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Międzynarodowe konwencje gwarantują prawa człowieka, tj. prawo do wolności 
i bezpieczeństwa osobistego zgodnie z Art. 9 (1) Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych czy też prawo do prywatności i tajemnicy korespondencji 
oraz do ochrony przed kampaniami zniesławiający mi i przed ingerowaniem w 
prywatność zgodnie z art. 17 (1) ww. Paktu. Ponadto, Międzynarodowy pakt chroni 
prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, poglądów i ich swobodnego wyrażania 
zgodnie z art. 18 (1, 2, 3). Jednakże w rzeczywistości palestyńskiej w czasie, gdy 
sporządzono niniejszy raport, widoczne są wyraźne naruszenia ww. konwencji 
międzynarodowych.

Po aresztowaniu i zabójstwie 24 czerwca w Hebronie aktywisty politycznego Nizara 
Banata służby bezpieczeństwa podległe Autonomii Palestyńskiej siłą stłumiły 
demonstracje i rozpoczęły kampanie mające na celu zniesławienie aktywistów i 
aktywistek oraz aresztowania. Atmosfera ostrej polaryzacji pomiędzy organami 
bezpieczeństwa a przeciwnikami władz Autonomii Palestyńskiej utrzymuje się nadal, 
a to napięcie odbija się w palestyńskiej przestrzeni cyfrowej. 

Wspomniane wyżej polityczne okoliczności wewnętrzne stworzyły podatny grunt dla 
naruszeń praw cyfrowych, nie tylko łamania praw do wolności myśli i ich wyrażania, 
ale też dla łamania prawa do prywatności. Centrum 7amleh udokumentowało w tym 
czasie wiele przypadków naruszeń praw cyfrowych zarówno ze strony władz izraelskich 
jak i Autonomii Palestyńskiej oraz mediów społecznościowych.

To wszystko w momencie gdy ujawniono nowe aspekty roli izraelskiego przemysłu 
inwigilacyjnego w represjach wobec politycznych przeciwników i przeciwniczek, 
dziennikarzy i dziennikarek oraz aktywistów i aktywistek w Palestynie i na świecie 
polegające na udostępnianiu przez pewną liczbę prywatnych spółek izraelskich (z 
czego największa to firma NSO) systemów inwigilacji i śledzenia.

Niniejszy raport kwartalny analizuje różne formy łamania palestyńskich praw cyfrowych 
zaobserwowane i udokumentowane przez Centrum 7amleh od początku czerwca do 
końca sierpnia,  skierowane przeciwko Palestyńczykom i Palestynkom występującym 
w obronie tych praw i chcącym stworzyć sprawiedliwą i bezpieczną przestrzeń cyfrową.

Wstęp

1. Nazwę Centrum, 7amleh, należy wymawiać jako „Hamle” – przyp. tłum
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W ciągu trzech ostatnich miesięcy organizacja Al-Haq udokumentowała 5 przypadków 
arbitralnego aresztowania lub wezwania sądowego w związku z wolnością opinii i ich 
wyrażania w mediach społecznościowych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, jak 
również próbę aresztowania aktywisty politycznego Nizara Banata w związku z jego 
aktywnością w mediach społecznościowych, co zakończyło się jego śmiercią. Na 
Zachodnim Brzegu brutalność aresztowań wzmogła się w sposób bezprecedensowy 
w związku z pokojowymi zgromadzeniami po zabójstwie aktywisty Nizara Banata.

Izrael kontynuuje stosowanie oficjalnych i nieoficjalnych prowokacji wobec 
Palestyńczyków w mediach i na platformach mediów społecznościowych. Podczas 
trzech ostatnich miesięcy Agencja Wafa udokumentowała około 100 prowokacyjnych 
artykułów i treści umieszczonych w przestrzeni cyfrowej przez izraelskich polityków 
i polityczki oraz kształtujących opinie i wpływowych pisarzy przy generalnym braku 
nadzorowania treści prowokacyjnych w hebrajskiej przestrzeni cyfrowej w czasie 
ostatnich trzech miesięcy.

Kampanie oczerniające / przemoc ze względu na płeć
Prywatne konta popierające władze palestyńskie opublikowały w różnych mediach 
społecznościowych prywatne zdjęcia uczestników i uczestniczek demonstracji w 
celu ich szantażowania, zniesławienia oraz wykluczenia za wykorzystywanie przez 
nich prawa do wyrażania swojej opinii i pokojowego gromadzenia się. Stało się to 
po skonfiskowaniu lub kradzieży prywatnych telefonów komórkowych należących 
do demonstrantów i demonstrantek w celu podburzenia przeciwko nim oraz ich 
zniesławienia, co jest równoznaczne z naruszeniem ich prawa do prywatności.

