
األربعاء، 17 كانون الثاين 2018، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني - البرية، رام الله
الوصول والتسجيل9:30

ترحيب: عضو مجلس إدارة حملة - مصطفى قبالوي10:00
الجلسة األوىل: ”حامية الحقوق الرقمية يف فلسطني: دور املجتمع 11:15-10:15

املدين“
ميّرسة الجلسة: دعاء قريع، املديرة التنفيذية لشبكة املنظامت   

األهلية الفلسطينية
عمر شاكر، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» يف فلسطني   

وإرسائيل
من املسؤول عن االنتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيني؟  

سامر رشقاوي، مرشف عام الوحدات يف وزارة العدل (وحدة حقوق   
اإلنسان، النوع االجتامعي، والتخطيط)

التزام فلسطني مبعايري الترشيعات الّدولية املتعلقة بالنشاط الرّقمي  
د. عصام عابدين، املستشار القانوين ورئيس وحدة املنارصة املحلية   

واإلقليمية يف مؤسسة الحق
انعكاسات قانون الجرائم اإللكرتونية عىل الحريات الرقمية   

الفلسطينية
محمود حسان، محامي مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق   

اإلنسان
االنتهاكات اإلرسائيلية من الجانب القانوين للحقوق الرّقمية   

الفلسطينية
اسرتاحة11:30-11:15
الجلسة الثانية: ”التوجهات العاملية للحقوق الّرقمية: من النظرة 12:30-11:30

العاملية إىل الواقع الفلسطيني“
ميّرس الجلسة: نديم ناشف، مدير مركز حملة  

سيباستيان مونديل، صحفي متخصص يف مجال بيانات الصحافة   
االستقصائية

أخالقيات أمتتة صنع القرار  
ثواب شبيل، متخصصة سياسات يوتيوب يف رشكة جوجل  

أهمية السياق عندما نوثق الرصاعات والعنف  
جوشو فرانكو، باحث ومستشار يف شؤون التكنولوجيا وحقوق   

اإلنسان يف منظمة العفو الدولية
ما هي مسؤوليات ترشيعات حقوق اإلنسان يف ضوء التكنولوجيا   

الجديدة؟
آيبني كيلري، مديرة سياسات املُنتَجات يف رشكة فيسبوك  
سياسة رشكة فيسبوك بإدارة املحتوى يف مناطق الرصاع  

أنريت إستريهايسني، مديرة السياسات االسرتاتيجية والدولية لـ   
«APC - جمعية االتصاالت التقدمية»

كيف ندمج الحقوق الرّقمية يف آليات ترشيع حقوق اإلنسان  

الجلسة الثالثة: ”الّنشاط الّرقمي نحو فلسطني تقدمية وعادلة - 13:30-12:30
استخدام ُملهم ومبتكر لألدوات الرقمّية“

ميّرسة الجلسة: رميي فّراج - منظمة «أوكسفام»  
د. أمل نزال، باحثة وُمحارضة يف جامعة بريزيت  

اإلثنوغرافيا الرقمية: بحث ُمعمق يف النشاط الرقمي  
فرح مستكلم، ممثل فلسطني يف مجموعة مستخدمي ويكيبيديا يف   

بالد الشام
ويكيبيديا وأهميتها يف فلسطني  

التوأم خالدي، مدوِّنات فيديو  
نحن رواة قصتنا  

رضار غانم، مؤسس رشيك لـ «ابِن فلسطني»  
قوة املساحة يف الفضاء االفرتايض: تجربة «ابِن فلسطني»  

اسرتاحة غداء14:30-13:30
الورشات14:30

أنت وخصوصيتك الرّقمية  
داليا عثامن، مدّربة يف مجال الخصوصية الرّقمية  

إدارة منّصات اإلعالم االجتامعي للمؤسسات غري الربحية  
IMEU ،إيزي الّزيتاوي  

الّتمويل الجامعي  
رضار غانم، ابِن فلسطني  

إعادة التفكري يف األمان الرقمي: من األفراد للمؤسسات  
Privacy International ،إيدين إميانوفيك  

Privacy International ،ايد غارايث  
توثيق األدلة بكامريا الهاتف الّشخيص  

Witness ،رجاء الذبياين  
كيف تحمي محتواك الرقمي من سياسة شبكات التواصل   

االجتامعي؟
Witness ،ضيا كيايل  

قّوة األرقام: إدارة الحمالت والحراكات يف املؤّسسات غري الحكومية  
SumOfUs.org ،أنغوس وونغ  

التصوير كحراك اجتامعي  
محمد بدارنة، مدرّب ومصّور  

خالصة املؤمتر17:00
الختام17:30

سيوفر املنتدى فرصة التعرف عىل التطبيقات التالية:
ليىل وظالل الحرب  

بنك الدم الفلسطيني  
شاهد عىل الفظائع  


