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عقد مركز تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في جامعة

القدس المفتوحة، یوم األربعاء الموافق  27 /11 /2019،

یوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثالث عشر تحت

عنوان: "التكنولوجیا والقانون"، وذلك في فندق "جراند

بارك" بمدینة رام هللا، تحت رعایة وحضور وزیر التعلیم

العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع جوال.

وحضر الیوم التكنولوجي معالي وزراء: العدل أ. د. محمد

الشاللدة، واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات د. إسحاق سدر، والتعلیم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مویس، وكذا

معالي النائب العام لدولة فلسطین المستشار أكرم الخطیب، ومعالي رئیس دیوان الفتوى والتشریع المستشارة إیمان عبد

الحمید، ورئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، ومدیر عام شركة جوال أ. عبد المجید ملحم، وعدد من رؤساء الھیئات

الوطنیة، وممثلي الوزرات المختلفة، وممثلي المؤسسة األمنیة.

وقال معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مویس: "أنقل لكم تحیات سیادة الرئیس محمود عباس

الداعم األول لإلبداع والتكنولوجیا، وتحیات رئیس الوزراء الذي أكد على تطبیق التكنولوجیا برفعھ شعار االنتقال من التعلیم

إلى التعلم ومن االحتیاج إلى اإلنتاج".

وأضاف: "أترجم عنوان ھذا المؤتمر إلى قوننة الرقمنة ورقمنة القانون، وأفاخر العالم بأن ھذا الحدث فیھ من الحداثة ما

یجعل جامعة القدس المفتوحة سباقة في مناقشة انتقال الجامعات الفلسطینیة والعربیة من طبیعتھا التقلیدیة إلى الصورة

الرقمیة، مواكبة الثورة الصناعیة الرابعة، فالجامعات تعیش الجیل الرابع بعد أن كان یقودھا الدین والدولة والعولمة،

والیوم نعیش جیل الجامعات الرقمیة".

وقال إن "التحول الرقمي طال جمیع مراحل الحیاة، وطالبنا الیوم ھم الرقمیون األصالء، وھم مھنیو ومعلمو وباحثو الغد،

فالمنظومة العلمیة البحثیة الورقیة بصیغتھا الصماء لم تعد جذابة، بل تحتاج إلى إذكاء روحھا رقمیاً، وھذا ال یعني أبداً

االنتقال من كتاب ورقي إلى ملف رقمي، بل إلى التفكیر في بناء منظومة قائمة على مفھوم المحتوى الرقمي التفاعلي،

والتفاعل ال یعني نصاً وصورة وفیدیو بل معلومة ذات محتوى تحفز تغذیة راجعة تثري ھذا المحتوى وتنبثق عنھا معلومات

یتم التعامل معھا للتحول إلى معرفة".

وتابع: "إن الثورة الصناعیة الرابعة سببت تبدالت في الوظائف واألعمال، وتبدل منطق التعلیم إلى تعلم، وإلى نقل الخبرة

ً عن نقل المحتوى، والقدس المفتوحة تحولت فأدخلت األنظمة الحدیثة، ونحن الیوم بحاجة إلى بدء ھذا والمعرفة عوضا

التحول عبر بناء مفھوم المناھج الرقمیة التفاعلیة من الصیغة االفتراضیة حتى الوصول إلى العالمیة، وتدریب الكادر

التعلیمي على منطق بناء المناھج الرقمیة، وتأمین البنیة التحتیة والخدماتیة الالزمة للتغیر الرقمي، والتركیز على

التخصصات التقنیة والھجینة التي تؤسس لبحث علمي وتتواءم وحاجة السوق المحلیة، وتفعیل دور ھیئة االعتماد والجودة
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في تفعیل التنافس بین الجامعات".

وذّكر أ. د. أبو مویس أنھ "یوجد أیضاً سلبیات للتحول الرقمي یجب العمل على تجاوزھا، فالكائنات القادرة على االستمرار

لیست األقوى أو األذكى، بل الكائنات األكثر قدرة على التأقلم مع التغیرات".

