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تناولــت هــذه الدراســة مــدى الحمایــة الجنائیــة للمعلومــات المعالجــة آلیــًا والمخزنــة فــي الحاســب 

إلجــرام المعلومــاتي االنتقــال عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن خطــر ا اآللــي أو المتداولــة فــي طــور التــدفق أو

عتـــداء، وذلــك بهـــدف تحدیــد مـــدى كفایـــة الــذي یرتكـــب بالوســائل التقنیـــة والــذي یطـــال المعلومــات باإل

معالجـــة الجــرائم المســتحدثة وحمایـــة المعلومــات المعالجــة آلیـــًا والتــي هــي دائمـــًا لالتشــریعات األردنیــة 

معالجـــة هـــذا الموضـــوع، محـــل هـــذه الجـــرائم، ولتحدیـــد مـــدى الحاجـــة إلـــى نصـــوص قانونیـــة خاصـــة ل

الجــرائم  فــالتطور التكنولــوجي المعلومــاتي ألقــى مســؤولیة كبیــرة علــى عــاتق المشــرع الجنــائي لمواجهــة

المعلوماتیـــة الناشـــئة عـــن اســـتخدام األنظمـــة المعلوماتیـــة، وخاصـــًة فـــي ظـــل قصـــور نصـــوص قـــوانین 

یـــة األمـــوال مـــن مخـــاطر العقوبــات التقلیدیـــة عـــن اإلحاطـــة بهـــذه الجـــرائم، وســبب ذلـــك أن قواعـــد حما

الجریمـــة بوجـــه عـــام تأسســـت علـــى حمایـــة المـــال المـــادي المحســـوس أي المـــال ذي الوجـــود المـــادي، 

ســلوك جرمــي ینتمــي وكــذلك التعامــل مــع محــل الجریمــة الملمــوس ذي الطبیعــة المادیــة، والتعامــل مــع 
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ــــة القــــیم غیــــر المادیــــإلــــى عــــالم الســــلوك ــــذي یتعــــذر معــــه حمای ــــة، األمــــر ال ــــدة عــــن ات المادی ة المتول

  .المعلومات المعالجة آلیاً اتیة والمتمثلة في المعلوم

وقــد تنــاول الباحــث موضــوع هــذه الدراســة مــن خــالل خمســة فصــول، حیــث خصــص الفصــل 

األول منهــا للمقدمــة ومشــكلة الدراســة المتمثلــة فــي تطــویر التشــریعات الخاصــة فــي الحمایــة الجنائیــة 

ر شـــبكة الحاســـوب واإلنترنـــت، وبیـــان مـــدى كفایـــة القواعـــد للمعلومـــات فـــي الجـــرائم التـــي ترتكـــب عبـــ

ــــم بعــــض التشــــریعات  ــــة ومــــن ث القانونیــــة الموضــــوعیة فــــي توفیرهــــا، انطالقــــًا مــــن التشــــریعات األردنی

األجنبیـــة، وبـــین فیمــــا بعـــد عناصــــر هـــذه المشـــكلة وأهمیــــة الدراســـة ومصــــطلحاتها وأهـــدافها، وأیضــــًا 

مقارنـــة بـــین القـــانون األردنـــي وقـــانون الوالیـــات المتحـــدة محـــددات هـــذه الدراســـة والتـــي تقتصـــر علـــى ال

، مـع  األمریكیة بصورة أساسیة من حیث مدى الحمایة التي وفرها كلٌ منهما للمعلومـات المعالجـة آلیـًا

اإلشـارة إلــى موقــف بعــض التشــریعات المقارنــة األخــرى فـي بعــض األحیــان، كمــا وبــین الباحــث أیضــًا 

ول موضـوع الحمایـة الجنائیـة للمعلومـات المعالجـة آلیـًا والمخزنـة فـي أن هذه الدراسة تقتصـر علـى تنـا

عبـــر شـــبكة اإلنترنــــت، والتـــي ال تنتمـــي إلـــى أي مـــن المـــواد األدبیــــة أو  الحاســـب اآللـــي أو المتدفقـــة

الذهنیة وال تندرج حتمًا في مجموعة القیم المحمیة بموجب قوانین الملكیة الفكریـة، وقـد انـتهج الباحـث 

دراســة المــنهج الوصــفي والتحلیلــي والمقــارن مــع بیــان مــا ســبق مــن دراســات قانونیــة لهــا خــالل هــذه ال

  .صلة بموضوع هذه الدراسة

أما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فیه نبذة عن الجوانـب التقنیـة والفنیـة للنظـام المعلومـاتي، 

بــرامج، وشــروطها وطبیعتهــا ومــن ثــم مــدلول المعلومــات اإللكترونیــة والتمییــز بینهــا وبــین البیانــات وال

عــن  القانونیــة وأنواعهــا، حیــث تبــین أن هــذه المعلومــات ذات طبیعــة خاصــة معنویــة بعیــدة كــل البعــد

