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مدخل
يهــدف هــذا البحــث بشــكل أساســي، إـلـى فهــم النشــاط الرقمــي للشــباب الفلســطيني، مــن خــالل تحليــل 
النمطيــة  القوالــب  الرقمــي، محــو األميــة،  الرقميــة، األمــان  التاليــة: الحقــوق  مــدى معرفتهــم بالمواضيــع 
وخطــاب الكراهيــة والتمثيــل عبــر وســائل اإلعــالم، العنــف المبنــي عـلـى النــوع االجتماعــي عبــر اإلنترنــت، 
توثيــق انتهــاكات الحقــوق الرقميــة واإلبــالغ عنهــا، وكيفيــة تنفيــذ حمــالت المناصــرة الرقميــة. مــن ناحيــة أخــرى 
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد التحديــات واالحتياجــات التــي يواجههــا الشــباب الفلســطيني فــي ســبيل تعزيــز 
مســاحة مشــاركته السياســية عبــر اإلنترنــت، بشــكل حــر، آمــن وعــادل، ومعرفــة االحتياجــات الالزمــة مــن أجــل 

الوصــول إلــى ذلــك.

يرتكز البحث على معرفة واقع النشــاط الرقمي للشــباب الفلســطيني وتحديًدا طالب وطالبات الجامعات، 
مــن خــالل اختيــار عينــة مكونــة مــن 146 طالــب وطالبــة ابــدت اهتمامهــا باالنضمــام إـلـى مشــروع “ســفراء 
وســفيرات الحقــوق الرقميــة فــي فلســطين” الــذي يهــدف إلــى بنــاء قــدرات مجموعــة مــن الشــباب الجامعــي 
فــي فهــم مكونــات الحقــوق الرقميــة والدفــاع عنهــا فــي الحالــة الفلســطينية. وقــد شــارك فــي هــذا البحــث 93 
طالًبــا/ة حيــث صممــت لهــم اســتمارة الكترونيــة معمقــة، بالتعــاون مــع مدربيــن مختصيــن ـفـي المجــال 
وعممــت عليهــم للبحــث ـفـي نقـــاط القـــوة والضعـــف، التحديــات، واالحتياجــات، وكيفيـــة مواءمــة النشـــاط 

الرقمـــي مـــع المتغيـــرات.

منهجية البحث
بشـكل أساسـي، ارتكزت منهجية البحث على استمارة بحثية إلكترونية وزعت على 93 مشاركًا ومشاركة 
فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا شــرق القــدس، ومناطــق 48، باإلضافــة إلــى مقابــالت فرديــة عبــر الهاتــف معهــم، 
وكذلــك مــع مجموعــة مــن المدربيــن والمدربــات والمختصيــن والمختصــات ـفـي المجــال ممــن اختارهــم 

مركــز حملــة لتقديــم التدريبــات الحًقــا خــالل المشــروع.

معاجلة البيانات
تمت معاجلة البيانات من خالل:

تحليل المقابالت الفردية، وربط النتائج النوعية بالنتائج الكمية.	 
تحليل المقابالت مع المجموعات البؤرية، وربط النتائج النوعية بالنتائج الكمية.	 
برنامج excel لمعالجة البيانات الكمية.	 
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وصف االستمارة البحثية
القسم األول:

بحــث فــي المعلومــات العامــة للشــباب الجامعــي )الطــالب والطالبــات( مــن حيــث الدرجــة األكاديميــة، النــوع 
االجتماعــي، االهتمامــات والتخصصــات.

القسم الثاين:

بحــث فــي قــدرات الشــباب الجامعــي بمــا يتعلــق بالحقــوق الرقميــة، الوصــول إلــى اإلنترنــت، األمــان الرقمــي، 
خطــاب الكراهيــة، التثقيــف الرقمــي، والمناصــرة الرقميــة.