أ. د. الشاللدة: وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجیا والقانون

من جانبھ، قال معالي وزیر العدل أ. د. محمد الشاللدة: "إن وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجیا

والقانون، سواء على الساحة األكادیمیة والبحثیة أو العملیة التشریعیة أو القضائیة أو الخدماتیة، فالحكومة الفلسطینیة

ً لضمان أمن ً على المكتسبات الوطنیة، وأیضا أولت جل اھتمامھا بتأطیر استخدام التكنولوجیا وتطویر قوانینھا حرصا

وحمایة المواطن الفلسطیني، وتسعى الحكومة بخطى حثیثة الستثمار التكنولوجیا في دفع عجلة اإلنتاج وتعزیز مبادئ

الحوكمة والحكم الرشید وتیسیر وصول العدالة للجمھور وتخفیف العبء عن المواطنین وخاصة الفئات المھمشة".

وأضاف: "ھناك سیاسات حكومیة الستخدام التكنولوجیا واإلنترنت، وسیاسة أمن المعلومات، وسیاسة التحول الرقمي، وما

إلى ذلك من سیاسات التطویر المؤسسي من منظور التكنولوجیا، وقانون حق الحصول على المعلومات قید الدراسة".

وذّكر أ. د. الشاللدة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقدیم الدعم لتوسعة مركز البیانات الوطني لتوفیر احتیاجات

الحكومة، مشیراً إلى عمل وزارة العدل على أتمتة الخدمات العدلیة المقدمة للجمھور ضمن اختصاصھا، "فھناك خدمة

إصدار شھادة عدم المحكومیة التي تصدر إلكترونیاً، كما تم أتمتة خدمات تقدیم طلب ترخیص التحكیم والترجمة ومتابعة

تراخیص الجمعیات الحقوقیة ضمن االختصاص، وإتاحة تقدیم الشكاوى إلكترونیاً".

وختم كلمتھ بشكر جامعة القدس المفتوحة على ھذا االختیار لھذا العنوان (التكنولوجیا والقانون) و"نحن بأمس الحاجة إلى

ھذه المؤتمرات، وخاصة أن دولة فلسطین انضمت للعدید من االتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحمایة حقوق اإلنسان، وھو ما

یملي علینا مواءمة التشریعات لتنسجم مع التشریعات الدولیة".

د. سدر: نشھد تحوالً بالمعامالت من الورقي إلى اإللكتروني وبحاجة إلى تطویر التشریعات والقوانین

من جانبھ، أعرب معالي وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات د. إسحاق سدر، عن سعادتھ للمشاركة في الیوم

التكنولوجي الثالث عشر واعتزازه بصروح "القدس المفتوحة" الشامخة، برئاستھا وإداراتھا المختلفة، وبشراكاتھا،

وبسعیھا للوصول إلى أعلى المراتب في المجاالت العلمیة النوعیة، التي تھدف إلى إقامة مجتمع معرفي متطور، قادر على
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النھوض باالقتصاد الوطني، ومواكبة الجامعة للتطورات الحدیثة في مجال التكنولوجیا.

وأكد د. سدر أھمیة الیوم الـ 13 في ھذه المرحلة التي تشھد تحوالً في المعامالت من الشكل الورقي إلى اإللكتروني، وما

یصحبھ من تطویر التشریعات والقوانین، بما یواكب الثورة الصناعیة الرابعة، التي "نشھد أھم مخرجاتھا وخاصة

تكنولوجیا الخدمات المالیة ومنصات التمویل الجماعي، وإنترنت األشیاء، والتأمین واالستثمار والعمالت الرقمیة،

والسالسل اإللكترونیة، وخدمات الدفع عبر الھاتف النقال والحكومة اإللكترونیة".

