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  لكلية احلقوق جامعة املنصورة املؤمتر الدويل  السنوي العشرون

لذكاء االصطناعي  اجلوانب القانونية واالقتصادية ل((
 ))وتكنولوجيا املعلومات 

  م٢٠٢١  مايو٢٤ -٢٣

  حتت رعاية 

  الد عبد الغفارخ/ د.معايل الوزير أ
  وز�� ا����� ا����� وا�
	� ا�����

  رئيس املؤمتر
  اشرف عبد الباسط/ د.أ

  ر��� ����� ا�����رة

  نائب رئيس املؤمتر

  شريف يوسف خاطر/د.أ
  !��  آ��� ا�	��ق ����� ا�����رة

   املؤمترامقرر

  وليد الشناوي / د.أ
  وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث

   اهلواريعبد اهللا/د.أ
  وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

  املؤمترمنسق 
  املعتصم باهللا مصطفى/ د

  مدرس االقتصاد السياسي والتشريعات االقتصادية
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

تغفل عن تطلعات القيادة السياسية في مواكبة التنامي المتزايد         للم تكن جامعة المنصورة         

 في كافة منـاحي الحيـاة، تلـك      االصطناعيمعلومات وتقنيات الذكاء    الستخدامات تكنولوجيا ال  

  .القيادة التي أعلنت بكل حزم وصدق أن هدفها السامي هو بناء دولة مصرية جديدة

ولما كان القانون هو األداة التي عبرها يتم تحويل القرار السياسي والخطط المرتبطة بـه                 
قوق بالجامعة لتشارك القيادة تطلعاتها وآمالها من       إلى واقع ملموس؛ فقد جاءت مساهمة كلية الح       

  :  تحت عنوانالعشرينخالل مؤتمرها العلمي 

  �اجلوانب القانونية واالقتصادية للذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات�

 فـي بـاب القـانون       تثيـر  وتكنولوجيا المعلومـات     االصطناعيوالحق أن تقنيات الذكاء       

 تترى  باب القانون العام  ا على فرع واحد من فروعهما، ففي        قتصر أبد واالقتصاد إشكاليات ال ت   

حماية الخصوصية في زمن المعلوماتية، التعـاون الرقمـي للحكومـات           : التساؤالت التي منها  

األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل    االتخاذ اآللي للقرارات اإلدارية،     واألعمال، الحوكمة اإللكترونية،    

، وإشكاليات المسؤولية الجنائية الناشئة عن اسـتخدام        اباستخداماتهالمتعلقة  والمبادئ اإلرشادية   

، ومظاهر الذاتية لألحكام الجنائية الموضوعية واإلجرائية في قانون         االصطناعيتقنيات الذكاء   

وغيـر ذلـك ممـا      والذكاء االصطناعي وأنظمة العدالة الجنائية،      جرائم المعلوماتية المقارن،    

  .ا المؤتمرستطرحه محاور هذ

، فقد أطلت برأسها التساؤالت المتـصلة بـالعقود         مستوى فروع القانون الخاص   أما على     

 وتحوالت قانون المسؤولية التقصيرية الناشئة عن اسـتخدام تلـك           ، والعقود اإللكترونية  ،الذكية

  . الخ... وكذا قوانين الملكية الفكرية ،التقنيات

القانون  وتكنولوجيا المعلومات كذلك في مجال       اعياالصطنوتظهر تأثيرات تقنيات الذكاء       

ا عن العدالة اإللكترونية، والتقاضي عـن بعـد، والمـشكالت           ، فغدا الحديث متسارع   اإلجرائي

           اإلجرائية المرتبطة بالتوقيع اإللكتروني إلى غير ذلك من التساؤالت التي ستكون محور ا ا رئيس

  .من محاور هذا المؤتمر
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 هو المرآة التي ينعكس عليها األثر االقتصادي ألي تحول تستهدفه الدولة،            ولما كان القانون    

 كانت سباقة في معالجة التحديات االقتصادية لهذه التقنيات المستحدثة          الدراسات االقتصادية فإن  

موضوع مؤتمرنا؛ فكان لرصد تحوالت القانون االقتصادي الدولي الناشئة عن اسـتخدام تلـك              

