أكادميية احلكومة اإللكترونية الفلسطينية
األربعاء )17:00 – 9:00( 2012/6/27

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني

د .سالم فياض
تنظم أكاديمية الحكومة اإللكترونية الفلسطينية في جامعة بيرزيت

المؤتمر الفلسطيني األول للحوكمة والخدمات اإللكترونية
يهدف املؤمتر إلى فتح حوار مهني ملناقشة القضايا املتعلقة باحلوكمة واخلدمات اإللكترونية (استثمار التكنولوجيا في احلكم الرشيد)،
وذلك مبشاركة عدد من املهتمني والعلماء وصناع القرار الستعراض اجنازاتهم وخططهم املستقبلية.
أجندة المؤتمر

 9:00 – 8:30استقبال و تسجيل

 9:50 – 9:00جلسة االفتتاح
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1رئيس جامعة بيرزيت  /أ.د .خليل هندي
2دولة رئيس الوزراء الفلسطيني  /د .سالم فياض
3وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  /د .صفاء ناصر الدين
4رئيس احتاد الشركات الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات ( / )PITAم .حسن قاسم
5رئيس أكادميية احلكومة اإللكترونية  /د .مصطفى جرار
6الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة  /السيد سمير حليلة

 10:20–10:00استراحة قهوة

 11:40 – 10:20احملاضرات الرئيسية :يديرها م .سليمان الزهيري (وكيل وزارة األتصاالت)
.1
.2
.3
.4

1أفضل املمارسات العاملية في أمن املعلومات احلكومية  /أ .د .ديفيد شدويك (جامعة كنت البريطانية)
2أهمية وآفاق تطبيق احلكومة اإللكترونية في فلسطني  /د .صبري صيدم (مستشار الرئيس الفلسطيني)
3إطار التبادل البيني للحكومة االلكترونية الفلسطينية – زنار  /د .مصطفى جرار (مدير معهد ابن سينا ،جامعة بيرزيت)
4مراجعة للتحديات احلقيقية التي تواجه تطبيق احلكومة اإللكترونية في فلسطني  /د .مشهور ابو دقة ( وزير االتصاالت السابق )

 12:00 –11:40استراحة قهوة

 13:00–12:00مشاريع وجتارب (قاعة )243

مدير اجللسة  :د .محمود الصاحب

 13:00–12:00مبادرات حكومية (قاعة )317
مدير اجللسة  :م .حازم القواسمي

 13:00–12:00احلوكمة اإللكترونية والقانون (قاعة )343
مدير اجللسة  :م .سليمان عمارنة

•جتربة ربط قواعد البيانات الضريبية في إيطاليا /أ .د .باولو
بوكيه – جامعة ترنتو ,إيطاليا
•جتربة خدمات الدفع والتسديد اإللكتروني/م .اياد قمصية

•مشاريع البنية التحتية في اطار خطة احلكومة
االلكترونية  /أ .أمجد ابو زيد
•اعادة هندسة العمليات لتحسني جودة اخلدمات في
املؤسسات الفلسطينية  /م .جهاد عطياني

•قانون املعامالت االلكترونية والتوقيع اإللكتروني  /جمانة عبدربه
و فلوريد زوربا
•أهم القوانني الالزمة للحوكمة اإللكترونية  /د .فراس ملحم

 15:00–13:40مشاريع وجتارب (قاعة )243

15:00–13:40أمن املعلومات احلكومية (قاعة )317

 15:00–13:40احلوكمة اإللكترونية والقانون (قاعة )343

 13:40–13:00استراحة غداء

مدير اجللسة  :م .صفوان الناظر

•دور سلطة النقد في تطوير القطاع املصرفي واخلدمات
االلكترونية البنكية  /م .هاني عامر
•جتربة الربط بني وزارة الداخلية و الوزارات األخرى/م .محمد متيمي
•جتربة الربط بني وزارة املواصالت والشرطة  /م .ماجد عواد
•جتربة ربط احملاكم الفلسطينية بالوزارات  /أ .مراد رمان

مدير اجللسة  :د .يحيى السلقان

•التوقيع اإللكتروني وواقعية التطبيق  /أ .د .ديفيد
شدويك
•أمن املعلومات احلكومية  /د .حيدر قليبو
•االستراتيجيات الوطنية ألمن املعلومات :ارشادات ألمن
افضل  /م .ربيع بركات

مدير اجللسة  :د .جميل سالم

•واقع قطاع االتصاالت وتأثيره على القانون واحلوكمة االلكترونية /
د .سامر الفارس املستشار العام ،الوطنية موبايل
•املنظومة القانونية للمعلوماتية واالتصاالت في فلسطني -بني
النظرية والواقع/املستشار القانوني ملجموعة االتصاالت الفلسطينية
أ .احملامي هيثم الزعبي

 15:20–15:00استراحة قهوة
 16:30 –15:20حلقة نقاش وزارية – (يديرها د.صبري صيدم) مبشاركة:
وزير املالية ا.د .نبيل قسيس ،وزير االقتصاد د .جواد ناجي ،وزيرة االتصاالت د .صفاء ناصر الدين ،وزير املواصالت أ .د .علي زيدان ,وزير احلكم احمللي د .خالد القواسمي ،وزير العمل د .أحمد مجدالني
(تهدف هذه اجللسة الى إلقاء الضوء على أهم التجارب وقصص النجاح ،واخلروج بسياسة عامة أولية لتطوير احلوكمة اإللكترونية في القطاع احلكومي) .سيتم النقاش مع الوزراء حول ما أجنز وما
سيتم اجنازه لتقدمي اخلدمات الكتروني ًا للمواطنني ،واخلروج بسياسة عامة لتطوير القطاع األلكتروني اخلدماتي.

 17:00 –16:30مؤمتر صحفي

مساء ( -قاعة  )243في ملحق مبنى معهد احلقوق  -جامعة بيرزيت
وذلك يوم األربعاء املوافق  , 2012/6/27من الساعة  9:00صباح ًا – 5:00
ً
للتسجيل واملزيد من التفاصيل حول أجندة ومحاور املؤمتر ،باإلضافة إلى املتحدثني يرجى زيارة الرابط التالي:

palgov2012.egovac ademy.ps