وأضاف أن "ھذا ما یستلزم تطویر التشریعات والقوانین وقواعد اإلثبات، بما یواكب التطور الحاصل في التكنولوجیا،

ویوفر الحمایة للمستفیدین ومقدمي خدمات التكنولوجیا المالیة". وتمنى للیوم التكنولوجي النجاح وصوالً إلى مجتمع

معلوماتي ینھض باالقتصاد والتعلیم، لیضع دولة فلسطین في أعلى المراتب بین الدول.

المستشار الخطیب: النیابة العامة تواكب التطور النوعي للجریمة بإنشاء نیابات متخصصة وأتمتة عملھا

من جانبھ، بارك النائب العام المستشار أكرم الخطیب، انعقاد یوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثالث عشر، "فما

ً ونوعاً، ما استدعى صدور قرارات ً تطور الجریمة كما نواكبھ من تسارع للتطور التكنولوجي والمعلوماتي یناسب طردیا

بقوانین تھدف إلى التصدي للعدید من الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التكنولوجیا المختلفة أھمھا قانوني المعامالت

اإللكترونیة والجرائم اإللكترونیة.

وأضاف أنھ ولمواكبة ھذا التسارع التكنولوجي تم إنشاء نیابة مكافحة الجرائم اإللكترونیة، وھي نیابة متخصصة تتولى

متابعة كل ما یختص بالجرائم اإللكترونیة واالتصاالت، وتتولى التواصل مع الجھات والمؤسسات المختصة فیما یتعلق بھذه

الجرائم؛ للحصول على الدلیل الفني اإللكتروني وربط الجناة فیھ، بحیث یتم التعامل بالقضایا الواردة لتلك النیابة بسریٍة

تامة، لرفع الملف التحقیقي إلى المحكمة المختصة للسیر بإجراءات المحاكمة العادلة.

وتابع قائالً: "إنھ لضمان نجاعة العمل واستمراریتھ عملت النیابة العامة على رفع قدرات أعضاء النیابة وموظفیھا

المختصین في الجرائم اإللكترونیة بأنواعھا لضمان جودة وكفاءة إنجاز الملفات التحقیقیة لتتواءم مع طبیعة الجریمة

اإللكترونیة".

وقال: "تحرص النیابة العامة على أتمتة عملھا من خالل استخدام برنامج "میزان" إلدارة الدعوى الجزائیة وربطھا مع

إدارات المحاكم والشرطة وإدارات المعابر، ما یساھم في توفیر الوقت والجھد والسرعة في التعامل مع القضایا المختلفة".
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المستشارة عبد الحمید: على المؤسسات القانونیة بذل جھدھا لجعل التطور التكنولوجي أكثر نفعاً وأقل سلبیة

قالت معالي المستشار إیمان عبد الحمید، رئیسة دیوان الفتوى والتشریع:" نحن أمام احتكاك متسارع بین التكنولوجیا

والقانون، ونظراً الختالف طبیعة كل منھما من حیث الجمود والمرونة، وانسیاب وتدفق ھذا الكم الھائل من المعلومات في

الشبكة العنكبوتیة، فإن ھذا یدفع المؤسسات القانونیة للبحث المستمر عن آلیات التطویر والتحدیث، سواء بتقدیم الخدمات

للمواطن بشكل قانوني وبجودة عالیة، أو من حیث إصدار التشریعات التي تحمي المواطن من تعرضھ ألي انتھاك، وتحافظ

على بیاناتھ الشخصیة ".

وأضافت إن على المؤسسات القانونیة في الدولة بذل ما بوسعھا لجعل التطور التكنولوجي واإلمكانیات المستجدة في عالم

المعلوماتیة أكثر نفعاً وأقل سلبیة بالعمل على إعادة قراءة البنیة القانونیة التي نعیش".

ً أو متاحاً، وباستحداث ثم طالبت بتطویع منظومة القوانین التقلیدیة في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكنا

قـــــــــــــوانین جدیدة لحل المشكالت الناشئة على ھذا النوع من الظواھر.