 تلك األخيرة على الـضرائب والـدخل والعمـل          لتأثيرات نكما كا . االهتماما من   التقنيات قسطً 

كما لم يكـن ليغيـب   .  حظ كبير من عناية علماء االقتصاد   االقتصاديوالرعاية الصحية والنمو    

 والثورة الـصناعية الرابعـة      ،عن محاور مؤتمرنا في باب االقتصاد العناية باالقتصاد الرقمي        

  . وتكنولوجيا المعلوماتاالصطناعيت الذكاء الناشئة عن استخدام تقنيا

 من خالل البحـوث     ،وتأمل كلية الحقوق جامعة المنصورة أن  تنتهي جلسات هذا المؤتمر            

توصيات واقعية قابلة للتطبيق متضمنة مبادرات يمكـن الرفـع بهـا للجهـات            إلى   ،الملقاة فيه 

يات كبيرة وحالة، غير أننا على ثقة       المعنية، فمصرنا الغالية لم تعد في فسحة من أمرها؛ فالتحد         

أن اآلمال المعلقة على إسهامات رجال القانون واالقتصاد في النهوض بمصر الحبيبة لن تخيب              

  . بإذن اهللا تعالىأبدا

احفظ اهللا مصر قيادة وشعب  

        ::::أهداف املؤمترأهداف املؤمترأهداف املؤمترأهداف املؤمتر
  : أهمها األهداف مجموعة منيسعى هذا المؤتمر لتحقيق

باستخدام تقنيات الـذكاء االصـطناعي       المتعلقة   قانونية واالقتصادية  ال مناقشة المشكالت العملية   •
 .وتكنولوجيا المعلومات

 .لذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربيةالقانونية لبيئة الرؤية لتطوير  طرح •

  .تجارب الدول المتقدمة فى تنظيم تقنيات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات استعراض •
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        ::::حماور املؤمترحماور املؤمترحماور املؤمترحماور املؤمتر
                تأثري تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات علي فروع القانون العام    :احملور األول

   تأثير تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات علي القانون الدستوري  . ١
  .دارة العامةتأثير تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات علي القانون اإلداري واإل . ٢
  تأثير تطورات الذكاء االصطناعي  وتكنولوجيا المعومات علي القانون الدولي . ٣
  تأثير تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعومات علي القانون الجنائي . ٤

            تأثري تطور الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات علي فروع القانون اخلاص    :احملور الثاني
  ذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات علي القانون المدني تأثير تطورات ال . ١
     تأثير تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات علي القانون اإلجرائي  . ٢
  تأثير تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات علي القانون التجاري . ٣
   فلسفة القانونتأثير تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات علي . ٤

   اجلوانب االقتصادية للذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات :ثاحملور الثال
  اقتصاديات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات   . ١
  التحديات القانونية، فرض الضرائب علي الروبوتات: العمالت المشفرة  . ٢
  big dataاألبعاد االقتصادية للتحكم في البيانات الكبيرة  . ٣
  الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة . ٤
 ة الرقمي، الضرائب اإلليكترونيداالقتصا . ٥
 تطبيقات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية  . ٦
 تطورات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والنمو االقتصادي . ٧
 طناعي وتكنولوجيا المعلومات على توزيع الدخل والبطالةأثر تطورات الذكاء االص . ٨

   الضوابط الشرعية الستخدامات الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا املعلومات :احملور الرابع
  وتكنولوجيا المعلومات الذكاء الصناعي تقنياتتوظيفل  الشرعيةضوابطال .١

  الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في مجال التمويل اإلسالمي .٢

 الضوابط الخاصة بنشر المعلومات ومصداقيتها .٣

 .التفاعل المستقبلي بين اإلنسان والروبوتات من منظور إسالمي .٤

   املواجهة األمنية جلرائم الذكاء االصطناعي :احملور اخلامس
 لى العمل الشرطيتأثير تطور تقنيات الذكاء االصطناعي ع .١

  الذكاء االصطناعي في مجال إنفاذ القانونتالجوانب القانونية واألخالقية الستخداما .٢

 استخدامات تقنيات الذكاء االصطناعي لألغراض الجنائية .٣

  تقنيات الذكاء االصطناعي وتوقع الجرائم  .٤
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        ::::اللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلمية

