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منذ 12 ساعة

القدس المفتوحة تنظم ندوة حول قانون الجرائم اإللكترونية وأخالقيات العمل اإلعالمي

عقدت كليتا الدراسات العليا واإلعالم في جامعة القدس المفتوحة ، اليوم السبت، ندوة حول قانون الجرائم اإللكترونية وأخالقيات العمل اإلعالمي في
القوانين الفلسطينية 

وحضر الندوة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي د. حسني عوض، ورئيسة تحرير وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عضو األمانة العامة في
نقابة الصحفيين خلود عساف، والناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، ومديرة العالقات العامة في النيابة العامة رشا نبهان،

وعميد كلية اإلعالم في جامعة القدس المفتوح عمار جمهور، والمحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا د. عالء عياش 

وفي كلمته باسم رئيس الجامعة سمير النجدي، أشار عوض إلى أن هذا اللقاء العلمي المهم يعقد في إطار اهتمام الجامعة لعقد لقاءات بين المسؤولين
والمختصين مع طلبة كلية الدراسات العليا إلكسابهم المعرفة المهنية 

ولفت إلى أن القدس المفتوحة أنشئت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم في الضفة وغزة والشتات، مبيًنا أن اللقاء يأتي ضمن
مساق في ماجستير إدارة المؤسسات اإلعالمية ، لمحاولة ربط الجانب النظري بالعملي حتى يتم إغناء التخصص، مؤكًدا أهمية موضوع الندوة كونه

يتطرق إلى الجرائم اإللكترونية وأخالقيات مهنة اإلعالم 

بدورها، استعرضت عساف تاريخ نشأة نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأدوارها، سواء قبل إنشاء السلطة الوطنية أو بعد إنشائها 

السبت، ٢٨ مايو / أيار ٢٠٢٢
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وبينت أن نقابة الصحفيين انطلقت من القدس المحتلة عام 1979 تحت اسم رابطة الصحفيين العرب ، كأحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، وبهدف
حماية حقوق الصحفيين والدفاع عنهم في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، منوهة إلى أن النقابة عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية على المساهمة في

إقرار جملة من القوانين الناظمة لعمل مهنة الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير، باإلضافة إلى إدخال تعديالت على قوانين عدة 

وأشارت عساف إلى تأثير االنقسام على البيئة التي أحاطت بنقابة الصحفيين، والذي شكّل معيًقا وتحدًيا للصحفيين في شقي الوطن 

ولفتت إلى إصدار نقابة الصحفيين مدونة سلوك مهني تحدد األخالقيات الواجب على الصحفيين نهجها واتباعها وتلك التي ينبغي تجنبها في ممارستهم
المهنية 

وأكدت سعي النقابة إلقرار قانون إعالم عصري يكون ناظًما للمهنة ويحافظ على حقوق الصحفيين، مشيرًة إلى أهمية أن تعترف دولة فلسطين بالصحافة
كمهنة في قوانين الخدمة المدنية 

وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين تحفظت على بعض بنود قانون الجرائم اإللكترونية الذي أعلن عنه، كونها..... 

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
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االحتالل يالحق العمال ويصيب عددا منهم باالختناق غرب جنين (https://nabd.com/s/104700363-781358/االحتالل-يالحق-
العمال-ويصيب-عددا-منهم-باالختناق-غرب-جنين)
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حلقة خاصة من برنامج ملف اليوم- مباشرة من مدينة القدس المحتلة | مسيرة االعالم االستيطانية
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االعالم-االستيطانية)
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مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة مشددة من شرطة االحتالل (https://nabd.com/s/104700188-8a18df/مستوطنون-
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