مجلس األمناء: "القدس المفتوحة" تبذل قصارى جھدھا لطرح برامج تعلیمیة نوعیة تتماشى والتطور التكنولوجي

قال رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، في كلمة ألقاھا نیابة عنھ عضو مجلس األمناء د. حسین

األعرج، إن جامعة القدس المفتوحة تقوم بواجبھا المجتمعي بإلقاء الضوء على التكنولوجیا الرقمیة في إیجاد حلول مبتكرة

للجوانب المختلفة، ففي العصر الرقمي وما تقدمھ الثورة الصناعیة الرابعة تعّد القوانین والتشریعات إحدى األبعاد المھمة

التي تطرقت إلیھا استراتیجیات وسیاسیات التحول الرقمي فیما یتعلق بوضع قوانین ولوائح تنظیمیة تزیل العقبات التي

تعترض عملیة التحول الرقمي، مثل قوانین إتاحة البیانات والمعامالت اإللكترونیة، والتبادل البیني للبیانات، والدفع

اإللكتروني، وغیرھا من القوانین التي تدعم تحقیق التكنولوجیا للوعود الھائلة التي تقدمھا للمجتمع.

وأضاف د. األعرج أن "لدى شعبنا الفلسطیني نسبة عالیة من التعلیم والطاقات البشریة التي تفرض علیھ أن یكون جزءاً

من منظومة التغییر ال من یقع علیھ التغیر"، مناشداً الحكومة ومؤسسات التعلیم العالي أن تقود عملیة التغیر، بخاصة في

مناھج التعلیم العالي والكثیر من الوظائف التي ستحل محلھا وظائف جدیدة في المستقبل، تتطلب التطور المھني المستمر

وبناء القدرات.

وقال د. األعرج إن "القدس المفتوحة تبذل قصارى جھدھا لطرح برامج تعلیمیة نوعیة تتماشى مع التطور التكنولوجي،

بالتركیز على البحث العلمي والتطویر واالبتكار ضمن منظومة اإلبداع وریادة األعمال".
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أ. د. عمرو: الیوم التكنولوجي الثالث عشر سیقدم إضافة نوعیة في مجال التكنولوجیا والقانون في فلسطین

رحب رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، في كلمتھ االفتتاحیة، بالوزراء والمستشارین والحضور، وشكرھم على ھذا

التفاعل مع ھذه التظاھرة التكنولوجیة التي اعتادت الجامعة على تنظیمھا للعام الثالث عشر على التوالي، وموضوعھا ھذا

العام "التكنولوجیا والقانون"، والتي ستسھم في تقدیم إضافة نوعیة في مجال التكنولوجیا والقانون في فلسطین.

وأضاف أ. د. عمرو: "سیساھم ھذا الیوم أیضاً في رفع الوعي والمعرفة لدى خریجي كلیات الحقوق والقانون في الجامعات

الفلسطینیة في مجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، بما یضمن مزیداً من القوة والنزاھة في القضاء والقانون

الفلسطیني، وتقدیم أبحاث ومداخالت علمیة مرتبطة بتقنیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المختلفة في دعم تطبیق

وتطویر أحكام القانون في فلسطین".

ً وقال إن جامعة القدس المفتوحة بنھجھا التعلیمي المدمج الجدید الذي تأخذ بھ منذ ثالث سنوات، تسیر نحو العالمیة، داعیا

مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني إلى األخذ بھذا النظام ألنھ نظام تعلیمي مرن یوفر على المؤسسات التعلیمیة الكثیر من

المال ویضع الطالب على طریق تعلیمي سھل وعصري، و"نحن -بما حققناه من خبرة في ھذا المجال- على استعداد

للتعاون في كل المجاالت، خاصة مجاالت التدریب الخاص بالمعلمین".

