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ملّخص تنفيذّي

يقــّدم َحملــة - المركــز العرـبـيُّ لتطويــر اإلعــالم االجتماعــي بحًثــا بعنــوان “مســح الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات 
مــدى معرفــة وفهــم  إـلـى عــرض وتحليــل  الــذي يســعى -مــن خاللــه-  الفلســطينيّ”،  الّســياق  ـفـي  الّشــخصّية 
ـفـي  بالحــّق  الفلســطينّية المحتلّــة لعــام 1967 لجوانــب عــّدة، ذات عالقــة  ـفـي األرض  الفلســطينيّ،  المجتمــع 
ــة، وحمايــة البيانــات الّشــخصّية، وواقــع الّتعامــل معــه، فــي الّســياق المحلــيّ. ذلــك عبــر دراســة عّينــة  الخصوصّي
ممّثلــة مــن 509 فلســطينّيين وفلســطينّيات، تســكن مختلــف محافظــات الّضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة، وتضــمُّ 
المهنّيــة.  والقطاعــات  الّتعليمّيــة  المســتويات  مختلــف  مــن  عاًمــا،   18 األدـنـى  حّدهــا  متنّوعــة،  يّــة  عمر فئــات 
يبحــث هــذا المســح مــدى معرفــة وفهــم المشــاركين والمشــاركات فــي قضايــا ذات عالقــة بالحــّق فــي الخصوصّيــة 

وتجاربهــم/ن الواقعّيــة بهــذا الّشــأن.

وبياناتهــم/ن  خصوصّيتهــم/ن  حمايــة  حــول  العاّمــة،  خلفّيتهــم/ن  حجــم  عـلـى  الّضــوء  المســح  هــذا  يســلّط 
الّشــخصية، إلــى جانــب مــدى معرفتهــم عــن أداء الّســلطة الفلســطينّية بخصــوص احتــرام وحمايــة الخصوصّيــة، 
والرّقابــة والمحاســبة عـلـى اختراقهــا، باإلضافــة إـلـى كيفّيــة تصــرّف القطــاع الخــاص، بشــأن خصوصّيــة وبيانــات 

المواطنيــن والمواطنــات، ومــدى االلتــزام باحترامهــا ومراعــاة حمايتهــا.

تضّمنــت نتائــج المســح مؤّشــرات ذات أهمّيــة، تكشــف عــن َمواِطــن خلــل ـفـي جوانــب معّينــة، وعــن ضــرورات 
تســتدعي المراجعــة والّتحليــل، بشــأن الحــّق فــي الخصوصّيــة فــي األرض الفلســطينّية المحتلـّـة، ومــن أجــل الخــروج 
كثــر إيجابّيــة ومتماشــًيا مــع معاييــر القانــون الّدولــي، والّنهــج القائــم علــى  بخطــوات جــاّدة، تهــدف إلــى جعــل الواقــع أ

حقــوق اإلنســان. ومــن بيــن مــا جــاء بــه البحــث، مــن نتائــج ومؤّشــرات فــإّن أبرزهــا مــا يلــي:  

نحو 66 % من المشاركين/ات يعتقدون أّن مفهوم الخصوصّية واضح لديهم.	 

نحو 52 % من المشاركين/ات يعتقدون أّن خصوصّيتهم وبياناتهم الّشخصّية تحتاج للحماية.	 

نحــو 32 % مــن المشــاركين/ات ســبق أن اُخُترقــت خصوصيتهــم، أو اســُتخدمت بياناتهــم الّشــخصّية، 	 
دون علمهــم أو موافقتهــم.

نحــو 48 % مــن المشــاركين/ات يعتقــدون أن المناهــج الّدراســّية، أو المســاقات الجامعّيــة الفلســطينّية، 	 
ال تحتــوي علــى معلومــات توعويـّـة حــول الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات الّشــخصّية.

والبيانــات 	  الخصوصّيــة  لحمايــة  فلســطينيّ  قانــون  إقــرار  يدعمــون  المشــاركين/ات  مــن   % 69 نحــو 
اإللكترونّيــة. فيهــا  بمــا  الّشــخصّية 

نحــو 29 % مــن المشــاركين/ات أفــادوا بــأّن الســلطة الفلســطينّية، أو أحــد أجهزتهــا اخترقــوا بياناتهــم 	 
الّشــخصّية.

نحــو 32 % مــن المشــاركين/ات ال يعلمــون إن وجــدت جهــة رســمّية فلســطينّية تتلّقــى الّشــكاوى ضــد 	 
انتهــاك الخصوصّيــة.

نحو 48 % من المشــاركين/ات يعتقدون أّن الّشــركات الفلســطينّية المزوِّدة لخدمة االتّصاالت بإمكانها 	 
الوصول لبياناتهم الّشخصّية، واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم.

نحــو 24 % مــن المشــاركين/ات أقــّروا أّن الّشــركات المــزوِّدة لخدمــة االتّصــاالت تداولــت بياناتهــم مــع 	 
طــرف ثالــث دون موافقتهــم.
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مقدمة 

يعمــل مركــز َحملــة، عبــر اســتراتيجّياته وخططــه وأنشــطته المتنّوعــة، علــى الوصــول لفضــاء رقمــيٍّ آمــن وعــادل 
وحــّر، ليتمّتــع الفلســطينيون/ات فيــه بحقوقهــم/ن األساســّية، وال ســّيما الحقــوق الرّقميــة. وُيعــّد الحــقُّ ـفـي 
ــات  يّ ــا فــي الفضــاء الرّقمــيّ، وهــو وســيلة تتيــح المجــال للّتمتــع بحقــوق وحر يًّ ــا أساســيًّا وضرور الخصوصّيــة حقًّ
رقمّيــة أخــرى، وتجعــل ممارســة األنشــطة المختلفــة آمنــة عبــر اإلنترنــت. لــذا خّصــص مركــز حملــة خّطة، تســتهدف 
ضمــان الحــّق بالخصوصّيــة، وحمايــة البيانــات الّشــخصّية، مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى احترامهــا وحمايتهــا علــى 
صعيــَديّ الفــرد والّدولــة. تنطلــق هــذه الُخّطــة -باألســاس- مــن دراســة واستكشــاف واقــع الحــّق بالخصوصّيــة، ومــا 
يّــات  ينــدرج تحــت هــذا الواقــع مــن سياســات ومظاهــر ومعامــالت، مــن أجــل الّتعــرّف علــى االحتياجــات والّضرور
فــي هــذا الواقــع. عــالوة علــى ذلــك، تشــرف هــذه الُخّطــة علــى جمــع مــا أمكــن مــن معلومــات وإحصائّيــات، وتحليلهــا 
ونقاشــها، مــن أجــل رفــع الوعــي بشــأنها وبلــورة الخطــط والحلــول الممكنــة لهــا، بالوســائل المتاحــة والخاّلقــة. 
يعتمــد مركــز حملــة، فــي بلــورة وطــرح هــذه الُخطــط والحلــول، إشــراَك الجهــات الرّســمّية وغيــر الرّســمّية المعنّيــة، 
يّــات الاّلزمــة لتحســين  للحديــث والّنقــد البّنــاء، مــن أجــل بلــورة رؤيــة شــاملة لســّد االحتياجــات وتوفيــر الّضرور