Organy władzy

Zrzut ekranu z aplikacji 
Facebook z postem   
      o następującej treści: 
Otrzymałem #filmy video 
tych szmat bez honoru, które 
wystąpiły przeciwko władzy. 
Mam ich więcej #ogień"
"

https://www.wafa.ps/Regions/Details/10
https://7amleh.org/2021/06/29/aetlaf-alhqwq-alrqmyh-ystnkr-anthakat-alhqwq-alrqmyh-ma-tsaad-alahdath-alakhyrh-ala-alardh
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Centrum 7amleh udokumentowało 20 przypadków oczerniania aktywistek, dziennikarek 
oraz aktywistów ze względu na ich udział w wiecach protestacyjnych - 16 z nich w ciągu 
jednego dnia, co wskazuje na zorganizowaną kampanię, jako że w większości z tych 
przypadków obok oczerniania występuje podżeganie do przemocy i przemocy ze względu 
na płeć w szczególności wobec aktywistek i dziennikarek. W 18 udokumentowanych 
przypadkach treści dotyczyły aktywistek a w dwóch przypadkach aktywistów. 7amleh 
zaobserwowało również wiele komentarzy obraźliwych i podżegających przeciwko 
aktywistkom o treściach dyskryminujących ze względu na płeć oraz poglądy polityczne. 

Centrum udokumentowało również 16 przypadków oczerniania na portalu Facebook, 
dwa w serwisie Instagram, jeden przypadek w aplikacji TikTok oraz na portalu Twitter. 
Jako zaufany partner wielu firm z branży mediów społecznościowych, Centrum 
7amleh skontaktowało się z firmą Facebook i poinformowało ją o kontach i treściach 
oczerniających oraz zażądało ich usunięcia z portalu. Firma odpowiedziała na wnioski 
7amleh dot. usunięcia treści zniesławiających: firma usunęła 2 treści, w jednym 
przypadku – odpowiedź był negatywna a w kolejnym zareagowano, jednak treść 
została usunięta już wcześniej w wyniku kampanii informacyjnej aktywistów skierowanej 
przeciwko kontom zniesławiającym. Firma Facebook nie ustosunkowała się do 16 
innych wniosków. 

Podział kampanii zniesławiających ze względu na płeć

AktywiściAktywistki
10%90%

Podział kampanii zniesławiających i naruszeń
prywatności ze względu na platformę medialną 

5% 10%

80%5%
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Prawo do prywatności i bezpieczeństwa osobistego
Izraelska policja dąży do zainstalowania kamer rozpoznających twarz w miejscach 
publicznych i na ulicach poprzez uchwalenia odpowiedniego prawa, co umożliwiłoby 
pewnym organom bezpieczeństwa, innym niż policja, pozyskanie informacji 
gromadzonych przez kamery. 

Centrum 7amleh opublikowało raport nt. prywatności i ochrony danych, w którym 
stwierdzono, że pojęcia prywatności oraz danych osobowych nie są znane większości 
osób z próby badawczej oraz że bardzo niewielka grupa użytkowników i użytkowniczek 
sprawdza politykę prywatności stron internetowych, których używa oraz że znakomita 
większość uznaje konieczność ustanowienia prawa, które chroniłoby prywatność i 
dane osobowe.

https://www.arab48.com/%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1/2021/08/03/%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2587-%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%2583-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586
https://7amleh.org/storage/%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2588%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%25862021.pdf
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2. Ogólna liczba naruszeń praw jest większa niż liczba incydentów, ponieważ niektóre incydenty wiązały się z więcej niż jednym 
naruszeniem.

Centrum 7amleh udokumentowało w sumie 116 przypadków naruszenia praw 
palestyńskich użytkowników i sympatyków sprawy palestyńskiej ze strony mediów 
społecznościowych.