وتابع: "إن جامعة القدس المفتوحة تبذل جھوداً في مجال البحث العلمي، ولدیھا مراكز بحثیة، أبرزھا مركز البحوث

الزراعیة الذي حقق نجاحات كبیرة، فالخریجون ھم نصف مھندسین زراعیین من حیث الثقافة واألداء. وأطلقنا خمس

مجالت علمیة محكمة حصلت على معامل التأثیر العربي، وأربع منھا حصلت على معامل التأثیر األجنبي. ولم تھمل الجامعة

زوایا التدریب المختلفة، ومنھا مع نقابة المحامین والمحكمة الدستوریة، ونحن نرى أن قطاع القانون والعدالة والحقوق

من القطاعات المھمة التي یجب أن تدخل قطاع التكنولوجیا، لتسھیل مھام القضاة والمحامین".

وتابع قائالً: "یتوقع أن یخرج الیوم بأفكار ومبادرات وحلول تكنولوجیة قد تساھم في الحد من أیة معیقات قد تواجھ تطبیق

أحكام القانون باستخدام تقنیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المختلفة والعالقة المستقبلیة بین القانون والتكنولوجیا

في العالم االفتراضي، ویركز الیوم على العدید من المواضیع التي تھم المجتمع الفلسطیني.

ً حیث یلزم وما أمكن لمنظومة القوانین المعمول بھا في فلسطین؛ وتابع: "من األھمیة بمكان أن نشھد تطوراً وتحدیثا

لتحقیق العدالة دائماً، وتزامناً مع انتشار واتساع حجم التعامل مع التكنولوجیا في شتى القطاعات، وھو األمر الذي یسعى

المسؤولون في قطاع العدالة لتحقیقھ في مؤسساتنا الفلسطینیة، ویمنحونھ األولویة الالزمة في مھامھم ومتابعاتھم، خاصة

مع إقرار قوانین متعددة مثل البیانات اإللكترونیة، والجرائم اإللكترونیة، وغیرھا من األنظمة اإللكترونیة".

(/)

https://www.bokra.net/


12/3/2019 موقع بكرا | القدس المفتوحة تعقد یوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الـ 13 بعنوان: التكنولوجیا والقانون

https://www.bokra.net/Article-1424745 7/15

نقابة المحامین: علینا تطویر القوانین لتوازي ما طرأ بالمجتمع تكنولوجي

من جانبھ، قال أ. یزید مخلوف، نائب نقیب المحامین، في كلمة نقابة المحامین: "نقدر جھودكم االستثنائیة ومبادرتكم بعقد

ھذا المؤتمر بعنوان "التكنولوجیا والقانون"، آملین أن تلقى جھودكم استجابة فاعلة من الجھات ذات العالقة وتترجم

إلجراءات عملیة تفضي إلى نتائج مؤثرة إلحداث تغییر جوھري في الواقع الحالي وتحدیاتھ"، مشدداً على وجوب تطور

القانون تطوراً یوازي ما طرأ بالمجتمع من تقدم".

وأضاف أ. مخلوف أنھ "مع األعداد الھائلة من مستخدمي اإلنترنت، ظھرت العدید من المشاكل وأنواع جدیدة من الجرائم لم

تكن متداولة سابقاً، ُسمیّت بالجرائم اإللكترونیة، وزادت نسبة تعّرض الشخص لالبتزاز والُمالحقة والتھدید من قبل

مستخدمین آخرین، وأصبحت ھذه الشبكات تحتوي على معلومات غیر محصورة في مجال محدد، بل تتعلق بمیادین الحیاة

االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة كافة، ما أسفر عن ظھور وسائل وأسالیب حدیثة فرضت تحدیات قانونیة جدیدة".

العقید تیم: الجریمة أصبحت أكثر تطوراً باالعتماد على التكنولوجیا، والجرائم اإللكترونیة منتشرة

من جانبھ، نقل سیادة مساعد مدیر عام الشرطة الفلسطینیة للبحث الجنائي العمید محمد تیم، في كلمتھ بالمؤتمر، تحیات

سیادة اللواء حازم عطا هللا مدیر عام الشرطة، مشیراً إلى أن الجریمة أصبحت أكثر تطوراً باالعتماد على التكنولوجیا،

إضافة إلى الجرائم اإللكترونیة التي أصبحت منتشرة بشكل كبیر، وھذا دفع الشرطة لتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي

وكل ما ھو جدید في مجال إدارة المعلومات واالتصاالت.

