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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"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".

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 أولت جل اھتمامھا
بتأطیر استخدام التكنولوجیا وتطویر قوانینھا حرصاً على المكتسبات الوطنیة، وأیضاً لضمان أمن 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".

وأكد معالي وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات د. إسحاق 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". 

من جانبھ، بارك النائب العام المستشار أكرم الخطیب، انعقاد یوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثالث عشر، "فما نواكبھ من
تسارع للتطور التكنولوجي والمعلوماتي یناسب طردیاً تطور الجریمة كماً ونوعاً، ما استدعى صدور قرارات بقوانین تھدف إلى

التصدي للعدید من الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التكنولوجیا المختلفة أھمھا قانوني المعامالت اإللكترونیة والجرائم
اإللكترونیة.

وأشار إلى أن النیابة العامة تحرص 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".

وقالت معالي المستشار إیمان عبد الحمید، رئیسة دیوان الفتوى والتشریع  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، مطالبة بتطویع منظومة القوانین التقلیدیة في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكناً أو متاحاً،
وباستحداث قـــــــــــــوانین جدیدة لحل المشكالت الناشئة على ھذا النوع من الظواھر.

وقال 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.

ورحب 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.
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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".

من جانبھ، قال أ. یزید مخلوف، نائب نقیب المحامین، في كلمة نقابة المحامین إنھ"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".
من جانبھ، أشار مساعد مدیر عام الشرطة الفلسطینیة للبحث الجنائي العمید محمد تیم، 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 من خالل إنشاء 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 .

و، 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 االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

وتوفیرھا لمشتركینا"، مقدماً شكره لجامعة القدس المفتوحة على تنظیم ھذا الیوم التكنولوجي.
وقال 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 في 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 التكنولوجیا
ھا أنَّ التكنولوجیا أصبحت تتغلغُل في كل القطاعات ومناحي حیاتِنا كافةً، وبسبب انتشار والقانون لیوِمنا ھذا جاء لعدِة أسباٍب، أھمُّ

الرقمنة في شتى المجاالت، وھذا یتطلُب منا أن نطوَر ونستحدَث مجموعةً من األنظمِة والقوانیِن التي تضمُن االستخداَم اإلیجابيَّ
، وتحدیداً المؤسساِت العاملةَ في قطاع العدالة والقانون، العامةَ والخاصةَ منھا، أماَم لھذه التكنولوجیا، ما یضع مجتمعَنا الفلسطینيَّ

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:
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
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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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