Centrum 7amleh udokumentowało 16 przypadków naruszeń związanych z usuwaniem 
treści w ciągu trzech ostatnich miesięcy. Usunięta treść miała różną formę, tj.: 5 zdjęć, 

Podział usuniętych kont ze względu na właściciela

Zrzut ekranu z aplikacji Instagram z informacją o 
usunięciu postu ze względu na mowę i symbole nienawiści 

 Media społecznościowe

4 publikacje tekstowe, 3 komentarze, 3 historie 
obrazkowe (stories) oraz 1 film video.2

Naruszenia dotyczyły praw 9 osób, w tym 
7 kobiet i 2 mężczyzn, 2 organizacji oraz 2 
podmiotów medialnych. Różne były także 
platformy na których wystąpiły te naruszenia 
– 9 z nich pojawiło się w serwisie Instagram, 
3 na Facebooku oraz 1 na portalu YouTube. 9 
spośród tych naruszeń dotyczyło indywidualnych 
kont prywatnych a 4 stron publicznych. Centrum 
7amleh skontaktowało się z tymi platformami 
w sprawie wszystkich przypadków naruszeń i 
przedstawiło odpowiednie raporty.

Media

Organizacje

Osoby prywatne
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Podział naruszeń ze względu na platformę

Rodzaj usuniętych treści

Rodzaje kont, na których treści zostały usunięte

7.7%

69.2%
23.1%

YouTube

Instagram

Facebook

Videos

6
.3
%

Stories

18
.8
%

 Publikacje
tekstowe

25
%

Komentarze

18
.8
%

Zdjęcia

31
.3
%

Kanały YouTube Konta osobiste (profile)

Strony
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7amleh udokumentowało również 100 przypadków naruszeń praw w formie zawieszenia 
kont (różnego typu) w różnych mediach społecznościowych w ciągu trzech ostatnich 
miesięcy. Typy naruszeń kształtowały się następująco: 52 przypadki zawieszenia (i 
usunięcia) kont, 33 przypadki ograniczenia kont, 9 przypadków ostrzeżeń wobec kont, 
dwa przypadki włamania na konto, dezaktywacja jednego konta, jeden przypadek 
zmniejszenia liczby odsłon i zasięgów oraz dwa inne przypadki.3

Rozkład incydentów na różnych platformach mediów społecznościowych był 
następujący: 63 przypadki na portalu Facebook, 22 przypadki w serwisie Instagram, 
5 na Twitterze, dwa przypadki w aplikacji TikTok i jeden na platformie Bigo Live. 
Wspomniane naruszenia miały miejsce na kontach 80 osób prywatnych, 5 organizacji 
pozarządowych, dwóch agencji informacyjnych i na 5 innych stronach publicznych 
oraz na koncie jednej firmy prywatnej. Pośród osób których konta zostały zawieszone 
było 35 kobiet i 45 mężczyzn. 

Podział kont ze względu na właściciela

3. Ogólna liczba naruszeń jest większa niż liczba incydentów, ponieważ niektóre incydenty wiązały się z więcej niż jednym 
naruszeniem. 

Prywatna firma

Strony publiczne

Organizacje

Agencje informacyjne

Konta osobiste
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 Podział ze względu na płeć osób dotkniętych
naruszeniami wśród osób prywatnych

56.3%43.8%

Formy naruszenia praw na kontach

Inne Ostrzeżenia 
wobec kont

Zawieszenie 
(usunięcie) całych 

kont

Ograniczenia 
dla kont

Rachunki 
zdalne

Zmniejszona 
widoczność postów

Włamania 
na konta

Kobiety Mężczyźni
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Skontaktowano się z 89 firmami, które powiadomiono o tych naruszeniach. W 9 
przypadkach spotkało się to z pozytywną reakcją i przywróceniem 9 kont i stron, 
jednak w innych przypadkach odpowiedź była negatywna lub pozytywna, ale konto 
zostało już wcześniej przywrócone. W pozostałych przypadkach otrzymano jedynie 
automatyczną odpowiedź.

 Zrzut ekranu z konta na portalu Facebook 
informujący o wprowadzonych ograniczeniach o 
następującej treści: „Twoja strona może zostać 
usunięta, obniżono częstotliwość wyświetleń i 
wprowadzono inne ograniczenia w wyniku ciągłego 
naruszania Standardów społeczności. // Obecnie 
ta strona nie jest sugerowana innym osobom // 
Naruszenia // Usunięto treść w wyniku naruszenia 
Standardów społeczności. Data wysłania 
powiadomienia: 21 listopada. Ty to opublikowałeś”

Zrzut ekranu z aplikacji 
Instagram informujący o 
dezaktywacji konta
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Międzynarodowa koalicja organizacji praw człowieka, do której należy Centrum 
7amleh, wysłała pismo do koncernów PayPal i Venmo, żądając zaprzestania naruszeń 
związanych z zamknięciem i zamrożeniem kont z powodów politycznych i rasistowskich, 
w szczególności kont użytkowników arabskich i muzułmanów. Z powodu dezaktywacji i 
zamrożenia kont, Koalicja wezwała dwa koncerny do poprawy zasad transparentności 
i rozliczeń w ich praktykach i polityce oraz udostępnienia klarownych mechanizmów 
odwoławczych i rozwinięcia mechanizmów ostrzegawczych.

