعية األسرة بحماية األطفال على االنترنت  . 4

 البرامج الخبيثة. 5

 االبتزاز االلكتروني. 6 .

  .عيمخاطر شبكات التواصل االجتما. 7 .

 تأمين كلمة المرور8

 نالتصفح اآلم. 9 .

 أمن األجهزة المحمولة. 10 .

 ..يالتصيد االلكترون. 11 .

 التنمر االلكتروني12

 مخاطر التسوق االلكتروني. 13 .

 التحرش السيبراني 14 .

 تأمين مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات وغيرها . 15

 