القسم الثالث:

ركــز علــى العــادات الرقميــة، الســلوك والتوجــه الرقمــي للفئــة المســتهدفة مــن طــالب وطالبــات الجامعــات 
الثــالث.

القسم الرابع:

التحديــات واالحتياجــات: فحـــص هـــذا القســـم التحديــات واالحتياجــات الالزمـــة للشــباب الجامعــي مـــن أجـــل 
تطويرهــا.

وصف العينة
شــمل المســح 3 جامعــات فلســطينية )جامعــة بيرزيــت، جامعــة القــدس، الجامعــة العربيــة األمريكيــة( 
شــارك فيــه 93 طالًبــا وطالبــة مــن مناطــق الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا شــرق القــدس ومناطــق الـــ 48 باإلضافــة 

إلـــى 3 مجموعــات بؤريــة ومقابــالت فرديــة، ومقابــالت مــع مدربيــن فــي مجــال المناصــرة الرقميــة.

3 جامعات 
فلسطينية

93 طالبًا 
وطالبة

3 مجموعات
بؤرية ومقابالت فردية
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معلومات عامة حول القاعدة البيانية
يركــــز هــــذا القســــم علــــى حصــــر المعلومــــات حــــول تفاصيــل وطبيعــة العينــة المشــاركة، باالضافــة إـلـى 
التخصصــات الجامعيــة والمســتوى األكاديمــي، وهــو مــا يوضــح جــزًء هاًمــا مــن طبيعــة القاعــدة البيانيــة 

البحثيــة.

شارك بتعبئة االستمارة 93 طالبًا وطالبة موزعني وفق النسب التالية:. 	

النسبةعدد الطالباجلامعة

%2830.1جامعة بيرزيت

%3537.6جامعة القدس

%3032.3الجامعة العربية األمريكية

 جامعة بيرزيت

 جامعة القدس

 الجامعة العربية األمريكية

37.6%

32.3%

30.1%

من ناحية النوع االجتماعي كانت نسب المشاركة يف هذا المسح كما ييل:. 	

النسبةالعددالنوع االجتماعي

%13234.4 - طالب

%26165.6 - طالبات

 طالب

 طالبات

65.6%

34.4%

 بمعدل كل ساعة

 يومًيا

 أسبوعًيا

 عدد كبير جًدا من األخبار الكاذبة 

 نادًرا

 أبًدا

 جامعة بيرزيت

 جامعة القدس

 الجامعة العربية األمريكية
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المستوى األكاديمي للمشاركني والمشاركات يف المسح:. 3

النسبةالعددالسنة الدراسية

%100 - سنة أولى

%288.6 - سنة ثانية

%33234.4 - سنة ثالثة

%44245.2 - سنة رابعة

سنة أوىل

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة رابعة

0%

    8.6%
                              34.4%

                                             45.2%

الدراســة  ـفـي ســنواتهم األخيــرة مــن  الطــالب والطالبــات  النســبة األكبــر مــن  إـلـى أن  أعــاله  النتائــج  تشــير 
الجامعيــة، وهــذا يعطــي االنطبــاع بــأن الطلبــة لديهــم النضــج والقــدرات العلميــة فــي مجــال تخصصهــم، وهــم 

كثــر ـفـي المجتمــع. عـلـى وشــك التخــرج للدخــول ـفـي الحيــاة العمليــة واالنخــراط أ

التخصص اجلامعي للمشاركني والمشاركات:. 	

النسبةالعددالتخصص اجلامعي 

%11716.1 - كلية اإلعالم

%21819.4 - كلية تكنولوجيا المعلومات

%333.2 - كلية اإلدارة العامة

%42628 - كلية القانون

%51415.1 - كلية اآلداب

%61516.1 - غير ذلك

كلية اإلعالم

كلية تكنولوجيا المعلومات

كلية اإلدارة العامة

كلية القانون

كلية اآلداب

غري ذلك

 16.1%
       19.4%

3.2%

  28%

 15.1%

 16.1%

نســبة المشــاركة مــن كليــة القانــون هــي األعلــى، وهــذا يشــير إلــى اهتمــام طــالب وطالبــات هــذا التخصــص 
بالقضايــا المتعلقــة بالحقــوق الرقميــة.
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النتائج األولية للبحث
أوال: احلقوق الرقمية.