كثــر مالءمــة للمعاييــر الّدوليــة.  الواقــع، وتوفيــر الحمايــة للمواطــن، وليصبــح أ

ا ـفـي مســار دراســة واقــع الخصوصّيــة، والّتعامــل المجتمعــيّ  وـفـي هــذا الّصــدد، ُيعــّد هــذا البحــث جــزًءا أساســيًّ
ســيما  وال  الّشــخصّية،  المواطنيــن/ات  لبيانــات  الخــاص  القطــاع  ممارســات  احتــرام  ومــدى  معــه،  والرّســميّ 

الرّقمّيــة. ونــرى ـفـي هــذا البحــث َلِبنــة ســتبنى عليهــا -الحًقــا- خّطــة الّتطويــر وآليــات المناصــرة. 

مدخل

يســلّط هــذا البحــث الّضــوء علــى مــــدى معرفــة الفلســطينيين والفلســطينيات واقــع الخصوصّيــة وحمايــة البيانات 
ومواقفهــم منهــا. قــاَس البحــث هــذه المعرفــة والمواقــف مــن خــالل المعاييــر الّتاليــة: مفهــوم الخصوصيــة، وبرامــج 
الّتوعيــة حــول الحــّق بالخصوصّيــة، ومشــاركة المســتطَلعين/ات بهــا، وتعامــل الّســلطة الفلســطينية مــع الحــّق 
االتّصــاالت  وشــركات  الخصوصّيــة،  اختــراق  عـلـى  والمحاســبة  والرّقابــة  الرّســمية،  والّسياســات  بالخصوصّيــة، 
وسياســاتها بمــا يخــّص البيانــات الّشــخصّية، إـلـى جانــب معاييــر الخصوصّيــة المتعلّقــة بتطبيقــات الّتواصــل 
االجتماعــي. قــاَس البحــث هــذه المعاييــر بواســطة اســتمارة اســتطالع، أجــاب عنهــا 509 مواطنيــن/ات مــن الّضفــة 

ــا. ــا أو هاتفيًّ الغربّيــة وقطــاع غــزة. كانــت المشــاركة فــي البحــث إمــا إلكترونيًّ

منهجّية البحث

عّينة البحث

ألغــراض هــذا البحــث اُختيــرت عّينــة مــن 509 مواطنيــن/ات فلســطينّيين/ات، يقطنــون محافظــات الّضفــة 
الغربّيــة وقطــاع غــزّة. ُجمعــت البيانــات بواســطة اســتطالَعين، األّول اعتمــد علــى المشــاركة فــي اســتطالع إلكترونــيّ، 
شــارك فيــه نحــو 209 مســتطَلعين/ات، بينمــا اعتمــد االســتطالع الثانــي علــى المشــاركة الهاتفّيــة، شــارك فيــه نحــو 
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300 مســتطَلع/ة. أجــاب المســتطَلعون/ات فــي كلتــا الّطريقتيــن عــن االســتمارة ذاتهــا. شــملت االســتمارة أســئلة 
مشــتّقة مــن المعاييــر، التــي اخترناهــا لقيــاس مــدى معرفــة الفلســطينّيين/ات بواقــع الخصوصّيــة وحمايــة 
البيانــات )23 ســؤااًل، انظــروا ملحــق: االســتمارة البحثّيــة(. عــالوة علــى ذلــك، ُتســِهم نتائــج هــذا االســتطالع بالتعــرّف 
علــى مواطــن القــّوة والّضعــف، فــي معرفــة المســتطَلعين/ات، والّتحديــات التــي يواجههــا أفــراد المجتمــع، فضــاًل 

عــن احتياجاتهــم، وذلــك مــن أجــل تطويــر واقــع الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات، فــي المجتمــع الفلســطينيّ.

ــا كالّتاـلـي: 340 مشاركًا/ـــة مــن الّضفــة  تــوزّع الـــ 509 مشــاركين/ات مــن الضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة جغرافيًّ
الغربّيــة، مــن مختلــف المحافظــات موزّعيــن/ات عـلـى هــذا الّنحــو: 125 مشاركًا/ـــة مــن محافظــات الجنــوب 
)الخليــل، بيــت لحــم(، و 115 مشاركًا/ـــة مــن محافظــات الوســط )رام هللا، القــدس، أريحــا(، و 100 مشارك/ـــة 
مــن محافظــات الّشــمال )نابلــس، طولكــرم، قلقيليــة، ســلفيت، طوبــاس(؛ إلــى جانــب 169 مشاركًا/ـــة مــن قطــاع 

غــزة. 

وصف االستمارة البحثّية

احتــوت االســتمارة، إـلـى جانــب األســئلة الديموغرافّيــة، عـلـى 23 ســؤااًل لقيــاس المعاييــر المشــتّقة مــن محــاور 
البحــث. توزّعــت كالّتاـلـي: 

القسم األّول:

جمعنــا فــي هــذا القســم بيانــات المشــاركين/ات الديموغرافيــة، علــى ســبيل المثــال، الجيــل، والجنــس، والّتحصيــل 
العلمــيّ، وقطــاع العمــل، ومــكان الّســكن، ونــوع الّتجمــع الّســكني.  

القسم الّثاين:

قســنا فــي هــذا الجــزء مــدى معرفــة المشــاركين/ات بحّقهــم/ن بالخصوصّيــة وحمايــة البيانــات الّشــخصّية، ومــدى 
معرفتهــم/ن بواقــع الخصوصّيــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ.

القسم الثالث:

ركّــزت أســئلة هــذا القســم علـــى الّســلطة الفلســطينّية ودورهــا، عـلـى ســبيل المثــال، سياســات الخصوصّيــة 
وحمايــة البيانــات الّشــخصّية المّتبعــة، وسياســات المحاســبة والرّقابــة عـلـى اختــراق الخصوصّيــة. إـلـى جانــب 

أســئلة عــن القانــون الفلســطينيّ، وحمايــة البيانــات الّشــخصّية. 