ــه  / د.أ ــد البي ــد الحمي ــسن عب   مح

  

 جامعـة   - الحقـوق  بكليـة  القانون المدني أستاذ  

  المنصورة

ــوزى  / د.أ ــدين فـ ــالح الـ   صـ

  

 جامعـة   -أستاذ القانون العـام بكليـة الحقـوق       

المنصورة وعـضو اللجنـة العليـا لإلصـالح         

  التشريعي

ــوه  / د.أ ــو خط ــوقي أب ــد ش   أحم

  

 جامعـة   -أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقـوق     

  األسبقالمنصورة وعميد الكلية 

ــى  /د.أ ــدين موس ــال ال ــد جم   أحم

  

 القتصاد السياسي والتشريعات االقتصادية   اأستاذ  

التعليم  جامعة المنصورة ووزير     -بكلية الحقوق 

  األسبق العالي والتربية والتعليم

ــالق  / د.أ ــد الخ ــد عب ــسيد أحم   ال

  

 القتصاد السياسي والتشريعات االقتصادية   اأستاذ  

 جامعة المنصورة ووزير التعليم     -بكلية الحقوق 

  األسبقالعالي 

ــاحي /د.أ ــده المـ ــسين عبـ    حـ

  

 جامعـة   -أستاذ القانون التجاري بكلية الحقـوق     

  المنصورة وعميد الكلية األسبق

ــد/ د.أ ــا عب ــراهيم رض ــسالم إب   ال

  

االقتصاد السياسي والتشريعات أستاذ ورئيس قسم 

 جامعـة المنـصورة     -بكلية الحقوق  االقتصادية

  ومحافظ الشرقية األسبق

  محمـــد الـــسيد عرفـــه  / د.أ

  

 -لقانون الدولي الخاص بكليـة الحقـوق      أستاذ ا 

  األسبقجامعة المنصورة وعميد الكلية 

ــد/ د.أ ــد عب ــى محم   الواحــد الجميل

  

 جامعـة   -أستاذ القانون العـام بكليـة الحقـوق       

  و وكيل الكلية األسبقالمنصورة 

ــالح  / د.أ ــوح ص ــو الفت ــمير أب   س

  

أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنـصورة       

   لمعهد الدلتا العالي للحاسباتوالعميد السابق
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مواصفات البحوث العلمية املحكمة
ُ

:  

جميع البحوث العلمية أصلية المنشأ ولم يتم نشرها أو تقديمها فـي أي نـدوات أو            كون  تيجب أن    -١
  .مؤتمرات علمية سابقة

 ن للبحـث ملخـص باللغـة العربيـة    تُقبل البحوث باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ويكو   -٢
 ). كلمة٢٥٠يتجاوز  ال(

الجامعـة،  /  يجب أن تشتمل الصفحة األولى على عنوان البحث، واسم الباحث، واسم المؤسـسة             -٣
 .ويبدأ البحث بالملخص، ثم بقية البحث مبتدًئا بالمقدمة ومنتهيا بقائمة المراجع

يع الرسومات  صفحة للبحث الواحد شاملة جم٣٠عن ) بملحقاته(زيد عدد أوراق البحث كامالً يأال  -٤
 ..واألشكال التوضيحية والجداول وقائمة المراجع

والهـوامش  )  غير بارز١٤( وحجم الخط Simplified Arabicالخط المستخدم في األبحاث هو  -٥
والعنـاوين   Bold 16) (أما العناوين الرئيسية فتكون بنفس الخط بحجم ). ١٢(نفس الخط بحجم 
 .Bold 14)(الفرعية بحجم 

 .المقدمة للتحكيم العلمي من قبل متخصصين في مجال البحثتخضع البحوث  -٦
 .البحوث غير المقبولة ال ترد إلى أصحابها -٧

  :منهجية تنفيذ املؤمتر 
 .الفرنسية وأ اإلنجليزية وأ العربية باللغات المؤتمر في المشاركة علميةال األبحاث عرض •