نسبة المعرفة بالحقوق الرقمية لدى المشاركين والمشاركات في المسح من الشباب الجامعي.

العينــة  الرقميــة، عـلـى مســتوى  بالحقــوق  المتعلقــة  المعرفــة  ـفـي  قلــة ملحوظــة جــًدا  إـلـى  النتائــج  تشــير 
المشــاركة. الثــالث  الجامعــات  وطالبــات  طــالب  مــن  المســح  هــذا  ـفـي  المشــمولة 

فــي بحثــه عــن مــدى معرفــة الشــباب الفلســطيني وتحديــًدا الجامعــي بالحقــوق الرقميــة، اعتمــد هــذا المســح 
فــي اســتمارته البحثيــة علــى ســؤالين رئيســيين لإلجابــة عليهمــا مــن قبــل الطــالب والطالبــات فــي الجامعــات 

الثــالث المســتهدفة، وكانــت النتيجــة علــى النحــو التالــي:

هل شاركت سابقا يف تدريب 
مختص باحلقوق الرقمية؟

النسبةالعدد

نعم  .11010.8%

ال  .28389.2%

هل لديك اطالع عىل احلقوق 
الرقمية؟

النسبةالعدد

نعم  .33941.9%

ال  .45458.1%

 نعم

 ال

10.8%

89.2%

 نعم

 ال

41.9%

58.1%
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ثانيا: الوصول إىل اإلنرتنت.

يبحــث هــذا القســم مــن البحــث عــن طريقــة الوصــول إـلـى اإلنترنــت مــن قبــل طــالب وطالبــات الجامعــة، 
مــن أجــل قيــاس مــدى وجــود ووفــرة األدوات، وقــد أظهــرت النتائــج بــأن جميــع مــن شــملهم/ن المســح 
لديهــم/ن هواتــف ذكيــة ويعتمــدون/ن عليهــا ـفـي الوصــول لإلنترنــت واســتخدامه والمشــاركة ـفـي صنــع 
المحتــوى والتعبيــر عــن آرائهــم/ن. واألغلبيــة منهــم/ن تفضــل اســتخدام الهاتــف الذكــي علــى الحاســوب.

هــل تســتخدم جهــاز موبايــل 
اســتخدامك  يخــص  فيمــا 

؟ نــت نرت لإل
النسبةالعدد

نعم  - 193100%

ال  - 200%

فيمــا يخــص الوصــول والمشــاركة عــر اإلنرتنــت، أيهمــا تســتخدم/
يــن أكرث؟

النسبةالعدد

الموبايل  - 18692.5%

الحاسوب  - 277.5%

جهاز احلاسوب

7.5%
الموبايل

92.5%

 نعم

 ال

100%

0%
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ثالثا: األمان الرقمي.

لــم تتلــق النســبة األكبــر مــن المشــاركين والمشــاركات فــي هــذا المســح أيــة تدريبــات حــول موضــوع األمــان 
الرقمــي، مــا يشــير إلــى نقــص المعرفــة فــي هــذا الموضــوع، وفــي ظــل النشــاط الرقمــي الملحــوظ مــن األرقــام 
الســابقة للعينــة المســتهدفة، فــإن نقــص معرفتهــا باألمــان الرقمــي يوضــح مــدى المخاطــر التــي قــد تتعــرض 

لهــا علــى اإلنترنــت.

