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 إن تطور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت والتسارع في 
التقدم العلمي جعل الجرائم اإللكترونية أسهل وأبسط وال 
تحتاج لتخطيط مسبق. وفي ظل هذا التطور التكنولوجى 

أصبحت الجرائم اإللكترونية مصدر رزق للكثيرين وبصفة خاصة 
في ظل غياب األنظمة والقوانين التي يمكن أن تضبط هذه 

العملية المعقدة وتضع الحدود والمعايير للتعامل معها.

د. محمد شوقى رئيس الجمعية الدولية
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هي منظمة دولية غير حكومية وغير هادفة للربح منشاة طبقا للقانون الفرنسي رقم 1901 حيث تم إيداع نظامها 

األساسي في الجهة اإلدارية الفرنسية بتاريخ 13 فبراير 2006 ونشر نظامها األساسي بالجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 

18 مارس 2006. 

الجمعية معنية بمكافحة الجريمة االلكترونية بكافة صورها وأشكالها وتقليص حجم ارتكاب الجرائم المعلوماتية عبر 

شبكة االنترنت. 

أهداف الجمعية

التعريف بالجمعية

تطوير وتنمية التعاون بين 
الجمعية والجمعيات العاملة 

في مجال الجريمة االلكترونية .

تنظيم وتطوير التعاون بين 
الجمعية والهيئات المماثلة . 

تبادل الخبرات والمعارف في 
مجال قانون االنترنت. 

المشاركة في المؤتمرات 
الدولية و اإلقليمية التي تعني 

بالجريمة االلكترونية. 

تشجيع البحوث والدراسات 
القانونية المتعلقة بقانون 
االنترنت والمساهمة في 
نشر الثقافة القانونية في 

المجتمعات العربية والغربية. 

تقديم الرأي والمشورة في 
مجال الجريمة االلكترونية بناء 

علي طلب الجهة الطالبة. 
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منح رئيس الجمعية الدولية وسام رفيع المستوى من دولة البرازيل تقديرا لجهوده فى 
مكافحة الجريمة االلكترونية
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تحقق الجمعية أهدافها عن طريق 
أربع محاور رئيسية. 

.1

.2

.3

.4

عقد ورش العمل والمؤتمرات واالجتماعات. 

إعداد األبحاث والمنشورات والدراسات المتخصصة في 
مجال الجريمة االلكترونية . 

عقد الدورات التدريبية المتخصصة  للمهتمين. 

برامج التوعية عن طريق وسائل االتصال المسموعة 
والمرئية.
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مجلس اإلدارة
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة يتم انتخاب أعضائه كل خمس سنوات وذلك علي النحو الوارد بالنظام األساسي 

للجمعية والالئحة التنفيذية . يشكل هذا المجلس من رئيس – نائب رئيس ،أمين عام ,وأمين صندوق و أربع أعضاء آخرون 

بحد أقصى. ويمثل الجمعية رئيسها أمام القضاء والغير. 

مجلس االدارة الحاىل 

القاىض الدكتور /
 محمد محمود شوقى 

المهندس / 
دينس بانكراتوف 

االستاذة /
 أورور كوفى  

القاىض / 
مصطفى محمود محمود

الدكتور /
 سعد محجوب 

الستاذ الدكتور /
 فالديمري جولبوف

رئيس مجلس االدارة 
مؤسس الجمعية 

أمني الصندوق 

نائب رئيس مجلس االدارة 

عضو مجلس االدارة 

امني عام الجمعية
عضو مؤسس للجمعية

عضو مجلس االدارة
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يتوىل مجلس اإلدارة االختصاصات اآلتية

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

رسم خطط عمل الجمعية وبرامجها. 

البت في طلبات العضوية. 

البت في إنهاء العضوية أو تعليقها.

إقرار النظامين الداخلي والمالي للجمعية.

تحديد برنامج عمل الجمعية للسنة التالية.

تقرير وسائل دعم التعاون وتطويره بين أعضاء الجمعية من جهة وبينها وبين الهيئات الدولية واإلقليمية 
المماثلة من جهة أخرى. 