القسم الرّابع:

ســألنا المســتطلعين/ات، فــي هــذا القســم، عــن دور الّشــركات الخاّصــة، المــزوِّدة لخدمــات االتّصــاالت، وإمكانيــة 
وصولهــا إـلـى البيانــات الشــخصّية للمســتخدمين/ات واســتخدامها، واحترامهــا معاييــر الخصوصّيــة المتعلقــة 

بتطبيقــات الّتواصــل االجتماعــيّ وحمايتهــا.
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معاجلة البيانات

كسل”.  ا، بواسطة برنامج “إ بعد جمع البيانات، من كال االستطالعين، حللناها احصائيًّ

القاعدة البيانّية

ــا، فعـلـى  تعكــس العّينــة البحثّيــة مواصفــات المجتمــع الفلســطينيّ، ـفـي الّضفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة احصائيًّ
ســبيل المثــال راعينــا فــي اختيــار العّينــة نســبة الّذكــور واإلنــاث، والّتحصيــل العلمــيّ، والقطــاع المهنــيّ، والّتجمــع 
الّســكنيّ. وذلــك بهــدف قــراءة المشــهد العــام لمواقــف، ومــدى معرفــة المجتمــع الفلســطينيّ - عـلـى اختــالف 

مشــاربه وتنّوعــه- بــكّل مــا يتعلّــق بالخصوصّيــة، وحمايــة البيانــات قــراءة شــاملة )انظــروا الجــداول 6-1(.

توزيع المشاركني/ات يف االستطالع حسب اجلنس. . 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتالجنس

26351.7إناث
24548.1ذكور

10.2غير ذلك

ــَد أّن عــدد المشــاركات فــاق عــدد المشــاركين  ُوزّعــت االســتمارة البحثّيــة بشــكٍل متســاٍو بيــن الّذكــور واإلنــاث، بَْي
بنســبة ضئيلــة. 

إناث

ذكور

غير ذلك
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توزيع المشاركني/ات يف االستطالع حسب الفئة العمريّة. . 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتالفئة العمريّة
1814428.3-30 سنة
3120640.5-45 سنة
4612324.2-60 سنة

367.1 61 سنة وما فوق

تشــير الّنتائــج أعــاله إلــى أّن النســبة األكبــر مــن المشــاركة، كانــت لــدى شــريحة الجيــل )31-45 ســنة( فقــد بلغــت 
نحــو 41% ، بينمــا تقاربــت نســبة المشــاركة لــدى شــريحتي الجيــل )18-30 ســنة( و)46-60 ســنة(. وقــد يكــون 

ذلــك أّن هــذه الفئــة تولــي اهتماًمــا ملحوًظــا لموضــوع الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات. 

توزيع المشاركني/ات يف االستطالع حسب الّتحصيل العلميّ. . 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتالتحصيل العلمّي

9418.5ال أحمل أيّ شهادة
11923.4ثانويّة عاّمة

8616.9دبلوم متوسط
16131.6بكالوريوس
407.9ماجستير
91.8دكتوراة

31-45 سنة

46-60 سنة

 61 سنة وما فوق

18-30 سنة
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كثــر مشــاركة ـفـي هــذا البحــث، ال ســّيما َحملــة شــهادة  تشــير الّنتائــج أعــاله، الجــدول )3(، أّن َحَمَلــة الّشــهادات أ
يــوس، فقــد بلغــت نســبة مشــاركتهم نحــو 32 %. نعــزو هــذا إـلـى اهتمــام هــذه الفئــة الواســع بحّقهــا  البكالور
بالخصوصّيــة وحمايــة البيانــات، ربمــا الّطالعهــا وانكشــافها علــى هــذا الموضــوع. تســلّط هــذه النتائــج الّضــوء علــى 

ضــرورة كشــف الفئــات األقــّل مشــاركة، عـلـى موضــوع الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات وتطويــر قدراتهــم.  

توزيع المشاركني/ات يف االستطالع حسب القطاع المهينّ.. 	

النسبة)%(عدد المشاركين/اتالقطاع المهنّي

6312.4قطاع أهليّ

9618.9قطاع حكوميّ
19037.3قطاع خاص

16031.4ال يعمل

نســبة المشــاركة األعـلـى ـفـي تعبئــة االســتمارة كانــت للعامليــن ـفـي القطــاع الخــاص، نحــو 37 %، تليهــا مباشــرة 
نســبة العاطليــن عــن العمــل، نحــو 31 %.

توزيع المشاركني/ات يف االستطالع حسب المحافظات.. 	

نابلسقلقيليةغزةطولكرمطوباسسلفيترام هللابيت لحمالقدسالخليلأريحاالمحافظة

36624263371819171692323العدد

7.112.28.312.47.33.53.73.333.24.54.5النسبة%

دكتوراه 

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم متوسط 

ثانوية عامة

كاديمية ال أحمل شهادات أ

1.8%

7.9%

31.6%

16.9%

23.4%

18.5%

قطاع حكوميّ

قطاع خاص

ال يعمل

قطاع أهليّ
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ُوزّعت االســتمارة على المشــاركين/ات حســب المحافظات، للحفاظ على تمثيل البحث للمجتمع الفلســطينيّ 
وللوقــوف عنــد الفروقــات بيــن المحافظــات ـفـي موضــوع الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات. ونشــير إـلـى أّن “غــزة” 
تمثــل قطــاع غــزة بمحافظاتــه، وبحســب النتائــج التــي حصلنــا عليهــا كان االشــتراك مــن قطــاع غــزّة األعلــى )نحــو 
12 %( مقارنــة بباقــي المحافظــات. تلــت قطــاع غــزة محافظتــا بيــت لحــم والخليــل، وبلغــت نســبة المشــاركة مــن 
يــز معرفــة ســكّان  المحافظتْيــن نحــو 12 % لــكّل محافظــة. هــذه الّنتائــج تشــير إـلـى ضــرورة تطويــر برامــج لتعز
هــذه المحافظــات بموضــوع الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات، وضــرورة تطويــر برامــج لكشــف موضــوع الخصوصّيــة 

وحمايــة البيانــات، إلــى جانــب تعزيــز معرفــة ســكان باقــي المحافظــات.