تلقــي  حــول  ترتكــز  البحثــي،  االســتبيان  ـفـي  مخصصــة  أســئلة  خــالل  مــن  الســابقة  النتائــج  اســتخلصت 
التدريبــات فــي األمــان الرقمــي، أو االطــالع علــى الموضــوع، الــى جانــب اســتخدام كلمــات الســر والمتصفحــات، 

وكانــت اإلجابــات عـلـى النحــو التاـلـي:

النسبةالعددهل سبق وشاركت بتدريب حول األمان الرقمي؟

نعم  .11010.8%

ال  .28389.2%

نعم
10.8%

ال
89.2%

النسبةالعددهل لديك اطالع عىل موضوع األمان الرقمي؟

نعم  .34346.2%

ال  .45053.8%

نعم
46.2%

ال
53.8%
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النسبةالعددالمتصفح وكلمات الرس

%14144.1 - هل تستخدم/ين المتصفح المخفي؟

%26165.6 -هل تحفظ/ين كلمات المرور في المتصفح؟

%31516.1 - هل تستخدم VPN؟

44.1%

65.6%

16.1%
  هل تستخدم/ين المتصفح المخفي؟

  هل تحفظ/ين كلمات المرور في المتصفح؟

  هل تستخدم VPN؟

عنــد انشــاء حســاب خــاص بــك، هــل تقوم/يــن باالطــالع عــىل اتفاقيــة 
احلســاب؟ إنشــاء  قبــل  اخلصوصيــة  سياســية 

النسبةالعدد

%16468.8 - نعم

%22931.2 - ال

نعم
68.8%

ال
31.2%

النسبةالعددهل سبق وتعرضت لمشاكل لها عالقة برسقة حسابك؟

%51819.4. نعم

%67580.6. ال

نعم
46.2%

ال
53.8%
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رابعا: التثقيف الرقمي

يركــز هــذا القســم علــى المســائل المتعلقــة بمــدى المعرفــة بسياســات شــركات مواقع التواصــل االجتماعي، 
والقوانيــن التــي تحكــم هــذه المواقــع خصوًصــا بمــا يتعلــق بالمحتــوى، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى المســائل 

المتعلقــة باألخبــار الكاذبــة والمضللــة وآليــات التعامــل معهــا.

يرتكــز البحــث علــى أســئلة محــددة، يمكــن مــن خاللهــا مالحظــة نســبة المعرفــة والحاجــة فــي ذات الوقــت، بمــا 
يتعلــق بهــذه المواضيــع لــدى العينــة المســتهدفة فــي المســح، وبنــاًء علــى اإلجابــات يتــم اســتخالص النتائــج 

والمؤشــرات النهائيــة.

تشــير النتائــج إلــى نســبة عاليــة فــي المجمــل بمــا يخــص تعــرض الطــالب والطالبــات ممــن شــملهم المســح 
إلــى حــذف المحتــوى الخــاص بهــم/ن عبــر اإلنترنــت، باإلضافــة إلــى التعــرض إلــى األخبــار الكاذبــة والمضللــة، 
كمــا أن هنــاك نحــو %24 منهــم/ن ال يبحثــون/ن عــن مصــادر المعلومــات للتأكــد منهــا وفيمــا يلــى شــكل 

النتائــج التــي تمخضــت عــن المســح باالســتناد علــى أســئلة االســتمارة البحثيــة الخاصــة بهــذا القســم:

النسبةالعددهل تعرضت لمشاكل لها عالقة بنرش المحتوى؟

نعم  .12324.7%

ال  .27075.3%

ال 75.3%

نعم 24.7%
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هل سبق لك أن خدعت باألخبار الكاذبة واعتقدت أنها أخبار حقيقية؟

النسبةالعدداإلجابة

%3032.3بمعدل كل ساعة

%77.5يومًيا

%1819.4أسبوعًيا

%3537.6عدد كبير جًدا من األخبار الكاذبة 

%3032.3نادًرا

%33.2أبًدا

 بمعدل كل ساعة

 يومًيا

 أسبوعًيا

 عدد كبير جًدا من األخبار الكاذبة 

 نادًرا

 أبًدا

32.3%

19.4%37.6%

7.5%

32.3%

3.2%
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كيف تعرف/ين أن ما تقرأه/ئينه دقيق وموثوق؟

النسبةالعدداإلجابة

%155.4. أفترض أن ما أقرأه يجب أن يكون صحيًحا ألنه تم نشره

%22729. أسأل شخًصا أثق به إذا كان يعتقد أن األخبار حقيقية أو مزيفة. 