Międzynarodowa organizacja Amnesty International opublikowała nowy raport nt. 
izraelskiego przemysłu technologii inwigilacji i cenzury w czasie przygotowania 
niniejszego raportu, który ujawnia istnienie listy z więcej niż 50 tysiącami imion osób 
prywatnych i publicznych, organizacji praw człowieka, aktywistów, dziennikarzy i 
dziennikarek w celu ich śledzenia przez klientów izraelskiej firmy. 

Liga Antydefamacyjna podpisała memorandum o porozumieniu z firmą PayPal w celu 
sprawdzenia w jaki sposób tzw. „grupy ekstremistyczne i grupy nienawiści” wykorzystują 
platformy płatnicze do finansowania „terroryzmu”. To oznacza, że firma PayPal 
uznaje definicję i kryteria przyjęte przez Ligę dot. terminu „terroryzm”. Powszechnie 
wiadomo, że Liga dokłada wszelkich starań, by stygmatyzować publikowane przez 
Palestyńczyków treści krytyczne wobec izraelskiej okupacji. Liga znana jest z kampanii 
zniesławiających kierowanych przeciwko aktywistom, opisujących ich jako antysemitów, 
dążąc tym samym do ochrony Izraela przed jakąkolwiek krytyką i do zduszenia 
wolności opinii i ich wyrażania przez aktywistów. 

Aktualności dot. 
koncernów technologicznych

https://www.eff.org/press/releases/22-rights-groups-tell-paypal-and-venmo-shape-account-freezes-and-closures
https://www.eff.org/press/releases/22-rights-groups-tell-paypal-and-venmo-shape-account-freezes-and-closures
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/nso-spyware-pegasus-cellphones/
https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/nso-spyware-pegasus-cellphones/
https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/nso-spyware-pegasus-cellphones/
https://daysofpalestine.ps/post/16953/Israel-lobby-group-ADL-teams-up-with-PayPal
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Dane zawarte w raporcie pokazują, że palestyńska przestrzeń cyfrowa pozostaje 
daleka od bezpieczeństwa, sprawiedliwości oraz możliwości praktykowania praw i 
wolności. Chociaż naruszenia w sieci raz nasilają się, raz słabną w zależności od 
bieżących uwarunkowań politycznych, będąc odbiciem tej sfery i wchodząc z nią w 
reakcje, podejście firm i władz do ścigania aktywistów w mediach społecznościowych 
polegające na karaniu ich za wyrażane poglądy, zawieszaniu kont, usuwaniu treści, 
stosowaniu kampanii oczerniających i fałszywych informacji oraz podżegania wciąż 
wypełnia przestrzeń internetową. 

Widać także, że media społecznościowe i firmy sektora cyfrowego wciąż dyskryminują 
cyfrowo Palestyńczyków i Palestynki zamiast wzmacniać sprawiedliwość i wolności 
w przestrzeni cyfrowej. Różne organy władzy tłumią wolności i naruszają prawa 
cyfrowe Palestyńczyków i Palestynek, w szczególności prawo do wolności opinii i ich 
wyrażania oraz prawo do ochrony prywatności.

Izrael wciąż znajduje się w awangardzie państw świata działających w sektorze 
inwigilacji i cenzury, na co rzucono trochę światła w ciągu kilku ostatnich tygodni. 
Ten rodzaj przemysłu bezpieczeństwa cyfrowego poddawany jest wielu analizom i 
komentarzom ze strony różnych mediów lokalnych i międzynarodowych, a sprawa 
nabrała szerokiego wymiaru politycznego i dyplomatycznego. 

Wnioski
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Skontaktuj się z nami
info@7amleh.org  |  www.7amleh.org

Find us on social media: 7amleh

mailto:info@7amleh.org
http://www.7amleh.org