توزيع المشاركني/ات يف االستطالع حسب نوع الّتجمع السكّاينّ.. 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتنوع الّتجمع السكانّي
17033.4قرية
10720.8مخّيم
23345.8مدينة

تشــير هــذه الّنتائــج إلــى ضــرورة تطويــر برامــج تعريــف بموضــوع الخصوصّيــة، وحمايــة البيانــات، داخــل مخّيمــات 
الالجئيــن.

قرية

مخّيم

مدينة

نابلس

قلقيلية

غزة 

طولكرم

طوباس

سلفيت

رام هللا 

بيت لحم 

القدس

الخليل

أريحا

4.5%

4.5%

33.2%

3.3%

3.7%

3.5%

7.3%

12.4%

12.2%

7.1%

8.3%
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النّتائج األولّية للبحث

تنــاول البحــث ثالثــة محــاور رئيســة، شــمل كّل محــور منهــا أســئلة، لقيــاس معاييــر، أســهمت نتائجهــا ـفـي بنــاء 
مؤّشــرات ســاعدتنا بالوقــوف عنــد مواطــن القــّوة والّضعــف، فــي معرفــة ومواقــف المشــاركين/ات حــول موضــوع 

ــة وحمايــة البيانــات.   الخصوصّي

المحور األّول: معرفة المشاركني/ات بحقهم/ن باخلصوصيّة وحماية البيانات 
الّشخصيّة:

يــدرس هــذا القســم خلفّيــة المشــاركين/ات العاّمــة، حــول مــدى معرفتهــم/ن لحّقهــم/ن بالخصوصّيــة، وحمايــة 
البيانــات الّشــخصّية، ورؤيتهــم/ن لواقــع الخصوصّيــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ. وفيمــا يلــي النتائــج، التــي حصلنــا 

عليهــا فــي هــذا القســم:

إىل أّي مدى تعتقد/ين أّن اخلصوصّية حّق من حقوق اإلنسان؟. 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
163.1ال أعتقد

265.1ربّما
11322.2نعم، نوًعا ما

35469.5نعم، إلى حدٍّ كبير

نعم، نوًعا ما

ربّما

ال أعتقد

نعم، إلى حدٍّ كبير
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هل تعتقد/ين أّن مفهوم اخلصوصّية وأهميتها واضح لديك؟. 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
203.9ال أعلم

326.3غير واضحة
12023.6واضحة نوعا ما

33766.2واضحة إلى حٍد كبير

حسب اعتقادك، هل يراعي المجتمع الفلسطيينّ اعتبارات اخلصوصّية الّشخصّية. 	

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
10821.2ال، إلى حدٍّ كبير

265.1ال، نوًعا ما
10320.2ربّما

14428.3نعم، نوًعا ما
12825.1نعم، إلى حدٍّ كبير

 

واضحة  

ال   أعلم

واضحة   نوًعا   ما

واضحة   إلى   حدٍ   كبير

ال إلى حد كبير

ال نوًعا ما 

ربما

نعم نوًعا ما

نعم إلى حد كبير

21.2%

20.2%

5.1%

28.3%

25.1%
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إىل أي مدى تعتقد/ين أّن خصوصّيتك وبيانتك الّشخصّية تحتاج للحماية؟. 		

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
26552.1تحتاج إلى حد كبير

13225.9تحتاج نوًعا ما
6613ربّما تحتاج

469ال، أعتقد أنها تحتاج

هل سبق وأن تّم اخرتاق، و/أو استخدام بياناتك الّشخصّية، دون علمك أو موافقتك؟. 		

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
16732.9نعم
28956.9ال

5210.2ال أعلم

تحتاج إلى حد كبير

تحتاح نوًعا ما 

ربما تحتاج 

ال أعتقد أنها تحتاج

نعم

ال

ال أعلم
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هل تحتوي المناهج الّدراسّية أو المساقات اجلامعّية الفلسطينّية عىل معلومات توعويّة، حول . 		
اخلصوصّية وحماية البيانات الّشخصّية؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
17033.4نعم
24948.9ال

9017.7ال أعلم

هل سبق أن شاركت، بشكل شخيصّ، بربامج توعية حول احلّق باخلصوصّية، تنّظمها . 		
المؤّسسات األهلّية الفلسطينّية؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
16231.8نعم
30860.5ال

397.7ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم
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قراءة البيانات أعاله تسلّط الّضوء على مؤّشرات وجب الوقوف عندها. 

معرفــة أّن الخصوصّيــة هــي حــّق مــن حقــوق اإلنســان، فقــد بلغــت نســبة المشــاركين/ات الذيــن عّبــروا عــن 	 
معرفتهــم بهــذا الّشــأن نحــو 90%  . ونســبة شــبيهة أجابــوا أّن مفهــوم الخصوصّيــة، وأهمّيــة الخصوصّيــة، 
وحمايــة البيانــات واضــح لديهــم. بلغــت نســبة المشــاركين/ات، الذيــن يعتقــدون أّن المجتمــع الفلســطينيّ 
يراعــي -نوًعــا مــا- الخصوصّيــة الشــخصّية بنســبة تربــو عــن 50%  . علــى مســتوى البرامــج الّتوعويــة المقّدمــة 
مــن خــالل المناهــج الّتعليمّيــة أو المؤّسســات األهلّيــة، تشــير الّنتائــج أّن نصــف المشــاركين/ات يعتقــدون 

أّن المناهــج الّدراســّية ال تغّطــي موضــوع الخصوصّيــة، وحمايــة البيانــات الّشــخصّية.

ــة، نحــو 60% مــن المســتطلعين/ات قالــوا إنّهــم لــم يشــاركوا فــي أيّ 	  وعــي المجتمــع بموضــوع الخصوصّي
برنامــج توعــوي بموضــوع الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات الشــخصّية. وصــّرح نحــو %57 مــن المشــاركين/

ات أنّهــم لــم يتعرّضــوا الختــراق بياناتهــا دون علمهــم أو موافقتهــم.

فــي الّشــأن ذاتــه، قــال نحــو 10% مــن المشــاركين/ات إنّهــم ال يعلمــون إذا اُخُترقــت خصوصّيتهــم أو بياناتهــم 	 
الشــخصّية. هــذان المعطيــان )األخيــران( يســتدعيان ضــرورة تكثيــف برامــج الّتوعيــة وتعزيــز معرفتهــم حــول 

انتهــاك الخصوصيــة واختــراق البيانــات الشــخصّية. 