%300. ال أشكك في صحة ما أقرأه ألن كل األشياء على اإلنترنت دقيقة.

.click bait لمعرفة ما إذا كان هناك متتبع URL 42628. ألقي نظرة على عنوان%

مــن  أتمكــن  حتــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عـلـى  الفــور  عـلـى  انشــر   .5
الشــبكات. جميــع  مــع  المشــاركة 

22.2%

6. ألقــي نظــرة علــى اســم الناشــر لمعرفــة مــا إذا كان مصــدر معلومــات حســن 
الســمعة.

6671%

7. أتجاهــل معظــم األشــياء التــي أراهــا ألننــي أدرك أن معظــم المعلومــات 
فيهــا. مشــكوك 

2526.9%

8. ابحــث عــن عالمــات أخــرى للتقاريــر اإلخباريــة الحقيقيــة مثــل اســم الكاتــب 
والناشــر

6974.2%

%92223.7. غير ذلك

أفترض أن ما أقرأه يجب أن يكون صحيًحا ألنه تم نشره

أسأل شخًصا أثق به إذا كان يعتقد أن األخبار حقيقية أو مزيفة. 

ال أشكك في صحة ما أقرأه ألن كل األشياء على اإلنترنت دقيقة.

.click bait لمعرفة ما إذا كان هناك متتبع URL ألقي نظرة على عنوان

انشر على الفور على وسائل التواصل االجتماعي حتى أتمكن من المشاركة مع جميع الشبكات.

ألقي نظرة على اسم الناشر لمعرفة ما إذا كان مصدر معلومات حسن السمعة.

أتجاهل معظم األشياء التي أراها ألنني أدرك أن معظم المعلومات مشكوك فيها.

ابحث عن عالمات أخرى للتقارير اإلخبارية الحقيقية مثل اسم الكاتب والناشر

غير ذلك

5.4%

29%

0%

28%

2.2%

71%

26.9%

74.2%

23.7%
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خامًسا: المنارصة الرقمية.

مــن أبــرز وأهــم نتائــج هــذا المســح، قيــاس مــدى معرفــة المشــاركين والمشــاركات ـفـي دعــم قضاياهــم 
باســتخدام أدوات المناصــرة الرقميــة وعبــر حمــالت مدروســة ومخطــط لهــا، لكــن كمــا يبيــن المســح فــإن 

العينــة المســتهدفة تعاـنـي مــن نقــص كبيــر ـفـي المعرفــة بهــذا الموضــوع، وفقــا لالجابــات المبينــة:

بحملــة  وشــاركت  ســبق  هــل 
رقميــة؟ منــارصة 

النسبةالعدد

%155.4. نعم 

%28894.6. ال

سادًسا: خطاب الكراهية

فحص هذا الجزء من المســح، عدد المتعرضين/ات لخطاب الكراهية عبر اإلنترنت من العينة المشــمولة 
فــي المســح، وكانــت النتائــج كما يلي: 

هــل ســبق أن مــررت بتجربــة 
ذات عالقــة بخطــاب الكراهيــة؟

النسبةالعدد

%399.7. نعم 

%48490.3. ال

تشــير النتائــج أعــاله أن هنــاك نســبة قليلــة ال تتجــاوز %10 قــد تعرضــت ســابقا لخطــاب الكراهيــة عبــر 
اإلنترنــت.

