
تسجيل

افتتاح المنتدى | مضيفة الحدث: رند خضير

كلمة ترحيبية | إيناس خطيب - عضو مجلس إدارة 
مركز حملة

كلمة مسجلة لـ ديفيد كاي - مقرر األمم المتحدة 
المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

الجلسة األولى: التحديات الداخلية للحريات الرقمية 
الفلسطينية وتهديدات القوانين اإلسرائيلية.

مدير الجلسة: محمود فرنجي | منسق مجلس 
المنظمات الفلسطينية لحقوق اإلنسان.

وابل التشريعات اإلسرائيلية وتأثيرها على الحقوق 	 
الّرقمية الفلسطينية | نيفين أبو رحمون النائبة عن 

القائمة المشتركة.
االعتقاالت والالأُسس القانونية على خلفية النشاط 	 

الّرقمي | سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير.
القوانين الفلسطينية وكفالتها للحريات الرقمية 	 

وأبرز التحديات | عالء التميمي رئيس النيابة العامة.
االعتقاالت على خلفية النشر في غزة والضفة | عمر 	 

شاكر مدير هيومان رايتس واتش في فلسطين.

استراحة قهوة

تجربة ُملهمة مع يوسف وسمية عمر: كيف غير 
hashtag our stories السيلفي” العالم؟ | شريك مؤسس لـ“

الجلسة الثانية: توجهات دولية في الدفاع عن الحقوق 

الرقمية وانعكاسها على السياق الفلسطيني.

مدير الجلسة: نديم ناشف | مدير مركز حملة - المركز العربي 

لتطوير اإلعالم االجتماعي.

النظام األوروبي لحماية البيانات العامة )GDPR( وأثره 	 

العالمي على الحقوق الرقمية | جوناثان ميكولي 

.Digital Freedom Fund مستشار قانوني لـ

لمحة عن نضال منظمة العفو الدولية لصالح الحقوق 	 

الرقمية ومناهضة المراقبت | صالح حجازي -  نائب مديرة 

برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة 

العفو الدولية.

التهديدات المستجدة على الخصوصية - توجهات دولية | 	 

.Privacy International - آيدن إيمانوفيش

تجنيد األموال من جمهور عالمي وتنظيمها في الفضاء 	 

اإللكتروني - | ضرار غانم - شريك مؤسس لـ ابِن فلسطين 

.Build Palestine

استراحة قهوة

تجربة ُملهمة مع روان الضامن: كيف ندافع/ نطرح 
القضية الفلسطينية رقميا؟ | مديرة مؤسسة ستريم 

لالستشارات اإلعالمية

الجلسة الثالثة: تجارب ملهمة الستثمار األدوات 
الّرقمية في الّتغيير االجتماعي.

مدير الجلسة: تاال حالوة | باحثة وإعالمية
ويكيبيديا كأداة تأثير على الرأي العام | محمد 	 

حجاوي مشرف العام على مبادرة ض ويكيبيديا
أرشيف خزائن نحو رقمنة مصادر المعرفة | آالء 	 

القاق مديرة العالقات العامة وتجنيد األموال في 
خزائن

تنظيم وإدارة الفعاليات باستخدام الفضاء الرقمي   	 
Events.ps ياسمين عطون مؤسسة ومديرة لموقع |

الحكايات من خالل التوثيق البصري | طارق البكري 	 
مؤسس مبادرة كّنا وما زلنا

هل ننجح في تقديم الواقع الفلسطيني رقميًا؟     	 
سة ومديرة مشروع بيرحكايا | لما عمرو مؤسِّ

غداء
انتهاء برنامج اليوم األول
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Opening - Host: Rand Khdeer

Opening Speech: Inas Khateeb, 7amleh Board 
Member
  
Greeting video: David Kaye, UN Special 
Rapporteur on Internet Freedom
 
First Panel-Discussion
“The Shrinking Space: Palestinian Digital Rights 
Between the Threat of Israeli Laws and Internal 
Challenges”
Moderator: Mahmoud Franji, Coordinator of 
Palestinian Human Rights Organization Council
• Alaa Tamimi, Palestinian General Attorney 

Office - Protection of Digital Rights 
Through the Palestinian Law

• Niveen Abu Rahmon, Member of 
Parliament  Wave of Israeli Anti Internet-
Freedoms Legislation 

• Omar Shaker, Human Rights Watch - 
Arbitrary Arrests of Social Media Activists

• Sahar Francis, Addammer - The Legal 
Basis of Facebook Arrests

Break

Inspirational Speech - Sumaiya and Yusuf Omar 
- How Selfie Videos Change the World

Second Panel-Discussion
“Global Digital Rights Trends and the Implications on 
Palestine”
Moderator: Nadim Nashif, Director of 7amleh
• Jonathan McCully, Digital Freedom Fund - 

Mechanisms for the Protection of Digital Rights
• Saleh Hijazi, A brief overview of Amnesty 

international fight for digital rights and against 
surveillance- Deputy Regional Director for 

Middle East and North Africa (MENA)
• Edin Omanovic, Emerging Threats to Privacy: 

Global Trends - Privacy International/ 
Surveillance Programme Lead

• Derrar Ghanem, Fundraising from a global 
audience and organizing in a digital space - 
Build Palestine

Break

Inspirational Speech - Inspirational Speech - 
Rawan Damen - How to Defend the Palestinian 
Issue Digitally

Third Panel-Discussion 
“Inspirational Projects: Digital Tools for Social 
Change”
Moderator: Tala Halwe, Journalist and 
Researcher 
• Alaa Al Qaq, Director of Public Relations 

and Fundraising at Khazaen - Khazaen 
Archive Towards Digitizing Knowledge 
Sources

• Lama Amr, Founder and Director of 
Birhakaya Project - Are We Succeeding 
in Presenting the Palestinian Reality 
Digitally?

• Mohammed Hijjawi, ’ض - arabic letter 
d’ Initiative for the Development of 
Arabic Wikipedia - Wikipedia as a Tool to 
Influence Public Opinion

• Tariq al-Bakri, Founder of the Initiative 
“We Were and Still Are” - Stories Through 
Visual Documentation

• Yasmin Attoun, Founder and Director 
of Events.ps - Organizing and Managing 
Events by Using the Digital Space

Lunch
End of 1st day program
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