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ملخص:

الذىعولمةالعصرفيواالتصاالتباإلنترنتمنهايتعلقوماالتكنولوجيافيالسريعالتغييرإن

كامبريدجةفضيحفيالسجالتماليينتسربمنالعالمصدموقدالخصوصياتهامشعلىتنقضنعيشه

Cambridge)أناليتيكا Analytica)وغيرها.

عناناتبيتجمعالتياإللكترونيةللمواقعملزمةسياساتبوضعاألوروبياالتحاددولقامتوقد

.األوروبيةغيرالويبمواقععلىحتىوفرضتها(Cookies)كعكاتكانتولوحتىالمستخدمين

.ومفصالمعمقاوسيكونالحقعلميلبحثاستطالعيةدراسةعننبذةنقدم،المداخلةهذافي

موقعا31مسحتمحيثبالخصوصيةالسيادةذاتالفلسطينيةالويبمواقعالتزاممدىعنوالدراسة

.الدراسةمنأولىكمرحلة

معينةصبنصوالفلسطينيةالويبمواقعتلزمحقيقيةتشريعاتوجودعدمإلىالدراسةوخلصت

وان(يةالخصوصسياسة)عنشيءأيفيهاليسالكبيرالتداولذاتالمواقعنصفمناكثرانواتضح

لثثانوتبينعامةنصوصبلبالسياسةوصفهاإلىترقىالنصوصبهيوجدالمواقعمن16%

.جديتهافيالبحثدونالخصوصيةلسياسةنصوصبهيوجدتقريباالمواقع

خصوصيةالوالمعلوماتالشخصيةالبياناتاستخدامإساءةفيالمرةالتجاربعلىوبناء  وبالنهاية

سياسة)دبنبوضحالجمهورمعتتعاملالتيالمواقعكلالزامفيواضحقانونإقراريجبفانهتسربهااو

هذهقتطبيمنالتأكدالقرارأصحابوعلىالرئيسةصفحتهاوعلىومفهومواضحبشكل(الخصوصية

.السياسات
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توطئة:

مرتبطالمصطلحهذاالن(Privacy)للخصوصيةعالميتعريفعلىاالتفاقالصعبمن
فية،الخصوصيمصطلحانالقوليمكنناذلكومع.عليهامتفقغيرأمورفهناكاألممبثقافة
تطورجياالتكنولو وبسبباألخيرةالعقودوفيالخاصة،الحياةنطاقإلىيشيرمفهومهواألصل

.الشخصيةالبياناتعلىالسيطرةفيالحقليضمنأوسع،نطاقعلى
الحياةفياتالعقوبسبحانهورتِّبحمايتهيجبأمراالخصوصيةفاناإلسالمنظروجهةومن

هذهومنن،المؤمنيصفاتمنالفردخصوصيةعلىالمحافظةجعلانهبللمنتهكيهاواآلخرةالدنيا
:النصوص

{هاأهلعلىوتسلمواتستأنسواحتىبيوتكمغيربيوتاتدخلواالآمنواالذينأيهايا...}النورسورة/27.

الحجراتسورة/12{...تجسسواوال...}:سبحانهوقال.

يفقأواأنلهمحل  فقدإذنهمبغيرقوم  بيت  فياطلعمن)):وسلمعليهاهللصلىالرسولوقال
.ومسلمأحمدرواه((قصاصواللهديةفالعينهفقأوافإنعينه،

دأحمرواه((اآلنكُأذنيهفيُصبكارهون،لهوهمقوم  حديثتس معمن)):أيضا  وقال.

.كثيرةوهيلألمرالمنظمةوالتشريعاتالقوانينتوالتفقدودوليا
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عن الدراسة:

الدراسةمشكلة:
ذاتاقعالمو هيهناالسيادةوذاتبالخصوصية،السيادةذاتالفلسطينيةالويبمواقعالتزاممدى

.المستخدمينمنبياناتتجمعالتيالمواقعهنامنهاويهمناالكبيرالتداول

الدراسةتساؤالت:
الويبعلمواقبالنسبةالخصوصيةلمسألةمنظمةتشريعاتالفلسطينيةالقوانينفييوجدهل.
مواقعهاعلىتتبناهاالتيالخصوصيةسياسةالفلسطينيةالمواقعتنشرهل.
مواقعهاعلىنشرتهاالتيالخصوصيةبسياسةالفلسطينيةالمواقعتلتزمهل.