وتطرق إلى إنشاء جھاز الشرطة إدارة متخصصة تقدم جمیع الخدمات التكنولوجیة، وإدارة المعلومات للعمل الشرطي،

وإنشاء نظام ناقل البیانات الحكومي الذي یسھل العمل الشرطي وتقدیم خدمات أفضل للمواطن، وإنشاء وحدة الجرائم

اإللكترونیة التي تستقبل الشكاوى والبالغات المتعلقة بالجرائم اإللكترونیة، ثم إنشاء دائرتي المختبر الجنائي والبصمات.

ملحم: نعمل في شركتنا على تعزیز التكنولوجیا للنھوض باقتصادنا

من جانبھ، قال أ. عبد المجید ملحم، المدیر العام لشركة االتصاالت الخلویة الفلسطینیة: "نؤمن في "جوال" بدور

التكنولوجیا في تعزیز ونمو اقتصادنا الوطني والنھوض بھ، لذا نسعى بكل طاقتنا لمواكبة التطورات العالمیة في قطاع

ً شكره لجامعة القدس المفتوحة على تنظیم ھذا الیوم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وتوفیرھا لمشتركینا"، مقدما

التكنولوجي.
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وأضاف: "استكماالً لنھجنا في "جوال" في مواكبة كل ما ھو جدید في عالم التكنولوجیا، أطلقنا خالل العام الحالي سلسلة

من الخدمات والتطبیقات اإللكترونیة الممیزة التي تحاكي التكنولوجیا العالمیة".

د. م. عمرو: نحن في "القدس المفتوحة" رصید وطني لمؤسسات الوطن كافة

من جانبھ، قال مساعد رئیس الجامعة لشؤون تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واإلنتاج اإلعالمي د. م. إسالم عمرو:

"یأتي الیوم استكماالً لخلق حوار مجتمعي دقیق حول مسألة مستجدة، ونجمع في ھذا المكان أساسات األركان من األجھزة

الحكومیة والتشریعیة والقطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقیة وباحثین ومھتمین".

وأضاف: "في یوم تكنولوجیا المعلومات الخامس تحدثنا عن أمن المعلومات، وتحدثنا فیھ مع الجھات المختصة، ونحن

سعداء بما وصلت إلیھ ھذه القطاعات من إنجازات من أمن المعلومات وبما نفتخر بھ وطنیاً في ھذا المجال"، مؤكداً على

أھمیة رقمنة القانون وقوننة الرقمنة، "فنحن بحاجة إلى تنظیم قطاعات جدیدة لتوسع االقتصاد، ونتوقع الخروج بورقة

سیاسات عامة للقطاعات المختلفة نوجھ فیھا الجھود وتفتح فیھا اآلفاق لعمل مشترك، ونحن في القدس المفتوحة رصید

وطني لكافة مؤسسات الوطن، وقدمنا الدعم واإلسناد لھذه المؤسسات، وعلى استعداد لتقدیم المزید".

وكان المھندس سعادة شلبي، رئیس اللجنة التحضیریة ومساعد مدیر مركز تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في جامعة

القدس المفتوحة، رحب بحضور فعالیات یوم تكنولوجیا المعلوماِت واالتصاالِت الثالث عشر، وقال إن اختیار موضوع

ھا أنَّ التكنولوجیا أصبحت تتغلغُل في كل القطاعات ومناحي حیاتِنا التكنولوجیا والقانون لیوِمنا ھذا جاء لعدِة أسباٍب، أھمُّ

كافةً، وبسبب انتشار الرقمنة في شتى المجاالت، وھذا یتطلُب منا أن نطوَر ونستحدَث مجموعةً من األنظمِة والقوانیِن التي

