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املكان: قاعة املؤمترات الكربى لنقابة محامي بريوت 

الزمان : الساعة الثامنة من صباح يوم االثنني املوافق 24 ايلول 2012م ) افتتاح املؤمتر الذي يستمر لغاية 2012/9/26 م(

بـــرعاية معايل وزيـر العدل 

النقيب اال�شتاذ �شكيب قرطباوي
تترشف

 املجموعة املنّظمة

 بــدعوتكم للمشاركة يف

   املوؤمتر االإقليمي االأول
حول جرائم االحتيال املايل االإلكرتونية

والو�شائل املتقدمة للحماية واالأمن



اليوم األول 24 ايلول 201٢ م

مواضيع األوراق العلمية                                                            املحارضونرئيس الجلسة التسجيل٨:٣٠ -٩:٠٠

إفتتاح املؤمتر٩:٠٠ - ٩:٣٠

إسرتاحة٩:٣٠ -٩:٤٥

٩:٤٥ - ١٢:١٥
الجلسة 

األوىل

املحور القانوين والنفس إجتامعي: 
القانون يف مواجهة التحديات 

املستجدة
معايل وزير العدل

القايض الرئيس سامر دياب يونساألدوات الترشيعية لضامن الحامية واألمن يف ضوء التحوالت املتسارعة

القايض الرئيس الدكتور عيل إبراهيمالتنظيم الهيكيل القضايئ ومستلزمات التحديث ملكافحة الجرائم املالية االلكرتونية

القايض الرئيس الدكتور حاتم مايضموجبات وحدود تطوير الفكر العقايب ملكافحة الجرائم املالية اإللكرتونية

العميد األستاذ الدكتور فضل ضاهرمقاربة نفس إجتامعية ملوضوع اإلحتيال والجرائم املالية االلكرتونية

إسرتاحة١٢:١٥ - ١٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٢:٣٠
الجلسة 

الثانية

املحور اإلقتصادي املايل: الهياكل 
التنظيمية والقواعد واملعايري 

املالية  املطبقة عىل املستويات 
كافة

 )حاكمية
 مرصف لبنان(

 )جمعية 
مصارف لبنان(    

الدكتور أندره جورج غالم -  خبري مرصيف مايلالهياكل التنظيمية بني الواقع واملرتجى- من منظور إقتصادي مايل

الخبري املنتدب من جمعية املصارف يف لبنانمناذج عن حاالت عملية لجرائم مالية وآليات املعالجة والنتائج

أخر املستجدات يف مجاالت مكافحة الجرائم املالية االلكرتونية عىل املستويات التقنية 
والتنظيمية

مدير عام إدارة املعلوماتية يف مرصف لبنان الخبري 
املهندس عيل نحله

غداء  ٢:٣٠ - ٤:٠٠

٤:٠٠ - ٦:٠٠
الجلسة 

الثالثة

املحور االجرايئ األمني:   تدابري 
املكافحة يف مجايل األمن وتطبيق 

القانون

املديرية العامة لقوى 
األمن الداخيل

العميد رئيس شعبة التخطيط والتنظيمالهياكل التنظيمية بني الواقع واملرتجى- من منظور إجرايئ أمني

رئيس مكتب جرائم املعلوماتية وحامية امللكية الفكريةآخر املستجدات التقنية وتطبيقها يف ميادين التحقيق الجنايئ الفني

العميد رئيس شعبة اإلتصال الدويلمناذج عن نجاحات وإخفاقات يف ميادين التعاون عىل املستوى اإلجرايئ األمني

اليوم الثاين 2٥ ايلول2012 م

٨:٣٠ - ١٠:٣٠
الجلسة 
الرابعة

التعاون الدويل واإلقليمي والربامج 
الوطنية للتمكني وبناء القدرات يف 

ميادين املكافحة وتطوير وسائل 
الحامية واألمن

معايل وزير الخارجية 
واملغرتبني الدكتور 

عدنان منصور

وزارة الخارجية - مديرية املنظامت الدوليةأدوات التعاون الدويل ورشوط تفعيلها

بروفيسور من جامعة MUBSالبحوث الجامعية والدراسات املتخصصة ودورها يف تفعيل أدوات ووسائل املكافحة  

أخر املستجدات يف املعايري الدولية لتعزيز التعاون الدويل والعريب يف ميادين املكافحة
رئيس مجلس إدارة االتحاد الدويل للمرصفني العرب

إسرتاحة١٠:٣٠ - ١٠:٤٥

١٠:٤٥ ١١:٤٥
الجلسة 
الخامسة

-
املحامي  األستاذ  

دوري صقر
تطور الجرمية اإللكرتونية                                                                                     الخبري الدويل لوكس آلني

إسرتاحة١١:٤٥ - ١٢:٠٠  

الجلسة ١٢:٠٠ - ١:٠٠
سعادة نقيب املحامني يف بريوتتوصيات املؤمترالسادسة

١:٠٠ - ٢:٣٠
الجلسة 
السابعة

ختام وتوزيع شهادات  ودروع 
التكريم    

برعاية سعادة نقيب املحامني يف بريوت   

رحلة سياحية تثقيفية مع غداء خارج بريوت اليوم  الثالث: 26 ايلول2012 م                 

* جميع املحارضات تقدم يف قاعة نقابة محامي بريوت
* حضور املشاركني لجميع الجلسات إلزامي ومن رشوط منح شهادة إنهاء الربنامج التدريبي 



Organized by:  
 

 وزارة العدل يف الجمهورية اللبنانية

 نقابة محامي بريوت

 صقر لإلستشارات القانونية

 مرصف لبنان

 جمعية مصارف لبنان

 نقابة خرباء املحاسبة املجازين يف لبنان

 املديرية العامة لقوى األمن الداخيل

 املركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة

 املركز اللبناين لتطوير حكم القانون

الناقل الرسمي للوفود املشاركة: طريان الرشق االوسط 
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With Collaboration:

من تنظيم:

بالتعاون مع: 

Sponsors: برعاية: 