الدراسةمحددات:
فلسطينمنفيتحهايمكنالتيالمواقعوليستالسيادةذاتالفلسطينيةالمواقععلىاالطالعتم.
مثل)اعياالجتمالتواصلمواقعمحتوياتفحصيتمولمالفلسطينيةالويبمواقععلىاالطالعتم

.بهاالخاصة(فيسبوك
م2019نوفمبرشهرهمالمواقعفحصفيهاتمالتيالفترة.
يسهلريقةبطاألولىالصفحةعلىيضعهاانالخصوصيةسياسةبنشريهتمموقعباييفترض

.عليهاالعثور
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اية القوانين والتشريعات الفلسطينية ذات العالقة بحم
:الخصوصية في مواقع الويب
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بتاريخاهللراممدينةفيصدروالذياإللكترونيةالجرائمبشأنم2018لسنة(10)رقمبقانونقرار:
:وفيهعامنصوهو22بندفيهووجدالسلطة،رئيسبتوقيعميالدية29/04/2018

.مراسالتهأوبيتهأوأسرتهشؤونفيأوشخصأيخصوصياتفيالقانونيغيرأوالتعسفيالتدخليحظر(1

المعلوماتكنولوجياتوسائلإحدىأواإللكترونيةالشبكةعلىمعلوماتنشرأوإلكترونيا ًحسابا ًأوتطبيقا ًأوموقعا ًأنشأمنكل(2

الحياةفينونيالقاغيربالتدخلتتصلمسجلة،أومباشرةكانتسواءمرئية،أوصوتيةتسجيالتأوصورأوأخبارنشربقصد

والأردني،دينارألفعنتقلالبغرامةأوسنة،عنتقلالمدةبالحبسيعاقبصحيحة،كانتولولألفراد،العائليةأوالخاصة

.العقوبتينبكلتاأوقانونا ،المتداولةبالعملةيعادلهاماأوأردني،دينارآالفثالثةعلىتزيد

القانونفيتوجدهل:م23/7/2018فيبراكاحمد.دالعامالنائبإلىقانونياسؤاالالباحثوجهوقد

الويب؟مواقععلىوضعهايتملكيبالخصوصيةملزمةنصوصالفلسطيني

كباقيوصيةالخصفيالحقينظمفلسطينفيقانونيوجدالإنهإلىاإلشارةمنبدالالبدايةفي:الجواب

خاصة،قوانينبموجباألمرهذانظمتالتياألخرىالدول

منالعديدتوجدإنهالقولنستطيعالفلسطينيةالقوانينفيالخصوصيةفيالحقفييتعلقفيمااما

...موضعمنأكثرفيالحقهذانظمتقدالقانونيةالنصوص

لحمايةةجديدخصوصيةوسياساتاستخداماتفاقياتباعتمادبدأتاألوروبياالتحاددولانيذكر

General)بـمعروفةالسياساتوهذهالُمستخدمينبيانات Data Protection Regulations-GDPR)،

25نمابتداءوذلكأوروبا،فيفقطوليسالعالم،مستوىعلىاإلنترنتشبكةعلىأيضاأثرت

اوستضعطويلةفترةمنذاألولىللمّرةالشركاتوسُتلجم.2018(أيار/مايو) الحاصلةتللتجاوزاحّدًّ

.الشبكةعلىوبياناتهالُمستخدملحماية
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en


عينة الدراسة:

اليكساتم اللجوء إلى العينة المتاحة من إحصائيات موقع 1)

موقع 50حيث يعرض أكثر ( alexa.com)المشهور عالميا 

تم إزالة انوبعد ( بناء على أكثر من معيار)ويب استخداما 

:وهي.  موقع17المواقع غير الفلسطينية منها بقي منها 

Top Sites in Palestinian Territory : www.alexa.com/topsites/countries/PS
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1 Alwatanvoice.com