، وتحدیداً المؤسساِت العاملةَ في قطاع العدالة تضمُن االستخداَم اإلیجابيَّ لھذه التكنولوجیا، ما یضع مجتمعَنا الفلسطینيَّ

والقانون، العامةَ والخاصةَ منھا، أماَم تحدیاٍت جمٍة لتطویِر قطاعِ العدالِة، وكذلك المؤسساِت األكادیمیِة، لتحدیِث وتطِویِر

التخصصاِت األكادیمیِة ذاِت العالقة.

وفي ختام الجلسة االفتتاحیة، أطلق معالي الوزراء والمستشارون فعالیات الیوم بتقریر عن التطورات التكنولوجیة الجدیدة،

وكل ما ھو جدید في مجال التكنولوجیا والقانون.

الجلسات العلمیة:
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في الجلسة األولى التي ترأسھا سعادة القاضي أسعد الشنّار، أمین عام مجلس القضاء األعلى، وكان مقررھا د. محمد أبو

عمر من جامعة القدس المفتوحة؛ قدمت األستاذة جمیلة قبّج، وھي مستشارة قانونیة ورئیس القلم في المحكمة الدستوریة

العلیا، ورقة حول "المحكمة الذكیة". فیما قدم د. محمد أبو شھاب، وھو أستاذ القانون التجاري بجامعة النجاح الوطنیة،

ورقة عن "دور التحكیم اإللكتروني في حل منازعات التجارة الدولیة". ثم قدم األستاذ نبیل أبو الرب، وھو محام مزاول في

نقابة المحامین الفلسطینیین، ورقة عن "الجرائم اإللكترونیة في فلسطین: واقع وتحدیات". وقدم أستاذ قانون الملكیة

الفكریة في جامعة القدس د. محمد عریقات، ورقة عن "الملكیة الصناعیة والتجاریة الفلسطینیة وسبل حمایتھا". كما قدم

األستاذ أشرف أبو حیة، وھو المستشار القانوني لمؤسسة الحق، ورقة حول "الحقوق الرقمیة في فلسطین". وقدم د. فادي

عالونة أستاذ القانون العام في جامعة االستقالل، ورقة حول "الحمایة القانونیة للمواقع اإللكترونیة وشبكات التواصل

االجتماعي من منظور الملكیة الفكریة". وأخیراً تحدث د. جمیل إطمیزي، وھو أستاذ مشارك في جامعة فلسطین األھلیة،

عن "مدى التزام المواقع الفلسطینیة ذات السیادة بالخصوصیة".

وفي الجلسة العلمیة الثانیة التي ترأسھا عطوفة وكیل وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات م. جمیل زغارنة، وكان

مقررھا د. فادي عالونة من جامعة االستقالل؛ تحدث فیھا سعادة القاضي أسعد الشنار أمین عام مجلس القضاء األعلى عن

"أثر التكنولوجیا في تطویر العمل القضائي في فلسطین". كما تحدث م. إبراھیم أبو بكر مدیر مركز االستجابة لطوارئ

الحاسوب في وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات عن "التعاون اإلقلیمي والدولي للحد من الجرائم اإللكترونیة".

وقدمت أ. حنان یاغي مدیر عام الحاسوب والمعلومات في وزارة العدل ورقة عن "استخدام تكنولوجیا المعلومات في تیسیر

الوصول للعدالة وتحقیق سیادة القانون". كما قدم أ. إیاد رفاعي، وھو متخصص في الجرائم اإللكترونیة في وحدة الجرائم

اإللكترونیة في الشرطة الفلسطینیة، ورقة عن "الحرب اإللكترونیة". وقدم م. أمجد فارس رئیس وحدة تكنولوجیا

المعلومات في دیوان الفتوى والتشریع ورقة عن "المرجع اإللكتروني للجریدة الرسمیة". وحول "شبكات التواصل

االجتماعي والقانون" تحدث د. محمد صالح أستاذ مشارك في جامعة االستقالل. ثم تحدث أ. محمد عویضة عضو مجلس

اتحاد شركات أنظمة المعلومات PITA عن "التحقیقات الجنائیة الرقمیة". وتحدث د. محمد أبو عمر رئیس قسم أنظمة

المعلومات الحاسوبیة في جامعة القدس المفتوحة عن "استخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي في التكنولوجیا والقانون".