التصديق علي االتفاقيات التي تعقدها الجمعية – في نطاق إغراضها – مع الهيئات اإلقليمية والدولية. 
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األمانة العامة هي الجهاز 
اإلداري للجمعية

الجمعية العامة
تتكون الجمعية العامة من جميع األعضاء وتعقد الجمعية العامة دورتها العادية مرة في السنة علي األقل وتكون رئاستها 

لرئيس الجمعية الدولية / ولها أن تعقد دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلي ذلك ويكون انعقاد دورات الجمعية العامة 

الدورية أو االستثنائية بمقر الجمعية ما لم تحدد هي أو بطلب احد أعضائها عقد بمكان أخر . 

األمانة العامة 

تتويل األمانة العامة للجمعية االختصاصات التالية

يتولى مهامها أمين عام يتم انتخابه من األعضاء 

المؤسسين. 

يقدم األمين العام تقريرا عن أعمال األمانة العامة 

للمكتب التنفيذي في كل دورة عادية.

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. 

 أمانة سر جلسات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ، وتدوين محاضرها، وكذلك إعداد مشروع جدول أعمال 
كل اجتماع. 

 أعداد الموضوعات التي تعرض علي المكتب التنفيذي والجمعية العامة ، وتجهيز الوثائق والتقارير الالزمة . 

حفظ الوثائق. 

تسيير الشؤون اإلدارية والمالية للجمعية. 

توجيه دعوات الحضور والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الجمعية إلي األعضاء والهيئات المدعوة. 

اإلشراف علي طبع ما تصدره الجمعية من دراسات وأبحاث ومجالت ونشرات ودوريات ومتابعة توزيعها. 

اإلشراف علي الموقع االلكتروني للجمعية وتحديثة. 

وسائر ما تكلفة به الجمعية العامة او رئيس الجمعية من مهام. 
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عضوية الجمعية الدولية
يعتبر عضوًا في الجمعية كل من : 

وهم من قاموا بتأسيس الجمعية وإعداد نظامها األساسي 
وإشهارها بالجريدة الرسمية. 

وهم من قدموا خدمات جليلة للجمعية ويتم تعيينهم 
بواسطة مجلس اإلدارة. 

وهم من قدموا طلبات التحاق بالجمعية وتم قبولهم من 
مجلس اإلدارة . 

وهم كل الرؤساء السابقون للجمعية. 

وهم من قدموا تبرعات للجمعية. 

األعضاء المؤسسون 

األعضاء الرشفيون 

األعضاء العاملون 

الرؤساء الرشفيون 

األعضاء المستفيدون 

يتم اإلطالع علي تقرير النشاط السنوي للجمعية والمتاح في 
النسخ الفرنسية بالموقع. 

www.cybercrime-fr.org

األنشطة
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لتحقيق أهدافها و نشر ثقافة االستخدام األمن و الهادف للفضاء المعلوماتى قامت الجمعية الدولية باقامة مكاتب ااقليمية 
و اختيار العديد من الممثلين لها من الخبراء فى مجال مكافحة الجريمة االلكترونية و ذلك على النحو االتى:

مكاتب اقليمية و ممثلين فى
 االرجنتين / استراليا / بلجيكا / البرازيل / الكاميرون / الهند / المغرب / بولندا / تونس / جنوب افريقيا / لبنان/ الكويت.     

المكاتب االقليمية و مكاتب التمثيل 
للجمعية

حديث صحفى لشبكة سى ان ان عقب قيام رئيس مكتب استراليا بالمساهمة فى تتبع 
شبكة احتيال اليكترونى دولية
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منظمة االمم المتحدة 
للجمعية صفة المراقب باالمم المتحدة و يتم دعوتها لحضور مناقشات التجارة االلكترونية و العقود االلكترونية التى تعقدها 

منظمة اليونيسترال بمدينتى نيويورك و فيينا بصفة دورية.          

- ١٢ -



فى سبيل تحقيق أهدافها....أبرمت 
الجمعية بروتوكوالت تعاون مع 

الجهات االتية
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Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
du 20ème arrondissement 
18 rue Ramus - 75020 Paris
France

www.cybercrime-fr.org

مقر الجمعية موقع الجمعية 


