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تنظمه وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية



اليوم األول 2023/03/05

مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي
1:00 - 1:40 مساًء

د. وليد بن محمد الصمعاني

السيدة ليلى جفال

 Mr. Kasiviswanathan
Shanmugam

Mr. Bostjan Skrelc

وزير العدل 
في المملكة العربية السعودية

وزيرة العدل
 في الجمهورية التونسية 

وزير الداخلية ووزير القـــــــانون 
فــي جـمهوريــــة سنغـــافــــورة

نائب رئيس الوكالة األوروبية
للتعاون القضائي

عبدالله المديفرمدير الجلسة

الجلسة الرئيسة األولى



التجارب الدولية 
في التحول الرقمي للقطاع العدلي 

م. ماجد السلوم

Mr. Vadim Fedorov

Prof. Kong Qingjiang
وكيل التحول الرقمي وتقنية

المعلومات وزارة العدل
السعودية

وكيل وزارة العدل في 
روسيا االتحادية

عميد كلية القانون بجامعة الصين 
للعلوم السياسية والقانون 

2:40 - 3:20 مساًء

راميا فراجمدير الجلسة

Mr. Azer Jafarov
وكيل وزارة العدل 

في جمهورية أذربيجان

الجلسة الثانية

اليوم األول 2023/03/05



ورش العمل

البعد القانوني للذكاء االصطناعي

توظيف أدوات الذكاء االصطناعي 
في تعزيز جودة صياغة التشريعات 

Dr. Christopher Markou

Prof. Helen Xanthaki

Prof. Ryan Abbott

Prof. Anupam Chander Prof. Lawrence Lessig

آفاق الذكاء االصطناعي في العدالة، 
وتحديات التنظيم القانوني للذكاء 

االصطناعي.

الشخصية القانونية للذكاء االصطناعي

الذكاء االصطناعي والعدالة: 
المجاالت والتحديات

التحديات القانونية أمام تطبيقات 
الذكاء االصطناعي في المجاالت 

العدلية.

3:40 - 4:25 مساًء

4:30 - 6:00 مساًء

Dr. Andrea Isoniمدير الجلسة

الجلسة الثالثة

اليوم األول 2023/03/05



اليوم الثاني 2023/03/06

توظيف الذكاء االصطناعي
في تحسين العدالة 

م. ماجد الحميد

 Dr. Deng Suning

تجربة وزارة العدل في توظيف الذكاء 
االصطناعي في تحسين العدالة

التجربة الصينية في توظيف الذكاء 
االصطناعي في القضاء

11:00 - 11:45 صباًحا

Ms. Francesca Mazzi
أخالقيات الذكاء االصطناعي والحماية 

من التحيز الخوارزمي

الجلسة الرابعة

Ms. Betania Alloمدير الجلسة



اليوم الثاني 2023/03/06

11:50 - 12:35 مساًءتحليل البيانات لتحسين العدالة 

الجلسة الخامسة

Prof. Wang Zhu

Prof. Wang Yinan

طرق تحقيق المنطقية في تقديم 
المساعدة القضائية من خالل الذكاء 

االصطناعي

أساليب التنبؤ بالحكم القضائي.

Ms. Aleksandra Czubekمدير الجلسة

Mr. Rory Radding
أساليب الحد من التحيزات في تحليل 

البيانات



مستقبل حلول النزاعات البديلة 
في ظل التحول الرقمي 

1:00 - 1:45 مساًء

م. يوسف الغامدي Dr. Zhang Yutong

Mr. Chuan Wee MengMs. Gloria Lim

تجربة وزارة العدل في المصالحة عن 
بعـــد في المملكة العربية السعودية

تجربة مركـــز سنغـــافورة الدولي
للتحكيـــــم وكيف استفاد المركز

من التحول الرقمي.

فضــاءات التطـــــــــور الرقمي 
في الحلول البديلة للنزاعات

مستقبل أعمــــــال الوســـــاطة في 
ظل التحول الرقمي، مــــــع عـــــرض 
لتجربة مركز الوساطة الدولية في 

سنغافورة

Dr. James Macphersonمدير الجلسة

الجلسة السادسة

اليوم الثاني 2023/03/06



ورش العمل

ورش العمل

مستقبل تسوية النزاعات البديلة 
في ظل التحول الرقمي 

تطبيقات الذكاء االصطناعي 
وإدارة المحاكم 

Dr. Christopher Markou

Mr. Kashif Ahmed

11:50 - 12:30 مساًء

1:00 - 1:45 مساًء

اليوم الثاني 2023/03/06



 شكرًا 
لكـــم