المحور الّثاين: الّسلطة الفلسطينيّة واحلّق باخلصوصيّة:

تنــاول هــذا المحــور أداء الّســلطة الفلســطينية وسياســاتها بشــأن الخصوصّيــة وحمايــة البيانــات الّشــخصية، 
وواقــع القانــون الفلســطينيّ، والمحاســبة والرّقابــة عـلـى اختــراق الخصوصّيــة.

 هل انضّمت دولة فلسطني التّفاقّيات دولّية تلزمها باحرتام اخلصوصّية؟. 		

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
20640.5نعم
14027.5ال

16332ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم
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المعطــى األبــرز فــي اإلجابــة عــن هــذا الّســؤال، أّن نحــو 32 % ال يعلمــون إذا وّقعــت دولــة فلســطين علــى اتفاقّيــات 
دولّيــة تلزمهــا بالحفــاظ عـلـى حــّق الخصوصّيــة. وثمــة حاجــة لتوعيــة الجمهــور حــول المواثيــق الدولّيــة، التــي 

ــة، التــي وقّعــت عليهــا دولــة فلســطين. تحمــي الخصوصّي

إىل أّي مدى تعتقد/ين أّن القانون الفلسطيينّ يحمي البيانات الّشخصّية، بما فيها . 		
اإللكرتونّية، من الرّقابة الرّسمّية أو غري الرّسمّية؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
17133.6يحمي إلى حد كبير

18235.8يحمي نوًعا ما
10320.2ربّما يحمي
5310.4ال يحمي

تشــير الّنتائــج فــي الجــدول )15( أّن نحــو 30 % مــن المشــاركين/ات يعتقــدون أّن القانــون الفلســطينيّ ال يحمــي 
أو ربّمــا يحمــي الخصوصّيــة والبيانــات الشــخصّية، ونحــو 70 % يعتقــدون أنـّـه يحميهــا، هــذا يعنــي أّن ثّمــة حاجــة 
لكشــف الجمهــور، بشــكل أوســع، عـلـى فحــوى القانــون الفلســطينيّ المتعلّــق بالخصوصّيــة وحمايــة البيانــات 

الّشــخصّية.

هل تدعم إقرار قانون فلسطيينّ حلماية اخلصوصّية والبيانات الّشخصّية، بما فيها . 		
اإللكرتونّية؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
35269.2نعم
10119.8ال

5611.0ال أعلم

يحمي إلى حد كبير

يحمي نوًعا ما 

ربما يحمي 

ال يحمي
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يشــير الجــدول )16( إـلـى أّن الّنســبة األكبــر مــن المشــاركين/ات، نحــو 70 %، تدعــم إقــرار قانــون فلســطيني 
لحمايــة البيانــات الّشــخصية. وهــذا مؤّشــر واضــح عـلـى مــدى حاجــة النــاس إـلـى قانــون فلســطيني مرجعــي، 

الّشــخصية. والبيانــات  بالخصوصّيــة  الحــّق  لحمايــة 

هل يحاسب القانون الفلسطيينّ عىل اخرتاق اخلصوصّية، وتناقل البيانات الّشخصّية دون . 		
موافقة صاحبها؟

النسبة )%(العدداإلجابة

15831يحاسب إلى حدٍّ كبير

19838.9يحاسب نوًعا ما

10721.0ربّما يحاسب
469ال يحاسب

نعم

ال

ال أعلم

يحاسب إلى حد كبير

يحاسب نوًعا ما 

ربما يحاسب 

ال يحاسب
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تشــير النتائج في الجدول )17( أّن نحو 70  % من المشــاركين/ات، يعتقدون أّن القانون الفلســطينيّ يحاســب 
-نوًعــا مــا- وإلــى حــّد كبيــر، َمــن يختــرق الخصوصّيــة، وينقــل البيانــات الّشــخصّية، دون علــم أصحابهــا. هــذه النتائــج 

تؤكــد ضــرورة تكثيــف برامــج التوعيــة حــول القانــون الفلســطينيّ.

هل توجد سياسات رسمّية فلسطينّية تُنظم كيفية الّتعامل مع بياناتك الّشخصّية؟ . 		

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
21943.1نعم
18536.4ال

10420.5ال أعلم

إىل أّي مدى تعتقد/ين أّن السياسات الرّسمّية المتعلّقة بتنظيم الّتعامل مع البيانات . 		
الّشخصّية، منشورة وواضحة الّطالع اجلميع؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

15129.7واضحة إلى حدٍّ كبير
20740.7واضحة نوًعا ما

7614.9غير واضحة
7514.7ال أعلم

واضحة إلى حد كبير

واضحة نوًعا ما 

غير واضحة 

ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم
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تشــير النتائــج فــي الجدولْيــن )18( و )19( أّن نســبًة، ال يســتهان بهــا ليــس لديهــا علــم، إذا كانــت ثّمــة سياســات 
رســمّية لحمايــة الخصوصّيــة )نحــو 20%(، ونحــو 15% ال يعلمــون إذا كانــت هنــاك سياســات منشــورة وواضحــة 
ــة وحمايــة البيانــات الشــخصّية، علــى الّرغــم مــن معرفتهــم أّن  ومتاحــة الطــالع الجمهــور، بمــا يخــص الخصوصّي

هــذا حــقٌّ مــن حقــوق اإلنســان.

 إىل أّي مدى تعتقد/ين أّن الّسلطة الفلسطينّية بإمكانها الوصول لبياناتك الّشخصّية . 		
واستخدامها وتداولها دون علمك أو موافقتك؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

32045.3نعم، إلى حدٍّ كبير
14528.5نعم، نوًعا ما

6412.6ربّما
6913.5ال يمكنها الوصول

حســب الجــدول )20(، يعتقــد نحــو 74 % مــن المشــاركين/ات أّن الّســلطة الفلســطينية قــادرة عـلـى الوصــول 
للبيانــات الّشــخصية واســتخدامها وتداولهــا، دون علــم أو موافقــة مــن قبــل صاحبهــا.

هل سبق أن اخرتقت و/أو تناقلت السلطة الفلسطينّية أو أحد أجهزتها بياناتك الشخصّية؟. 		

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

14929.3نعم

27053ال

9017.7ال أعلم

نعم إلى حد كبير

نعم نوًعا ما 

ربما 

ال يمكنها الوصول
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 هل هناك جهة رسمّية فلسطينّية تتلّقى الّشكاوى عىل انتهاك اخلصوصّية؟. 		

