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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين ، االذي استهل كتابه العزيز بقوله تعالى: ) اقرأ ( والصاله والسالم على 
 رسولنا الحبيب المصطفى وبعد ... 

به ان اتوجه بخالص الشكر والعرفان ، وجزيل التقدير واالمتنان الى الدكتور صالح يشرفني بدا
 ، وانار لي طريق البحث ، بفضلحجازي ، الذي شرفني ، واكرمني ، باالشراف على هذه الرساله 

 توجيهاته السديده ، وتعاونه طيله مراحل البحث . 
محمد ابو عنزه، والدكتور احمد اللوزي  واتوجه كذلك بكل الشكر، والتقدير ، لكل من الدكتور

  لقبولهم التفضيل بمناقشه الرساله . 



 ه
 

 اإلهداء

 

قره العينين : والدي ووالدتي العزيزين واتمنى ان اوفى كال اهدي هذا العمل المتواضعععععععع   لى 

 منهما ما يستحق من البر الن الكلمات تفق عاجزه عن التعبير ...

 طريق ويساندوني ، ويتنازلو عن حقوقهم الرضائي ، ...والى اخواني الذين يضيئون لي ال

لى كل من ساعدني وساهم بإنجاح هذا الجهد المتواض .  وا 
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 الحماية الجزائية لألطفال في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات العماني 

 ) دراسة مقارنة ( 

 إعداد 

 شريفة حسن الرئيسي 

 إشراف الدكتور 

 صالح حجازي 

 

 الملخص

تتناول هذي الرسععععععععاله موضععععععععوعا هاما من مواضععععععععي  القانون الجنائي وهو الحمايه الجزائيه  

طفال في قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات . حيث ترتبط هذه الجرائم ارتباطا ال يقبل االنفكاك لال

ذه هدفت هعن الحاسععععععععععععوب واالنترنت كمتطلبات تقنيه هي اسععععععععععععاس مهور هذا النوع من الجرائم   و 

 وضعععععع  البرامج وااليات الخاصععععععة بتنميم الجهود المشععععععتركة بين الهيئاتالدراسععععععة  لى التعرف على 

عاية األحداث على الصعععععععععععععععيد الجزائي، والحماية الجنائية ر والمنممات غير الحكومية، و الحكومية 

 ألخالق الحدث، والحد من األمثال الجرمي الموجه لألحداث من خالل الوسائل اإللكترونية والتقنية.

  يالحماية الجزائية لحقوق الطفل على الصعيد الوطني والدولالرساله عن  هحيث تناول هذ

 .في المواثيق الدوليةو  في التشري  العماني

ن م الحماية الجزائية لحقوق األطفال في التشري  العماني والمواثيق الدولية هذه  مدى كفايةو 

من حيث أنواع الحقوق وشدة  مدى شمولية هذه الحماية لحقوق األطفال في التشري  العمانيخالل 

 وقد اعتمدت المنهج الوصفي ببعض واثيق الدولية، العقوبة المشرعة في التشري  العماني والم

االقتراحات للمشرع ، مبينه اوجه الضعف والقصور التى توصلت اليه،  ومن هنا تم اختيار هذا 
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الدراسة  لى  وقد توصلتالموضوع لالهميه البالغه التي يتمت  بها على الصعيدين الداخلي والدولي 

 خالل البحث في هذا الموضوع. عدد من النتائج التي تم استنتاجها من

 

 

 

 

 

 