 نعم

 ال

5.4%

94.6%

 نعم

 ال

9.7%

90.3%
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النشاط الرقمي للعينة المشاركة يف المسح
)العادات وطبيعة النشاط الرقمي(

 يركــز هــذا القســم علــى حصــر المعلومــات حــول الطالب والطالبات ممن شملهم المسح من الجامعات الثالث:
)بيرزيــت، األمريكيــة، القــدس( مــن حيــث طبيعــة اســتخدام تطبيقــات الهاتــف، وســائل التواصــل االجتماعــي، 
وأغــراض ومجــاالت اســتخدام اإلنترنــت وهــو مــا يوضــح العــادات، الســلوك، وطبيعــة القاعــدة البيانية البحثية 

لهذا المســح.

العادات الرقمية العامة

النعماإلجابة

189. متابعة الحساب بشكل دوري 
95.7%

4
4.3%

282. االلتزام باإلجراءات المتعلقة باألمن الرقمي 
88.2%

11
11.8%

38. وضع كلمة سر سهلة 
8.6%

85
91.4%

445. استخدم الحساب الشخصي في العمل 
48.4%

48
51.6%

متابعة احلساب بشكل 
دوري 

االلزتام باإلجراءات 
المتعلقة باألمن الرقمي 

وضع كلمة رس سهلة 

استخدم احلساب 
الشخيص يف العمل 

4.3%
95.7%

11.8%
88.2%

91.4%
8.6%

51.6%
48.4%

 نعم      ال
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استخدام التطبيقات ووسائل التواصل االجتماعي

التطبيقأبًدا3 - نادرًا	 - غالبًا	 - دائًما

فيس بوك541151
Facebook 58.1%11.8%5.4%1.1%

تويتر7222539
Twitter 7.5%23.7%26.9%41.9%

واتساب682041
WhatsApp 73.1%21.5%4.3%1.1%

انستجرام731253
Instagram 78.5%12.9%5.4%3.2%

سناب تشات31341513
Snapchat 33.3%36.6%16.1%14.0%

تيليغرام18322023
Telegram 19.4%34.4%21.5%24.7%

ايمو221475
Imo 2.2%2.2%15.1%80.6%

تطبيق الزوم2845173
 Zoom meeting 30.1%48.4%18.3%3.2%

البريد االلكتروني4435131
Email 47.3%37.6%14.0%1.1%

اليوتيوب622641
YouTube 66.7%28.0%4.3%1.1%

التيك توك22151541
TikTok 23.7%16.1%16.1%44.1%

58.1% 78.5%

66.7%

36.6%

44.1% 41.9%

11.8%
5.4%
1.1%

12.9%
5.4%
3.2%

33.3%
16.1%
14.0%

28.0%
4.3%
1.1%

23.7%
16.1%
16.1%

7.5%
23.7%
26.9%
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أغراض ومجاالت استخدام اإلنرتنت 

النسبةالعددالغرض/المجال

%18490.3. التعلم والمعرفة عبر اإلنترنت

%28288.2. التواصل االجتماعي/العائلي 

%34043. التسوق اإللكتروني

%46772. التسلية

%52122.6. التسويق للمنتجات/البيع

%62021.5. غير ذلك

  التعلم والمعرفة عبر اإلنترنت

  التواصل االجتماعي/العائلي 

  التسوق اإللكتروني

  التسلية

  التسويق للمنتجات/البيع

  غير ذلك

90.3%

88.2%43%

72%

22.6%
21.5%
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التحديات واالحتياجات
اســتند هــذا المســح إلــى مجموعــة مــن األســئلة البحثيــة فــي االســتمارة التــي خصصــت للعينــة المشــمولة، 
للحصــول عـلـى رؤيــة عامــة يمكــن مــن خاللهــا مالحظــة المواضيــع والمعــارف التــي يواجــه فيهــا الشــباب 
الجامعــي صعوبــات أو تحديــات، مــا يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى نشــاطهم الرقمــي، وبالتالــي يقلــص مســاحة 
المشــاركة السياســية للشــباب الفلســطيني، باإلضافــة إلــى تقليــص نشــاطهم الرقمــي علــى مســتوى فهــم 

اإلنترنــت، األدوات، الســلوكيات الصحيحــة، واألمــان الرقمــي.