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

24748.5نعم

16332.0ال

9919.4ال أعلم

أظهرت نتائج المسح مؤّشرات غاية في األهمّية بما يخص معرفة المشتركين/ات بواقع الخصوصّية 
وحمايــة البيانــات الّشــخصّية والقانــون الفلســطينيّ، والمحاســبة علــى اخترقــت الخصوصيــة )انظــروا، 
أبــرز الّنتائــج أّن مــا يربــو عــن 70 % مــن المشــتركين/ات يعتقــدون أّن  الجــداول 14-22(. وكانــت 
الّســلطة الفلســطينّية باســتطاعتها الوصــول لبيانــات المواطنيــن الّشــخصّية وتداولهــا )الجــدول 20(. 
إلــى جانــب ذلــك صــّرح نحــو 30 % مــن المشــاركين/ات أّن الّســلطة الفلســطينّية أو أحــد أجهزتهــا قــد 
اختــرق بياناتهــم الشــخصّية، ونحــو 18 % ال يعلمــون إذا اخترقــت الّســلطة الفلســطينّية أو أحــد أجهزتهــا 
بياناتهــم الشــخصّية )الجــدول 21(. وقــد يكــون المؤّشــر فــي الجــدول )22( مثيــًرا للقلــق بعــض الّشــيء، 
وأّن نحــو 20 % مــن المشــاركين/ات ال يعرفــون إذا كانــت هنــاك جهــة رســمّية لتلقــي بالغــات عــن 

ــة والبيانــات الّشــخصّية.    انتهــاك الخصوصّي

نعم

ال

ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم
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المحور الّثالث: سياسات الّشكات اخلاّصة حول البيانات الّشخصية

يركـّـز هــذا المحــور علــى مــدى معرفــة المشــاركين/ات بسياســات حمايــة البيانــات الّشــخصّية والخصوصّيــة، مــن 
قبــل الّشــركات الخاصــة ال ســيما الّشــركات المــزّودة لخدمــات االتّصــاالت.  

إىل أّي مدى تعتقد/ين أّن الّشكات الفلسطينّية المزّودة خلدمات االتّصاالت بإمكانها الوصول . 		
لبياناتك الّشخصّية واستخدامها دون علمك أو موافقتك؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

24748.5نعم، إلى حدٍّ كبير

13125.7نعم، نوًعا ما

489.4ربّما

8316.3ال يمكنها الوصول

عادة، هل تقرأ/ين مضمون معايري اخلصوصّية الّتابعة لتطبيقات الّتواصل االجتماعيّ عند . 		

االشرتاك بها أو تحميلها عىل جهازك اخلاص؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة
16833دائًما

21241.7نعم، نوًعا ما

12925.3ال

نعم إلى حد كبير

نعم نوًعا ما 

ربما 

ال يمكنها الوصول
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إىل أّي مدى تعتقد/ين أّن معايري اخلصوصّية المتعلّقة بتطبيقات الّتواصل االجتماعيّ . 		
تتيح اخرتاق بياناتك الّشخصّية و/أو استخدامها و/أو تداولها؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

17634.6نعم، إلى حدٍّ كبير

12324.2نعم، نوًعا ما

5911.6ربّما
10220ال أعلم
499.6ال أعتقد

هل سبق وأن سألتك رشكات تزويد خدمة االتّصاالت عن إمكانّية مشاركة أو تداول . 		
بياناتك الّشخصّية، مع أّي جهة أخرى؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

16933.2نعم
24648.3ال

9418.5ال أذكر

نعم إلى حد كبير

نعم نوًعا ما 

ربما 

ال أعلم

ال أعتقد

نعم

ال

ال أعلم
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هل وصلت جهازك المحمول رسائل دعائية وإعالنات من رشكات وتطبيقات لم تحّملها . 		
أو لم تخرت الّتعاقد معها؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

23746.6نعم

17434.2ال

9819.3ال أعلم

هل تتيح لك رشكات االتصاالت، ومزّودو خدمات اإلنرتنت الفلسطينّية خيار حذف . 		
البيانات الّشخصّية، بعد االنتهاء منها أو من اشرتاكك معها؟

النسبة )%(عدد المشاركين/اتاإلجابة

21642.4نعم

17835.0ال

11522.6ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم

نعم

ال

ال أذكر
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 هل قامت الّشكات المزوِّدة خلدمة االتّصاالت بتداول البيانات مع أّي طرف ثالث دون . 		
موافقتك؟

النسبة )%(العدداإلجابة

12324.2نعم

23947ال

14728.9ال أعلم

المــزوِّدة لخدمــات  الّشــركات  أّن  أّن غالبيــة المشــاركين/ات يعتقــدون  الجــداول )29-23(  ـفـي  الّنتائــج  ُتظهــر 
االتّصــاالت تختــرق خصوصّيتهــم/ن وبياناتهــم/ن الّشــخصّية وتتداولهــا مــع جهــات أخــرى دون علمهــم. وصــّرح 
المشــاركون/ات، نحــو 70 %، أنّهــم يقــرأون -دائًمــا- أو نوًعــا مــا، مضمــون معاييــر الخصوصّيــة الّتابعــة لتطبيقــات 
الّتواصــل االجتماعــيّ عنــد تحميلهــا )جــدول 24(. ومــن الّنتائــج الالفتــة أّن نســبة ال بــأس بهــا مــن المشــتركين/ات 
ال علــم لديهــا بسياســات الّشــركات المــزوِّدة لخدمــات االتّصــاالت، بــكّل مــا يتعلــق بالخصوصّيــة وحمايــة البيانــات 

وتداولهــا مــع جهــات أخــرى، بلغــت هــذه الّنســب، فــي بعــض األحيــان، نحــو 29 % )الجــدول 29(.  

نعم

ال

ال أعلم

نعم

ال

ال أعلم
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مؤرّشات أساسّية

نحو 66 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن مفهوم الخصوصّية واضح لديهم.

نحو 52 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن خصوصيتهم وبياناتهم الّشخصية تحتاج للحماية.

 نحو 32 %

من المشاركين/ات سبق أّن اخُترقت خصوصيتهم/ن أو اسُتخدمت بياناتهم/ن الّشخصية دون 
علمهم أو موافقتهم.

نحو 48 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن المناهج الّدراسية، أو المساقات الجامعية الفلسطينية، ال تحتوي 
على معلومات توعوية، حول الخصوصية وحماية البيانات الّشخصية.

نحو 31 %

من المشاركين/ات شاركوا، بشكل شخصي، ببرامج توعية حول الحّق بالخصوصّية، تنّظمها 
المؤّسسات األهلية الفلسطينية.