الطبیعــــة المادیــــة لألمــــوال المحمیــــة بموجــــب قــــوانین العقوبــــات التقلیدیــــة، ثــــم تنــــاول الباحــــث تعریــــف 
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برة للحـــدود ویصـــعب إكتشـــافها الجریمـــة المعلوماتیـــة والســـمات الخاصـــة بهـــا، ووجـــد بأنهـــا جـــرائم عـــا

ثباتهـا، كمــا وانهــا تــتم بأســلوب ال یتسـم بــالعنف وتــتم عــادة بتعــاون أكثـر مــن شــخص، ثــم بحــث بعــد  ٕ وا

ذلــك فــي محــل هــذه الجــرائم وبــین أنهــا دائمــًا تقــع علــى المعلومــات بمفهومهــا الواســع وهــي المعطیــات 

مـادي یتمثـل بین الباحـث أن ركنهـا ال المعنویة للحاسوب، ومن ثم مخاطر هذه الجرائم وأركانها، حیث

ممارســة نشــاط تقنــي رقمــي محــدد وهــو اســتخدام الحاســوب واإلنترنــت، فهــذه الجــرائم لیســت مــن فــي 

نما یدخل الحاسوب واإلنترنت في النشاط الجرمي المكون لها ٕ   .جرائم الوسیلة، وا

ئفـه ودوافعـه مجـرم المعلومـاتي، وبـین سـماته الشخصـیة وطواوتعرض الباحث بعد ذلـك إلـى ال

  .وفئاته التي أبرزها على أساس معیار درجة الخطورة للفاعل

وفـــي نهایـــة الفصـــل الثـــاني بـــین الباحـــث جهـــود المجتمـــع الـــدولي لمواجهـــة جـــرائم الحاســـوب 

مـــن خـــالل إلقـــاء الضــوء علـــى دور األمـــم المتحـــدة علــى النطـــاق الـــدولي، ومـــن ثـــم دور ءواإلنترنــت، 

 2001ى خــروج معاهــدة بودابســت لمكافحــة جــرائم الحاســوب لعــام المجلــس األوروبــي، والــذي أدى إلــ

واجهـــة هـــذه الجـــرائم، والتـــي أثمـــرت عـــن إلـــى حیـــز الوجـــود، ومـــن ثـــم بـــین الباحـــث الجهـــود العربیـــة لم

صــدور القــانون العربــي النمــوذجي والخــاص بمكافحــة جــرائم الحاســب اآللــي واإلنترنــت، والــذي یعتبــر 

  .لیة على الصعید العربيقاعدة األساس لخطوات تعاون مستقب

أما الفصل الثالث فقد تناول الباحث فیه الحمایة الجنائیة للمعلومـات المعالجـة آلیـًا وذلـك فـي 

، رائم األمـــوال، حیـــث تطـــرق تحدیـــدًا إلـــى إطـــار نصـــوص جـــ جریمـــة ســـرقة المعلومـــات المعالجـــة آلیـــًا

 ، المعلومــاتي نظــرًا لتــداخلها مــع  وجریمــة إعاقــة عمــل النظــاموجریمــة إتــالف المعلومــات المعالجــة آلیــًا

وجریمـــة االحتیـــال المعلومـــاتي، وبـــین صـــور هـــذه الجـــرائم ومحلهـــا وهـــو الحـــق فـــي جریمـــة اإلتـــالف، 

المعلومــــات المعالجــــة آلیــــاً، والوســــائل التقنیــــة المســــتخدمة فــــي ارتكــــاب هــــذه الجــــرائم والمختلفــــة عــــن 
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وص قـانون العقوبـات األردنـي قاصـرة األسالیب التقلیدیـة، وتوصـل الباحـث إلـى نتیجـة مؤداهـا أن نصـ

 عــن إحاطــة محــل هــذه الجــرائم، بالحمایــة الجنائیــة، وبــین أیضــًا موقــف المشــرعین األردنــي واألمریكــي

مـــن هـــذه الجـــرائم وذلـــك مـــن خـــالل الدراســـة التحلیلیـــة لكافـــة النصـــوص والقواعـــد القانونیـــة  والفرنســـي

  .المتعلقة بهذه الجرائم

ــــاول ال ــــةأمــــا الفصــــل الرابــــع فتن ــــة الجنائیــــة للمعلومــــات مــــن الجــــرائم التقنی ــــه الحمای  باحــــث فی

ــــى الجــــرائم الماســــة بســــریة المعلومــــات  ــــة للبیانــــات، وتطــــرق إل المســــتحدثة فــــي إطــــار المعالجــــة اآللی

ــــة، والتــــي م ــــًا مــــن ناحی ــــى اوالبیانــــات المعالجــــة آلی ــــه إل ــــدخول غیــــر المصــــرح ب لنظــــام نهــــا جریمــــة ال

مصــــرح بــــه فــــي النظــــام المعلومــــاتي، وجریمــــة االعتــــراض غیــــر المعلومــــاتي، وجریمــــة البقــــاء غیــــر ال

القــانوني النتقــال البیانــات، ومــن ناحیــة أخــرى تطــرق الباحــث إلــى الجــرائم الماســة بســالمة المعلومــات 

ً تنـــاول الباحـــث الجـــرائم  ، والتـــي منهـــا جریمـــة التزویـــر المعلومـــاتي، ومـــن ثـــم والبیانـــات المعالجـــة آلیـــًا