مــن خــالل اإلجابــات التــي وردت علــى أســئلة االســتمارة البحثيــة فــي جميــع األقســام الســابقة، خلــص هــذا 
المســح إلــى مؤشــرات هامــة، كمــا حصلنــا علــى مجموعــة مــن النســب واألرقــام التــي تترجــم صــورة التحديــات 

واالحتياجــات ضمــن مواضيــع محــددة كانــت كمــا يلــي:

األمان الرقمي

مهمة جًدامهمةغري مهمةال أعرف عنهالمحتوى

اإللمام بالعادات الرقمية 
1254927

12.9%5.4%52.7%29.0%

إجراءات التشفير المتعلقة باألجهزة 
اإللكترونية المختلفة 

433749
4.3%3.2%39.8%52.7%

التعرف على أنواع المخاطر والتهديدات 
اإللكترونية وكيفية التعامل معها 

322860
3.2%2.2%30.1%64.5%

التخزين اآلمن للمعلومات والبيانات وحمايتها 
على الحاسوب والهاتف المحمول 

222960
2.2%2.2%31.2%64.5%

إجراءات الحماية الرقمية والحفاظ على 
الخصوصية عند تصفح اإلنترنت 

122862
1.1%2.2%30.1%66.7%

الخصوصية واألمن على مواقع وتطبيقات 
التواصل االجتماعي المختلفة 

323058
3.2%2.2%32.3%62.4%

تأمين البريد اإللكتروني 
133356

1.1%3.2%35.5%60.2%

اإلجراءات التي يتم عملها على الحساب 
الخاص بي 

253056
2.2%5.4%32.3%60.2%

29.0%
التعرف على أنواع 

المخاطر والتهديدات 
اإللكترونية وكيفية 

التعامل معها 

64.5%
التخزين اآلمن 

للمعلومات والبيانات 
وحمايتها على الحاسوب 

والهاتف المحمول 

62.4%
الخصوصية واألمن 

على مواقع وتطبيقات 
التواصل االجتماعي 

المختلفة 

60.2%
تأمين البريد اإللكتروني 
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المنارصة الرقمية

مهمة جًدامهمةغري مهمةال أعرف عنهالمحتوى

1. مزايا استخدام المناصرة الرقمية
824934

8.6%2.2%52.7%36.6%

2. تطوير استراتيجية مناصرة رقمية ناجحة
1024140

10.8%2.2%44.1%43.0%

3. بناء وتطوير أهداف المناصرة الرقمية
914043

9.7%1.1%43.0%46.2%

المنصــات  اســتخدام  مزايــا  عـلـى  التعــرف   .4
الرقميــة  للمناصــرة  المختلفــة 

823647

8.6%2.2%38.7%50.5%

5. صياغــة رســائل فعالــة ذات عالقــة بالمناصــرة 
الرقمية 

743943

7.5%4.3%41.9%46.2%

6. استخدام القصص في المناصرة الرقمية
744240

7.5%4.3%45.2%43.0%

7. التخطيط لحملة المناصرة الرقمية
563943

5.4%6.5%41.9%46.2%

8. التسويق الرقمي لقضية المناصرة
463647

4.3%6.5%38.7%50.5%
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خطاب الكراهية

مهمة جًدامهمةغري مهمةال أعرف عن الموضوعالمحتوى

1.  ال يعرفون مفهوم خطاب 
الكراهية.

1023744

10.8%2.2%39.8%47.3%

2. أشكال خطاب الكراهية 
المتداولة وكيفية التعامل معها.

