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انطالق المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
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ابوظبي  /معھد الدراسات القضائية  /مؤتمر .
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أبوظبي في  14ديسمبر  /وام  /نظم معھد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة الداخلية والھي
االتصاالت وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وفريق االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي "المؤتمر الدو
تقنية المعلومات" صباح اليوم في فندق قصر االمارات وذلك تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وقال معالي الدكتور ھادف بن جوعان الظاھري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معھد التدريب والدراسات ال
ان دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت سباقة في اإلسھام بوضع تصورات لمكافحة كل أشكال الجرائم الم
مشاركاتھا واحتضانھا للمؤتمرات واالجتماعات ذات الصلة بھذه الجرائم مما عكس ذلك جليا بتبني جامعة
االتحادي رقم  2لسنة  2006بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كقانون استرشادي.

واضاف ان اإلستراتيجية األمنية للشرطة في دولة اإلمارات تركز على الجانب الوقائي في مكافحة الجريمة
والسالمة العامة بين المواطنين والمقيمين على ارض الدولة مع التسلح بالخبرات الالزمة وإنشاء إدارة األ
الشرطي االلكتروني وتدريب الكوادر الفنية للتصدي لھذا النوع من الجرائم عند وقوعھا  ..كما تعمل وزارة ا
االتحادي رقم  2لسنة  2006بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد معاليه أن المؤتمر يعكس اھتمام الدولة المتنامي بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعد ضروريا
الذي نلمسه اليوم مع ثورة المعلومات الھائلة وتقنية المعلومات التي أصبحت من ضرورات الحياة في األلف
ضرورة لھا مخاطرھا ومحاذيرھا أيضا.

من جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعھد التدريب والدراسات القضائية
العنكبوتية " اإلنترنت " والتي أحدثت ثورة حضارية ممتدة وحملت معھا بذور النھضة والتطور لدى الكثير من
األخرى من أيادي العابثين حتى جعلوا منھا مصيدة للغافلين وأداة آثمة يقتنصون بھا جھود اآلخرين وممتلكا

وأضاف ان دولة اإلمارات تحتل مكانة متقدمة بين طليعة بلدان المنطقة من حيث انتشار استخدام اإلنترنت
اإللكترونية التي يتعرض لھا مستخدمو اإلنترنت في اإلمارات أكبر منھا بكثير مقارنة بالجرائم العادية إذ تبلغ
إلكترونية  55في المائة مقارنة بـ 18في المائة فقط من المستخدمين تعرضوا لجرائم عادية.

وتحدث في المؤتمر مجموعة من خبراء القانون المختصين حيث ترأس الجلسة األولى القاضي الدكت
المحكمة االتحادية العليا وحاضر فيھا كل من المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة
ورقة بعنوان موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة من مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمستشار محمد أح
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العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية وقدم ورقة بعنوان تحديث القوانين لضمان حماية فعالة لألطفال من جر
وكذلك المقدم فيصل محمد علي الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل الذي قدم ورقة عمل ب
التقنية وسندان الجريمة وكذلك الرائد سعيد محمد سعيد الھاجري مدير إدارة المباحث اإللكترونية في اإلد
والبحث الجنائي في شرطة دبي الذي قدم ورقة بعنوان تجربة شرطة دبي في مجال مكافحة جرائم

أما الجلسة الثانية فترأسھا عبد ﷲ عبد الجبار الماجد القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المس
وحاضر فيھا المھندس أحمد الكتبي والمھندس غياث المزينة محلال أدلة في فريق االستجابة لطوارئ الحا
العامة لتنظيم االتصاالت عن جھود فريق االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي في مكافحة جرائم تقنية

وقدم الدكتور إبراھيم بقيلي مدير مختبر جامعة زايد لألبحاث الجنائية اإللكترونية المتطورة ورقة عن دور األب
تقنية المعلومات وورقة أخرى للسيد سيرل فيزون مستشار أمني في مايكروسوفت الخليج.

أما الجلسة الثالثة فترأسھا المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وحاضر فيھا البرفيسور بيتر سومر خ
مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكلية القضائية بالمملكة المتحدة والذي قدم ورقة بعنوان تجربة المم
جرائم تقنية المعلومات في حين قدم السيد جورج بيرمودز عضو نيابة عامة متخصص في جرائم تقنية المع
القضائي اإلسباني التجربة اإلسبانية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

وقدم القاضي جالل محمد الزعبي من المعھد القضائي األردني " التجربة األردنية " فيما قدم تجربة الممل
الدكتور تركي اليحي من المعھد العلي للقضاء في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الؤتمر يستھدف أعضاء السلطة القضائية والجھات الشرطية واألمنية وأساتذة الجامعات وط
المعلومات والمستشارين القانونيين في الجھات الحكومية وغير الحكومية وأخيراً المؤسسات التقنية الحك
على البرامج اإلعالمية المختصة بالموضوع .

ويھدف المؤتمر الى إكساب المشاركين المعرفة باإلجراءات القانونية المتبعة في الكشف عن الجرائم الناش
الحديثة وكيفية التحري والضبط والتفتيش في ھذه الجرائم والمجرم المعلوماتي وكيفية التعامل معه والتح
الجرائم وكيفية التعامل مع الدليل الرقمي واإلطالع على تجارب الدول المتقدمة في ھذا المجال.
 /عس  /ھج .
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