نحو 33 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن القانون الفلسطيني يحمي البيانات الّشخصّية، بما فيها 
اإللكترونّية من الرّقابة الرّسمية أو غير الرّسمية.

نحو 69 %

من المشاركين/ات يدعمون إقرار قانون فلسطيني لحماية الخصوصّية، والبيانات الّشخصية بما 
فيها اإللكترونية.

نحو 31 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن القانون الفلسطيني يحاسب على اختراق الخصوصّية، وتناقل 
البيانات الّشخصية دون موافقة صاحبها.
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نحو 29 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن الّسياسات الرّسمية المتعلّقة بتنظيم الّتعامل مع البيانات 
الّشخصية منشورة وواضحة الطالع الجميع.

نحو 29 %

من المشاركين/ات أفادوا بأّن الّسلطة الفلسطينّية أو أحد أجهزتها اخترقوا بياناتهم الشخصّية.

نحو 32 %

من المشاركين/ات ال يعلمون ما إِن ُوجدت جهة رسمّية فلسطينّية تتلّقى الّشكاوى على انتهاك 
الخصوصّية.

نحو 48 %

من المشاركين/ات يعتقدون أّن الّشركات الفلسطينّية المزوِّدة لخدمة االتّصاالت بإمكانها الوصول 
لبياناتهم الّشخصّية، واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم.

نحو 33 %

من المشاركين/ات يقرأون -دائًما- مضمون معايير الخصوصّية، المتعلّقة بتطبيقات الّتواصل 
االجتماعّي، عند االشتراك بها أو تحميلها على جهازهم الخاص.

نحو 24 %

من المشاركين/ات أقّروا بأّن الّشركات المزّودة لخدمة االتّصاالت تداولت بياناتهم مع طرف ثالث 
دون موافقتهم.
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الّتوصيات 

شــارك فــي هــذه الّدراســة 509 مشــاركين/ات مــن مختلــف محافظــات الضّفــة الغربّيــة وقطــاع غــزة، ومــن فئــات 
كاديمّيــة، وقطاعــات مهنّيــة متنوعــة. بعــد تحليــل البيانــات، التــي جمعناهــا، بحســب المعاييــر  عمريـّـة ومســتويات أ
البيانــات،  الفلســطينيين/ات بحّقهــم بالخصوصّيــة وحمايــة  التــي قســنا مــن خاللهــا مــدى معرفــة  والمحــاور 
ــا؛ لضمــان تطويــر الّتعامــل مــع  اســتوقفتنا فــي كّل محــور نتائــج تســتدعي المتابعــة والعمــل عليهــا جديًّــا ومنهجيًّ
الحــّق فــي الخصوصّيــة والبيانــات الّشــخصّية، فــي الّســياق الفلســطيني، وضمــان احترامــه. وبنــاء علــى مــا جــاء مــن 

نتائــج ومؤّشــرات نوصــي بـــ: 

ضــرورة إقــرار قانــون فلســطينيّ شــامل، يحمــي الحــّق بالخصوصّيــة وحمايــة البيانــات، يتماشــى مــع مبــادئ 
القانــون الّدولــيّ ومعاييــر حقــوق اإلنســان، يحمــي المواطنيــن كاّفــة، ويوّفــر المحاســبة ضمــن مبــدأ ســيادة القانــون 
علــى الجميــع، بمــا فــي ذلــك القطــاع الرّســميّ واألهلــيّ والخــاص، ويحاكــي فــي نهجــه قوانيــن حمايــة الخصوصّيــة 
ــا، كمــا قانــون االتّحــاد األوروـبـيّ الخــاص بالخصوصّيــة وحمايــة البيانــات الشــخصّية، أيّ الّنظــام  المتطــّورة عالميًّ

  .)GDPR( األوروـبـيّ العــام لحمايــة البيانــات

إلــزام الّشــركات الخاصــة، وال ســّيما شــركات تزويــد خدمــة االتّصــاالت بوضــع سياســات خصوصّيــة ملزمــة لجميــع 
أطرافهــا، فــي الّتعامــل الّداخلــيّ أو فــي تعاملهــا مــع جهــات أخــرى خارجّيــة، تضمــن تطبيــق القانــون ومعاييــر حقــوق 

اإلنســان ذات العالقــة بالخصوصّيــة. 

ــة، والّتعامــل مــع البيانــات الّشــخصّية، والرّقابــة علــى أيّ  تشــكيل هيئــة فلســطينّية لحمايــة وتنظيــم الخصوصّي
مخالفــات تصــدر بحّقهــا، وربطهــا بآليــة واضحــة ملزمــة، لضمــان المحاســبة، وفًقــا للقانــون. 

الحقوـقـيّ” كسياســة رســمّية فلســطينّية، ووضــع خّطــة واضحــة وشــاملة  الوعــي  “رفــع  اعتمــاد  عـلـى  الّتركيــز 
الّشــخصّية  البيانــات  تشــمله  ومــا  بالخصوصّيــة،  الحــّق  بمفهــوم ومضمــون  الّتوعيــة  ذلــك  يشــمل  لتنفيذهــا. 
وضــرورة حمايتهــا.  ينــدرج اإليفــاء بـــ “رفــع الوعــي الحقوقــيّ”، ضمــن سلســلة االلتزامــات الّدولّيــة، التــي تقــع علــى 
ــة األساســّية لحقــوق اإلنســان، وال ســّيما العهــد  ــا النضمامهــا للمواثيــق الّدولّي عاتــق الّســلطة الفلســطينّية، وفًق

الّدوـلـيّ الخــاّص بالحقــوق المدنّيــة والّسياســّية.
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 ملحق:
االستمارة البحثيّة 

مسح الخصوصّية وحماية البيانات الّشخصية
في الّسياق الفلسطينّي  

إِْن كنــت فلســطينيًّا/ة مــن ســكّان األرض الفلســطينّية المحتلــة، وعمــرك 18 عاًمــا فمــا فــوق، فهــذا المســح 
مخّصــص لســماع رأيــك. نأمــل ـفـي َحْمَلــة - المركــز العرـبـي لتطويــر اإلعــالم االجتماعــيّ منــك أن تســاهم/ي ـفـي 

تطويــر واقــع الخصوصّيــة ـفـي مجتمعنــا الفلســطينيّ، عّبــر باإلجابــة عـلـى األســئلة والعبــارات الّتاليــة:  

القسم األّول: خلفية ديموغرافية: )اختيار من متعّدد(	 

الفئة العمرية: )18 - 30(، )31 - 45( )46 - 60( )61 فما فوق(     	 

الجنس: أنثى، ذكر، غير ذلك، أفّضل عدم الّذكر.	 