932952

9.7%3.2%31.2%55.9%

3. أسباب وجود خطاب الكراهية.
854040

8.6%5.4%43.0%43.0%

4. كيفية تحديد خطاب الكراهية.
633846

6.5%3.2%40.9%49.5%

5. كيفية رصد خطاب الكراهية.
734241

7.5%3.2%45.2%44.1%

6. ال يعرفون طريقة مكافحة 
خطاب الكراهية. 

832953

8.6%3.2%31.2%57.0%

7. ال يعرفون كيف يتعاملون مع 
اآلثار الناجمة عن خطاب الكراهية.

643053

6.5%4.3%32.3%57.0%

47.3%
ال يعرفون مفهوم خطاب 

الكراهية

57.0%
ال يعرفون طريقة مكافحة 

خطاب الكراهية

57.0%
ال يعرفون كيف يتعاملون 

مع اآلثار الناجمة عن 
خطاب الكراهية
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احلقوق الرقمية

مهمة جًدامهمةغري مهمةال أعرف عن الموضوعالمحتوى

حق الوصول إلى اإلنترنت، حقوق حرية 
التعبير والرأي والمعلومات

585327

5.4%8.6%57.0%29.0%

الحق في الخصوصية وحماية البيانات
202170

2.2%0.0%22.6%75.3%

الحق في التجمعات السلمية 
والمشاركة

201873

2.2%0.0%19.4%78.5%

الحق في الحرية واألمن الشخصي
643746

6.5%4.3%39.8%49.5%

الحق في المحاكمات العادلة
532461

5.4%3.2%25.8%65.6%

الحق في عدم التعرض للتمييز
222465

2.2%2.2%25.8%69.9%

الحق في االنتصاف الفعال
853347

8.6%5.4%35.5%50.5%

التعرف على مسؤوليات الجهات 
الفاعلة واألطراف ذات العالقة في 

حماية حقوق اإلنسان على اإلنترنت 

512859

5.4%1.1%30.1%63.4%

كيف تتعرض حقوقك على اإلنترنت 
لالنتهاك؟

522561

5.4%2.2%26.9%65.6%

التعرف على دور الجهات الفاعلة 
واألطراف ذات العالقة بدعم حماية 

حقوق اإلنسان على اإلنترنت.

942753

9.7%4.3%29.0%57.0%

كيف يمكن أن تحمي ذاتك وحقوقك 
على اإلنترنت؟

512760

5.4%1.1%29.0%64.5%

المعلومات المضللة وأثرها على 
الحقوق الرقمية

742755

7.5%4.3%29.0%59.1%
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مؤرشات أساسية:

 أكرث من 58%

ممن شملهم المسح ال يعرفون شيئا عن الحقوق الرقمية.

 أكرث من 85%

ممــن شــملهم المســح هــم بحاجــة لمعرفــة طــرق حمايــة خصوصيتهــم وبياناتهــم 
الشــخصية عبــر اإلنترنت

 أكرث من 93%

ممــن شــملهم المســح يفضلــون اســتخدام الهاتــف عـلـى الحاســوب للوصــول 
والمشــاركة عبــر اإلنترنــت، مــا يعنــي حاجتهــم لتعلــم مهــارات خاصــة بحمايــة 

المحمــول. الهاتــف 

 أكرث من 65%

ممــن شــملهم المســح هــم مــن الشــابات، وهــذا يعنــي الحاجــة لتعزيــز قــدرات 
الشــابات ـفـي مجــال األمــان والســالمة الرقميــة، وكيفيــة التعامــل مــع خطــاب 

الكراهيــة خــالل النشــاط الرقمــي.

 أكرث من 40%

ممن شملهم المسح يستخدمون المتصفح الخفي 

 أكرث من 31%

ممن شملهم المسح ال يقومون باالطالع على اتفاقية سياسة الخصوصية

 أكرث من 24%

المحتــوى مثــل:  بنشــر  لهــا عالقــة  المســح تعرضــوا لمشــاكل  ممــن شــملهم 
النشــر. تقييــد  أو  المحتــوى  حــذف 
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