
منتدى فلسطني للنّشاط الرّقميّ  

الخميس، 19 كانون الثّاني 2017 
جمعيّة الهالل األحمر الفلسطينيّ، البيرة 

  
09:30 تسجيل 

  
10:00 كلمة ترحيبيّة 

د. منار مخول، عضو مجلس اإلدارة، حملة -املركز العربيّ لتطوير اإلعالم االجتماعيّ 
                                          

10:10              حلقة نقاش 
حماية الحقوق الرّقميّة في فلسطني: دور املجتمع املدنيّ                  

مديرة الجلسة: نجوان بيرقدار، ناشطة في مجال حقوق اإلنسان 

                                                                                         
املتحّدثون:                                

سحر فرنسيس، مديرة مؤّسسة الّضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان 
انتهاكات الحقوق الرّقميّة في فلسطني، ما هي الحقائق؟ 

  
  

نديم ناشف، املدير العام لـ حملة -املركز العربيّ لتطوير اإلعالم االجتماعيّ 
األمان الرقمي لدى الشباب الفلسطينيّ، ما الذي تكشف عنه االستطالعات األخيرة؟ 

  
  

وفاء بن حسني، محللة الّسياسات في منظّمة Access Now، الواليات املتّحدة األمريكيّة/ تونس 
الّسياسات العامليّة في مجال الحقوق الرّقميّة: الّسياق العامليّ. (فيديو) 

  
                                            

أليكسندرين بيرلو دو كوربيون، مسؤولة مناصرة وقيادة في مؤسسة الخصوصية الدوليّة 
ترندات الخصوصية العاملية 

أسئلة وأجوبة  

11:15     استراحة قهوة 



11:30  أسئلة وأجوبة عن الّسياسات في فيسبوك وغوغل/ يوتيوب 

مدير الجلسة: فادي قرعان، مدير حمالت مؤسسة آفاز في فلسطني 

املتحّدثون:  
سيمون ميلنر، مدير سياسات الفيسبوك لبريطانيا وإيرلندا والشرق األوسط وأفريقيا وتركيا  

ثواب شبلي، خبيرة البحث في يوتيوب/ غوغل (عبر الفيديو كونفيرنس) 

أسئلة وأجوبة 

حلقة نقاش   12:20
النّشاط الرّقميّ من أجل العدالة في فلسطني: طرق ملهمة ومبتكرة في استعمال األدوات الرّقميّة 

مديرة الجلسة: ديانا الزير، مسؤولة الّدعم واملناصرة في مؤّسسة Heks-Eber الّسويسريّة 
                                               

املتحّدثون: 
                                                                                          

 AIDA سيسيلي ماثياسن، منّسقة املناصرة والّسياسات في رابطة وكاالت التّنمية الّدوليّة
حملة "افتحوا/ ابنوا غزة" حملة إلنهاء الفقر والصراع ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة  

                                             
 Underground عبد طميش، مدير شركة

حملة جمعية " الّسوار " ضّد التّحرش الجنسيّ 
  

سائد كرزون، املؤّسس والرئيس التنفيذّي لشركة "تغيير" 
تطبيق " أنت تعرف": بناء الجسور بني صنّاع القرار واملواطنني 

                                          
زيد أبو دلو، مسؤول اإلعالم في مؤّسسة الّرؤية الفلسطينيّة 

 تطبيق "الزّقاق"، مؤّسسة الّرؤية الفلسطينيّة. لتوفير معلومات عن  البلدة القديمة في القدس 
                                                                                                

باسل صدر، مطّور تطبيق "أزمة" 
تطبيق "أزمة"، لتوفير املعلومات حول األزمات املرورية على حواجز االحتالل اإلسرائيليّ 

                                                
أسئلة وأجوبة 

  
غداء (الطابق األرضي)   13:30



  

ورشات العمل     14:30 

إدارة وسائل اإلعالم االجتماعيّة للمؤّسسات غير الّربحيّة (باللغة العربية)1.
 (Hall A) مع مليس عّساف، مجلة حبر اإللكترونية، األردن، الطابق األرضي، القاعة

إدارة وسائل اإلعالم االجتماعيّة للمؤّسسات غير الّربحيّة (باللغة اإلنجليزية)2.
 (Hall C) باللغة اإلنجليزية، الطابق األرضي، القاعة ،IMEU ،مع عز الدين مصطفى

بناء استراتيجيّة للحمالت: تصميم خطوات التّفكير  (باللغة العربية)3.

 (Hall B) هولندا، الطابق األرضي، القاعة ،RNW Media ،مع صبحي خطيب 

التمويل الجماعيّ  (باللغة العربية)4.

 مع ضرار غانم، مؤسسة بناء فلسطني،  الطابق الثالث 

األمان الرّقميّ لألفراد واملؤسسات ( باللغة اإلنجليزية)5.

مع إد جيراثي، Privacy International، الطابق السادس، غرفة رقم 618 

املناصرة عبر الفيديو (باللغة اإلنجليزية)6.

مع رجاء الذيباني، مؤسسة شاهد، الواليات املتحدة األمريكية،  الطابق السادس، غرفة رقم 620 

تلخيص واختتام املنتدى  17:00

انتهى   17:30