كاديمية، ثانوية عاّمة، دبلوم متوّسط، بكالوريوس، ماجستير، 	  المستوى األكاديمي: ال أحمل شهادات أ
دكتوراة 

القطاع المهني:قطاع حكومي، قطاع خاص، قطاع أهلي	 

مكان اإلقامة:	 

المحافظة: 	 

نوع الّتجمع السكّاني: )مدينة، قرية، مخيم( 	 

القسم الّثاني: خلفية عاّمة حول الخصوصّية، وحماية البيانات الّشخصّية	 

إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن الخصوصّية حقٌّ من حقوق اإلنسان؟ . 1

نعم، إلى حدٍّ كبير

نعم، نوًعا ما 

ربّما

ال أعتقد

هل تعتقد/ين أّن مفهوم الخصوصّية وأهميتها واضح لديك؟. 2

واضحة إلى حدٍّ كبير

واضحة نوًعا ما

غير واضحة

ال أعلم                                                                                          
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حسب اعتقادك، هل يراعي المجتمع الفلسطيني اعتبارات الخصوصّية الّشخصّية؟. 3

نعم، إلى حدٍّ كبير

نعم، نوًعا ما 

ربّما

ال، إلى حدٍّ كبير

ال، نوًعا ما

إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن خصوصيتك وبياناتك الّشخصّية تحتاج للحماية؟. 4

تحتاج إلى حدٍّ كبير

تحتاج نوًعا ما 

ربّما تحتاج

ال أعتقد أنّها تحتاج  

 هل سبق أن تّم اختراق و/أو استخدام بياناتك الّشخصية دون علمك أو موافقتك؟ . 5

نعم

ال

ال أعلم 

هل تحتوي المناهج الّدراسية، أو المساقات الجامعّية الفلسطينية، على معلومات توعوية، حول . 6
الخصوصّية وحماية البيانات الّشخصّية؟

نعم

ال 

ال أعلم

هل سبق أن شاركت، بشكل شخصيّ، ببرامج توعية حول الحّق بالخصوصية تنّظمها المؤّسسات . 7
األهلية الفلسطينية؟ 

نعم

ال

ال أعلم
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القسم الثالث: الّسلطة الفلسطينية والحّق بالخصوصّية    	 

هل انضّمت دولة فلسطين التّفاقيات دولية تلزمها باحترام الخصوصّية؟. 8

نعم 

ال 

ال أعلم

 إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن القانون الفلسطيني يحمي البيانات الّشخصّية بما فيها اإللكترونية، من . 9
الرّقابة الرّسمية أو غير الرّسمية؟

يحمي إلى حدٍّ كبير

يحمي نوًعا ما

ربّما يحمي

ال يحمي

هل تدعم إقرار قانوٍن فلسطينيّ، لحماية الخصوصّية والبيانات الّشخصية بما فيها اإللكترونية؟ . 10

نعم 

ال 

ال أعلم

 هل يحاسب القانون الفلسطينيُّ، على اختراق الخصوصّية، وتناقل البيانات الّشخصّية دون موافقة . 11
صاحبها؟

يحاسب إلى حدٍّ كبير

يحاسب نوًعا ما

ربّما يحاسب

ال يحاسب

هل توجد سياسات رسمّية فلسطينّية، تنّظم كيفّية الّتعامل مع بياناتك الّشخصّية؟ . 12

نعم 

ال 

ال أعلم

إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن الّسياسات الرّسمية المتعلّقة بتنظيم الّتعامل مع البيانات الّشخصية . 13
منشورة وواضحة الطالع الجميع؟

واضحة إلى حدٍّ كبير
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واضحة نوًعا ما

غير واضحة

ال أعلم

 إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن الّسلطة الفلسطينية بإمكانها الوصول لبياناتك الّشخصّية واستخدامها . 14
وتداولها دون علمك أو موافقتك؟

نعم، إلى حدٍّ كبير

 نعم، نوًعا ما

 ربما 

 ال يمكنها الوصول

هل سبق أن اخترقت و/أو تناقلت الّسلطة الفلسطينية أو أحد أجهزتها بيانات شخصّية لك؟. 15

نعم

ال 

ال أعلم

هل هناك جهة رسمّية فلسطينّية تتلّقى الّشكاوى، على انتهاك الخصوصّية؟. 16

نعم 

ال 

ال أعلم

القسم الرّابع: تصرّف الّشركات الخاّصة بالبيانات الّشخصية            	 

 إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن الّشركات الفلسطينّية المزوِّدة لخدمة االتّصاالت، بإمكانها الوصول لبياناتك . 17
الّشخصية واستخدامها دون علمك أو موافقتك؟

نعم، إلى حدٍّ كبير

نعم، نوًعا ما

ربّما 

ال يمكنها الوصول

 عادة، هل تقرأ/ين مضمون معايير الخصوصّية المتعلّقة بتطبيقات الّتواصل االجتماعي عند . 18
االشتراك بها أو تحميلها على جهازك الخاص؟ 

دائًما

نوًعا ما 

ال



32

مسح الخصوصّية وحماية البيانات الّشخصّية في الّسياق الفلسطينيّ

 إلى أيّ مدى تعتقد/ين أّن معايير الخصوصّية المتعلّقة بتطبيقات الّتواصل االجتماعيّ، تتيح اختراق . 19
بياناتك الّشخصّية و/أو استخدامها و/أو تداولها؟

نعم، إلى حدٍّ كبير

نعم، نوًعا ما

ربّما

ال أعتقد

ال أعلم

 هل سبق أن سألتك شركات تزويد خدمة االتّصاالت، عن إمكانّية مشاركة أو تداول بياناتك الّشخصّية . 20
مع أيّ جهات أخرى؟

نعم

 ال 

ال أذكر 

هل قامت الّشركات المزّودة لخدمة االتّصاالت، بتداول البيانات مع أيّ طرف ثالث دون موافقتك؟. 21

نعم 

ال 

ال أعلم

 هل وصلت جهازك المحمول رسائل دعائية وإعالنات من شركات وتطبيقات، لم تحملها أو تختار . 22
الّتعاقد معها؟ 

نعم 

ال 

ال أعلم 

هل تتيح لك شركات االتّصاالت ومزّودي خدمات اإلنترنت الفلسطينّية، خيار حذف البيانات الّشخصّية . 23
كك معها؟  بعد االنتهاء منها أو من اشترا

نعم

ال

ال أعلم
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