        .جلة الكليةمبعدد خاص نشر أحباث املؤمتر يف  •
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        ::::املؤمتراملؤمتراملؤمتراملؤمتراملشاركون يف املشاركون يف املشاركون يف املشاركون يف 

 . واألجنبية فى مصر والدول العربية الحقوق والقانوناتكلي •
 .واالتصاالت والداخلية بالدول العربيةوزارات االستثمار والتجارة والصناعة  •
 .الهيئات والمؤسسات القضائية •
 .مجالس النواب والهيئات التشريعية •
  .واألجنبيةالشركات والمؤسسات االستثمارية بالدول العربية  •
 .اد الغرف التجارية العربية واتحاد المصارف العربيةاتح •

        ::::رسوم املشاركةرسوم املشاركةرسوم املشاركةرسوم املشاركة
 :من داخل جمهورية مصر العربية •

  .بورقة بحثية مقبولة   للمشارك مصريه جني١٥٠٠ •
  . ورقة بحثية للمشارك بدون  جنيه مصري١٠٠٠ •
 . جنيه لطالب الدراسات العليا بدون ورقة بحثية٣٠٠ •

 : والمصريين المعاريينمن خارج جمهورية مصر العربية •

 . دوالر أمريكي للمشارك٥٠٠ •
 بدون ورقة بحثيـة      الوافدين لطالب الدراسات العليا   ة دوالر أمريكي للمشارك   ١٠٠ •

 .بدعم من الكليةو
 : باسمبواسطة حوالة يتم سداد الرسوم  •

   مسئول خزينة الكلية- محروس عبد العاطى ابراهيم الجندى / السيد
  ٢٦٣٠٣٢٢١٦٠٠٤١١رقم بطاقة 
  لمصري ااألهليالبنك 
  ٠١٠٦٤٩٣٠٥١٠/  رقم موبايل

        ::::تتضمن رسوم االشرتاكتتضمن رسوم االشرتاكتتضمن رسوم االشرتاكتتضمن رسوم االشرتاك
  .االشتراك في جلسات المؤتمر •
  .حقيبة األوراق العلمية •
 .ل االستراحات طوال فترة المؤتمربوفيه المشروبات خال •
 .ي المؤتمرفشاركة بالمشهادة  •
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  Registrationاستمارة تسجيل 

  

  

  : االســـم الكامل

  

..............................................................................  

  )الستخراج الشهادة وبطاقة التعريف(

  أنثى/ ذكر: النوع.........................................................   :اللقـــــــب

  ..............................................................................  :الجنــــــسية

  ..............................................................................  :جهــة العمــل

  ..............................................................................  :المـركز الوظيفي 

  ..............................................................................  :العنـــــوان 

  ) ................................................................ب.ص......(  : العنـوان البريدي 

  ..............................................................................  : الرمز البريــدي 

  ) .........................خاص) ...............................(عمل.......(  : رقـم الهـــاتف

  ..............................................................................  :رقـم الفــاكس 

  ..............................................................................  : رقـم الجـــوال

  ..............................................................................  :البريـد االلكتروني

  : أرغب في المشاركة

  مشاركة بالحضور والمناقشة      مشاركة ببحث   
  ..............: ............................................................  عنـوان البحث
    الفرنسية       اإلنجليزية       العربية :      لغـة البحـث 

  

  التنفيذية السكرتارية  بيانات االتصال واملراسالت
� ة–قكلية�الحقو  ر�جامعة�ا�نصو

ية�مصر�العربية–الدقهلية�   ر�جمهو

  +)٢٠٥٠ (٢٢٠٢٤٠٠+)     ٢٠٥٠ (٢٢٠٢٣٦٠هاتف 
  ٣٥٥١٦ بريدي رمز+)       ٢٠٥٠ (٢٢٠٢٤٢٠فاكس

lawfac@mans.edu.eg  

   جامعة المنصورة–كلية الحقوق 

  منى محمد/     دهدى رشاد/ أ

  +)٢٠٥٠ (٢٢٠٢٤٢٠فاكس+) ٢٠٥٠ (٢٢٠٢٣٦٠هاتف
  +٢ ٠١٢٢٧١٨٣٧٨٦: موبايل

  ٢٠١٠٩١٣٣٠٠٣٤+  
lawfac@mans.edu.eg  

  