وفي الختام، تم تكریم المشاركین والمساھمین في إنجاح یوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثالث عشر، وتولى عرافة

الجلسة االفتتاحیة للیوم أ. ھبة بربار.
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(Article-1418509/)اإلعالن عن فتح مسار دراسة الطب � الکلیة االکادیمیة تل حاي � الیوم املفتوح الی جانب مسارات الحاسوب وعلوم الهایتك

(Article-1414805/)أجنادین حسن لـبکرا: أردنا من خالل فیلم فالس إیصال احتیاجاتنا ألصحاب القرار

(Article-1413909/)فاطمة جربوني وزینات عّواد لـبکرا: هناك اهمّیة لنشاطات تکافّو الفرص وکو امباکت

(Article-1413913/)نسرین حبیب - زعاترة لـبکرا: أنهي عملي من وحدة التخطیط املهني قریبًا وأهدف لرفع مستوانا

(/)

https://www.bokra.net/Article-1418509
https://www.bokra.net/Article-1414805
https://www.bokra.net/Article-1413909
https://www.bokra.net/Article-1413913
https://www.bokra.net/Article-1413891
https://www.bokra.net/
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(Article-1425082/

i l

(Article-1413891/) بروفیسور حایك لـبکرا: هناك اهمّیة ملعرض التوظیف... والتنصت � خالیا السرطان جدیدي

شاهد املزید

شاهد الیف

(/http://shoofvod.com)

مواضیع حدیثة

إلیك طریقة الستیك املکسیکي

ملن ال تعرف.. هکذا یعزز ماء األکسجین جمالِك

االبراج ()

(Horo-1/)(Horo-2/)(Horo-3/)(Horo-4/)(Horo-5/)(Horo-6/)

(/)

https://www.bokra.net/Article-1425082
https://www.bokra.net/Article-1425081
http://interadv.net/delivery/ck.php?link=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fheba_93_sh%2F&zone=264&banner=5267&campaign=1601&advertiser=386
https://www.bokra.net/Article-1413891
http://shoofvod.com/
https://www.bokra.net/Article-1424745
https://www.bokra.net/Horo-1
https://www.bokra.net/Horo-2
https://www.bokra.net/Horo-3
https://www.bokra.net/Horo-4
https://www.bokra.net/Horo-5
https://www.bokra.net/Horo-6
https://www.bokra.net/
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(Horo-7/)(Horo-8/)(Horo-9/)(Horo-10/)(Horo-11/)(Horo-12/)

(Article-1425037/)

 

(/http://bokra.net) الرئیسیة/http://bokra.net/Sections/578) أخبار
(html.أخبار

/http://bokra.net/Sections/1310) ابراج
(html.أبراج

http://alsayeda.net/Cat-864-) فن
(1

http://alsayeda.net/Cat-754-) منوعات
(1

(kids (http://www.bokra.net/Sections/1282/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7_Kids.html بکرا

(http://www.bokra.net/Sections/1339/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html) مدارس

http://www.bokra.net/Cat-1249-) اجتماعیات
(1

أرسل للمحرر شروط اإلستخدام  لإلعالن � موقع بکرا  اتصل بنا  من نحن  جمیع الحقوق محفوظة لبکرا . نت | 2019 
(mailto:bokra@bokra.net) أرسل لالدارة  (mailto:editor@bokra.net)

بعد تصریحاتها الصادمة للسعودیین.. "املوسیقیین املصریین" تحدد موقفها من شیرین
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