مقترحات المملكة اﻻردنية الهاشمية حول احكام التجريم في
مسودة مشروع اتفاقية مكافحة استخدام وسائل تكنولوجيا
واﻻتصاﻻت لﻼغراض الجرمية المعلومات
تجدون بأدناه مقترحات المملكة اﻻردنية الهاشمية حول اﻻحكام الموضوعية او
احكام التجريم لصور واشكال الجرائم التي يمكن تضمينها في مسودة مشروع
اﻻتفاقية:










تجريم الدخول غير المشروع إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو
أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح،
على ان يتم تشديد العقوبة اذا كان الدخوﻻلى الشبكة المعلوماتية أو نظام
معلومات أو أي جزء منها يعود للمؤسسات الرسمية أو العامة أو اﻻمنية أو
المالية أو المصرفية أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات
غير متاحة للجمهور تمس اﻻمن الوطني او العﻼقات الخارجية للدولة أو
السﻼمة العامة أو اﻻقتصاد الوطني.
تجريم اﻻعتراض غير القانوني لخط سير البيانات.
تجريم اﻻعتداء على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع اﻻلكتروني أو
في تنفيذ المعامﻼت المالية أو المصرفية اﻹلكترونية او تحويل اﻻموال عن
طريق الشبكة المعلوماتية أونظام المعلومات.
تجريم اﻻحتيال اﻻلكتروني.
تجريم التحايل على العنوان البروتوكولي.
تجريم اﻻلستغﻼل الجنسي من خﻼل انظمة وشبكات المعلومات والمواقع
اﻻلكترونية.
تجريم نشر اﻻشاعات واﻻخبار الكاذبة بواسطة انظمة وشبكات المعلومات
والمواقع اﻻلكترونية.

















تجريم خطاب الكراهية واﻻفعال المتعلقة باﻹساءة لﻸديان والدول باستخدام
شبكات المعلومات والمواقع اﻻلكترونية.
تجريم التدخل غير المشروع بانظمة المعلومات وشبكات المعلومات من
خﻼل زرع او ادخال برمجيات خبيثة.
تجريم إنشاء موقع الكتروني شبيه بموقع الكتروني حقيقي بهدف تضليل
وخداع المستخدمين لغايات سرقة بيانات الدخول أو معلومات شخصية أو
لغايات جمع التبرعات غير المشروعة.
تجريم ارسال رسائل بريد الكترونية أو رسائل نصية بهدف التصيد
اﻻلكتروني لغايات سرقة بيانات أو نشر برمجيات خبيثة او محاولة الدخول
الى شبكات او أنظمة معلومات غير مسموح له بدخولها.
تجريم إنشاء صفحات أو مجمو اعات أو حسابات مزيفة على مواقع التواصل
اﻻجتماعي بهدف تضليل وخداع المستخدمين أو لغايات جمع التبرعات غير
المشروعة والتسول اﻻلكتروني.
تجريم استهداف أجهزة المستخدمين ﻹنشاء شبكة معلومات بغير علمهم
لغايات استخدامها بهجمات حجب الثقة أو أمور غير شرعية.
تجريم استغﻼل او محاولة الثغرات اﻷمنية في شبكات أو أنظمة المعلومات
بهدف اختراقها او سرقة البيانات او تدميرها او تعديلها
تجريم مسح او محاوﻻت مسح بروتكوﻻت اﻻنترنت او منافذ الدخول
للشبكات بدون تصريح بهدف جمع المعلومات او إيجاد ثغرات امنية.
تجريم استخدام بدون تصريح اﻷجهزة او البرمجيات التي تؤدي الى تخمين
أسماء المستخدمين او كلمات المرور
تجريم استخدام تكنولوجيا الذكاء اﻻصطناعي لغيات القيام بأفعال غير
مشروعة.
تجريم اﻻفعال المتعلقة انتحال الشخصية
تجريم اﻻفعال المتعلقة بانتهاك الخصوصية










تجريم اﻻفعال المتعلقة بالملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات
تجريم اﻻفعال التي تشكل اعتداء على سﻼسل اﻹمداد
تجريم اﻻفعال المتعلقة باﻻستخدام غير المصرح للبيانات لدى مزودي
الخدمات
تجريم اﻻفعال المتعلقة بنشر الفكر اﻹرهابي أو دعمة أو الترويج له
الجرائم المتعلقة باستخدام تكنولوجيات المعلومات واﻻتصاﻻت لﻸغراض
اﻹرهابية
تجريم اﻻفعال المتعلقة بالتزوير اﻻلكتروني.
تجريم اﻻفعال المتعلقة بالترويج او اﻻتجار باالمخدرات بوسائل الكترونية
تجريم اﻻفعال المتعلقة بغسل اﻻموال بوسائل الكترونية

وتفضلوا بقبول اﻻحترام
ممثلي اﻻردن في اجتماعات لجنة اعداد اتفاقية
لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات
واﻻتصاﻻت لﻼغراض الجرمية
المقدم المهندس فـــــــراس الزعبــــــــي
الرائد القاضي الدكتور يعرب القضـــــاه

