
حكام التجريم في ا حول المملكة االردنية الهاشميةمقترحات 
تكنولوجيا وسائل مكافحة استخدام ة اتفاقي  مسودة مشروع

واالتصاالت لالغراض الجرمية  المعلومات  

 
االحكام الموضوعية او حول  المملكة االردنية الهاشميةتجدون بأدناه مقترحات 

مشروع مسودة احكام التجريم لصور واشكال الجرائم التي يمكن تضمينها في 
 :االتفاقية

 
 أو شبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلى ال تجريم الدخول غير المشروع

، باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريحأي جزء منها 
لى الشبكة المعلوماتية أو نظام على ان يتم تشديد العقوبة اذا كان الدخوال

معلومات أو أي جزء منها يعود للمؤسسات الرسمية أو العامة أو االمنية أو 
اطلع على بيانات أو معلومات المالية أو المصرفية أو البنى التحتية الحرجة و

غير متاحة للجمهور تمس االمن الوطني او العالقات الخارجية للدولة أو 
 السالمة العامة أو االقتصاد الوطني.

 .تجريم االعتراض غير القانوني لخط سير البيانات 

   أو  بوسائل الدفع االلكترونيعلى بيانات أو معلومات تتعلق تجريم االعتداء
عن او تحويل االموال في تنفيذ المعامالت المالية أو المصرفية اإللكترونية 

 .معلوماتالطريق الشبكة المعلوماتية أونظام 

 .تجريم االحتيال االلكتروني 

 .تجريم التحايل على العنوان البروتوكولي 

  تجريم االلستغالل الجنسي من خالل انظمة وشبكات المعلومات والمواقع
 االلكترونية.

  تجريم نشر االشاعات واالخبار الكاذبة بواسطة انظمة وشبكات المعلومات
 والمواقع االلكترونية.



 باستخدام المتعلقة باإلساءة لألديان والدول  واالفعال خطاب الكراهية تجريم
 شبكات المعلومات والمواقع االلكترونية.

  تجريم التدخل غير المشروع بانظمة المعلومات وشبكات المعلومات من
 خالل زرع او ادخال برمجيات خبيثة.

  إنشاء موقع الكتروني شبيه بموقع الكتروني حقيقي بهدف تضليل تجريم
وخداع المستخدمين لغايات سرقة بيانات الدخول أو معلومات شخصية أو 

  .لغايات جمع التبرعات غير المشروعة

  سائل بريد الكترونية أو رسائل نصية بهدف التصيد ارسال رتجريم
االلكتروني لغايات سرقة بيانات أو نشر برمجيات خبيثة او محاولة الدخول 

 .الى شبكات او أنظمة معلومات غير مسموح له بدخولها

  عات أو حسابات مزيفة على مواقع التواصل ا إنشاء صفحات أو مجموتجريم
االجتماعي بهدف تضليل وخداع المستخدمين أو لغايات جمع التبرعات غير 

  .والتسول االلكتروني المشروعة

  اف أجهزة المستخدمين إلنشاء شبكة معلومات بغير علمهم استهدتجريم
 لغايات استخدامها بهجمات حجب الثقة أو أمور غير شرعية.

  ة المعلومات الثغرات األمنية في شبكات أو أنظماو محاولة استغالل تجريم
 بهدف اختراقها او سرقة البيانات او تدميرها او تعديلها

  مسح او محاوالت مسح بروتكوالت االنترنت او منافذ الدخول تجريم
 جمع المعلومات او إيجاد ثغرات امنية. للشبكات بدون تصريح بهدف

  استخدام بدون تصريح األجهزة او البرمجيات التي تؤدي الى تخمين تجريم
 أسماء المستخدمين او كلمات المرور 

  استخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لغيات القيام بأفعال غير تجريم
 مشروعة.

 نتحال الشخصيةالمتعلقة ا تجريم االفعال 

 المتعلقة بانتهاك الخصوصية  تجريم االفعال 



 الملكية الفكرية وقرصنة البرمجياتتجريم االفعال المتعلقة ب 

 سالسل اإلمدادلى تجريم االفعال التي تشكل اعتداء ع 

  المتعلقة باالستخدام غير المصرح للبيانات لدى مزودي  عالتجريم االف
 الخدمات

 المتعلقة بنشر الفكر اإلرهابي أو دعمة أو الترويج له تجريم االفعال 

  الجرائم المتعلقة باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لألغراض
 اإلرهابية 

 االلكتروني. التزويرالمتعلقة ب تجريم االفعال 

 الكترونيةبوسائل المخدرات بالترويج او االتجار با تجريم االفعال المتعلقة 

  بوسائل الكترونية غسل االموالة بالمتعلق االفعالتجريم 

 

 وتفضلوا بقبول االحترام

 

 ممثلي االردن في اجتماعات لجنة اعداد اتفاقية 

 لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت لالغراض الجرمية

 المقدم المهندس فـــــــراس الزعبــــــــي                                              

 الرائد القاضي الدكتور يعرب القضـــــاه

  