2 Alfajertv.com

3 Samanews.ps

4 Paltimesps.ps

5 Zamnpress.com

6 Palsawa.com

7 Paltoday.ps

8 Nablus.media

9 Wattan.tv

10 Maannews.net

11 Shehabnews.com

12 Raya.ps

13 Watania.net

14 Eschool.edu.ps

15 Wepal.net

16 Shobiddak.com

17 Wafa.ps عينةوهيقصدية،عينةمنموقع14إضافةتم(2

كانتوانحتىفلسطينأهلمنكبيرقطاعتهم

هذهوتجمعغيرهامناقلاليوميةالتداولنسبة

هذهومنالشخصيةالمعلوماتبعضالمواقع

.الخ...اتصاالتوشركاتبنوكالمواقع

namelink#

madahttps://mada.ps18

Quds Bankwww.qudsbank.ps19

Arab bankwww.arabbank.ps20

The National Bank, Palestinewww.tnb.ps21

Palestinian Public Prosecutionhttp://pgp.ps/ar/Pages/default.aspx22

marthttps://mart.ps23

www.paltel.ps24بالتل

hadarawww.hadara.ps25

jawwalwww.jawwal.ps26

wataniyawataniya.ps27

zaytonawww.zaytona.ps28

www.alquds.com29جريدة القدس

www.al-ayyam.ps30صحيفة االيام

http://www.alhayat-j.com31صحيفة الحياة الجديدة

رىأخمواقعبإضافةالحقاالدراسةتستكملسوف(3

.والوزاراتالجامعاتمثلهامة

https://www.alexa.com/topsites/countries/PS
https://www.alexa.com/siteinfo/alwatanvoice.com
https://www.alexa.com/siteinfo/alfajertv.com
https://www.alexa.com/siteinfo/samanews.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/paltimesps.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/zamnpress.com
https://www.alexa.com/siteinfo/palsawa.com
https://www.alexa.com/siteinfo/paltoday.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/nablus.media
https://www.alexa.com/siteinfo/wattan.tv
https://www.alexa.com/siteinfo/maannews.net
https://www.alexa.com/siteinfo/shehabnews.com
https://www.alexa.com/siteinfo/raya.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/watania.net
https://www.alexa.com/siteinfo/eschool.edu.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/wepal.net
https://www.alexa.com/siteinfo/shobiddak.com
https://www.alexa.com/siteinfo/wafa.ps


ينةفي االتي نتائج مسح الع:      نتائج الدراسة األولية:
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1 Alwatanvoice.com ال شيء واضح

2 Alfajertv.com يوجد بند ال يوجد به أي شيء

3 Samanews.ps ال شيء واضح

4 Paltimesps.ps ال شيء واضح

5 Zamnpress.com ال شيء واضح

6 Palsawa.com ال شيء واضح

7 Paltoday.ps ال شيء واضح

8 Nablus.media ال شيء واضح

9 Wattan.tv ال شيء واضح

10 Maannews.net ال شيء واضح

11 Shehabnews.com ال شيء واضح

12 Raya.ps ال شيء واضح

13 Watania.net (عرض سياسة الخصوصية)يوجد نبذة غير كافية عن استخدام الكوكيز تحت اسم 

14 Eschool.edu.ps ال شيء واضح

15 Wepal.net يوجد

16 Shobiddak.com يوجد

17 Wafa.ps ال شيء واضح

18 mada.ps يوجد

19 qudsbank.ps يوجد باإلنجليزية

20 arabbank.ps يوجد

21 tnb.ps يوجد

22 pgp.ps يوجد

23 mart.ps يوجد باإلنجليزية

24 paltel.ps يوجد نص قصير غير كاف

25 hadara.ps (شروط االستخدام)يوجد تعليمات تحت بند 

26 jawwal.ps ثم الدعم والمساندة ثم الشروط واألحكامافرادموجود نص غير كاف تحت 

27 wataniya.ps موجود نص غير كاف تحت شروط وأحكام االستخدام

28 zaytona.ps ال يوجد شيء واضح

29 alquds.com :"كوم.القدس"يوجد نص غير كاف في شروط استخدام موقع 

30 al-ayyam.ps يوجد

31 alhayat-j.com ال يوجد شيء واضح

https://www.alexa.com/siteinfo/alwatanvoice.com
https://www.alexa.com/siteinfo/alfajertv.com
https://www.alexa.com/siteinfo/samanews.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/paltimesps.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/zamnpress.com
https://www.alexa.com/siteinfo/palsawa.com
https://www.alexa.com/siteinfo/paltoday.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/nablus.media
https://www.alexa.com/siteinfo/wattan.tv
https://www.alexa.com/siteinfo/maannews.net
https://www.alexa.com/siteinfo/shehabnews.com
https://www.alexa.com/siteinfo/raya.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/watania.net
https://www.alexa.com/siteinfo/eschool.edu.ps
https://www.alexa.com/siteinfo/wepal.net
https://www.alexa.com/siteinfo/shobiddak.com
https://www.alexa.com/siteinfo/wafa.ps
https://www.jawwal.ps/index.php?url=category/view/1&lang=2


النتائج باختصار
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نسبة مئوية عدد التصنيف

51.6% 16 ال يوجد شيء واضح

16.1% 5 يوجد نص غير كاف

32.3% 10 يوجد نص عن سياسة الخصوصية

100.0% 31 مجموع

موقع31: العينة الحالية



Any 
Questions?

شكرا لحضوركم