للدول والسالمة الشخصیة لألفـراد، والتـي منهـا جریمـة التجسـس المعلومـاتي الماسة بالمصالح القومیة 

وبــین موقــف المشــرع األردنــي  ،)انتهــاك الخصوصــیة(وجریمــة االعتــداء علــى الحیــاة الخاصــة لألفــراد 

مـن د أن قـانون العقوبـات األردنـي یخلـو حیـث وجـ واألمریكي والفرنسي من كافة الجرائم سالفة الـذكر،

ظـام المعلومـاتي، وفعـل یشیر إلى فعل الدخول والبقاء غیـر المصـرح بهمـا داخـل الن أي نص یجرم أو

، أمـا بـاقي الجـرائم فوجـد الباحــث الغیـر االعتـراض  قـانوني النتقـال البیانـات والمعلومـات المعالجــة آلیـًا

أنــه مــن الصــعوبة بمكــان أن تشــملها النصــوص التقلیدیــة فــي قــانون العقوبــات األردنــي، ومــن خــالل 

حـث فـي قـانون جـرائم أنظمـة المعلومـات األردنـي المؤقــت وجـد الباحـث أنـه وفـر جانبـًا مـن الحمایــة الب

، إال أن هـذه الحمایــة لـم تحــط كافـة أنــواع المعلومـات المعالجــة آلیــًا  الجنائیـة للمعلومــات المعالجـة آلیــًا

ـــم  والتـــي قـــد تجســـد أو تمثـــل أمـــواًال أو أصـــوًال أو أســـرارًا أو بیانـــات شخصـــیة أو لهـــا قیمـــة بـــذاتها، ول
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، وأخیــرًا تنــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل موضــوع االشــتراك یســتوعب كافــة صــور الجــرائم المعلوماتیــة

  .الجرمي والعقوبات والمسؤولیة الجزائیة لألشخاص المعنویة

أمـــا الفصـــل الخـــامس مـــن هـــذه الدراســـة فقـــد تنـــاول الباحـــث فیـــه النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا، 

ى المشرع األردني األخذ بها فـي محاولـة لتطـویر التشـریعات الجنائیـة األردنیـة تمنى علو والتوصیات، 

لمواكبة التطور الهائل في مجال تكنولوجیا المعلومات وجرائمها، وبین أخیـرًا فـي هـذا الفصـل المراجـع 

  .التي ساهمت في مساندته وأنارت طریقه إلجراء هذه الدراسة المتواضعة
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This study tackled the Degree of Criminal Protection of data, which is 

technically processed and stored in the computer or which circulated at 

the moving stage through the Internet, from data crimes risk committed 

by technical means which cause data offensive, the aim is to determine 

the adequacy of Jordanian legislation in treating the developed crimes and 

protect technically processed information which always replace these 

crimes, and to determine the need to special legal texts to treat this topic, 

specially under the inadequate texts of usual penalties related to these 

crimes. Such legal texts have been issued on the basis of protecting the 

sensible physical capital of physical nature, and dealing with criminal 

behavior which belongs to physical behaviors world. These legal acts could 

not protect the non-material values  generated and presented in 

technically processed information. 
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The researcher tackled this study in five chapters. The first chapter 

consists  the introduction and the study problem represented by 

developing the legislations concerning criminal protection for information 

committed via the computer and the internet, it also reports the adequacy 

of these legislations.  The researcher has also reviewed the elements of 

the problem and the importance of the study and its terms and aims, it 

also viewed the study determinants which restricted on comparing Jordan 

law and United States of America and some comparative legislations at 

some times. 

The second chapter deals with a scrap about the technical and 

professional  information system and then the electronic information, its 

denotations and legal nature. It was found that that the electronic data 

has aspecial significant nature different from the physical nature of 

protective capital under the provision of traditional penalty. The 

researcher also tackled the definition of cyber-crime, its characteristics 

and the information offender. At the end of this chapter, the researcher 

viewed the international community efforts in compacting the crimes of 

computer and internet.  

In the third chapter, the researcher tackled the criminal protection for 

technically processed information in terms of the texts restricted for 

money crimes. Then, the researcher explored briefly theft, destruction 

and hindering information system work crime for its interfering with 

information destruction crime then fraud information crime. The 

researcher viewed that traditional penalty law cannot protect the cyber 

crimes by criminal protection. 
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The fourth chapter is about criminal protection of information from 

developed technical  crimes in the frame of electronic processing for data 

and the researcher examined the crimes which affect information privacy 

such as login and unauthorized staying at the information system. The 

researcher also discussed the crimes that affect the safety of information 

and data which was technically processed such as fraud then about the 

national interests of the states and the personal safety for individuals 

(breach of privacy). 

As for the fifth chapter, the researcher discussed the findings and 

investigations he found;  he wishes that the Jordanian legislator will take 

these findings  into account in attempt to develop the Jordanian criminal 

legitimates to  keep pace with tremendous development in information 

technology and its crimes. In the last chapter, the researcher viewed the 

references which contributed to support and light his way to do this  

study.
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