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 2019 مارس 1

 

 إلى: مجلس النواب العراقي

 

الموضوع: دعوة لسحب مشروع قانون الجرائم اإللكترونية الذي يقوض بشدة الحق األساسي في حرية 

 التعبير

 

رض ععن قلقنا العميق بشأن إعادة  للتعبير إليكم نتوجه، ت المجتمع المدني الموّقعة أدناه، منظمانحن

 اءة أولىلقر  على المجلس طرحعلما بأنه سبق وأن  مجلس النوابعلى  "جرائم المعلوماتيةالقانون "مشروع 

  .20191يناير  12في 

 تضتعرّ والتي  ،2011 تعود لسنةمسودة للة قلياًل ل نسخة معدّ المنشور يمثّ  النّص  ألن قلقنانعرب عن كما 

نذكر و قائمة.  تزال ماالقضايا األساسية أن السيما و ، واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني النتقادات

                                                           
http://ar.parliament.iq/2019/01/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-الموقع الرسمي لمجلس النواب  1 
-1%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%ac%d8%b

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/  تم االطالع عليه في(

 (2019فبراير  28

http://ar.parliament.iq/2019/01/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
http://ar.parliament.iq/2019/01/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
http://ar.parliament.iq/2019/01/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
http://ar.parliament.iq/2019/01/12/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
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على طلب تقدمت به اللجنة البرلمانية لإلعالم  2013فبراير  6في أن رئيس مجلس النواب وافق رسميا ب

  ق".لحرية التعبير في العرا تراجعاوالثقافة لسحب النص ألنه يشكل "

 ذا القانون ه أن ننبه إلى أنه في حال سنّ  إال أننا نودّ ، بشأن الجرائم اإللكترونية تشريع تبنيندرك ضرورة 

قابة الذاتية في لر ل ؤسسي، و تراجعا خطيرا لحرية التعبير في العراقفي األصل يمثل  ةالحاليصيغته في 

 .البالد

 مبهمة وغير واضحةأفعال التي تنص على معاقبة  6و  4و  3المواد  خصوصا بشأنانشغالنا  عن ونعرب

قيلة. ث ماليةغرامات بالسجن مدى الحياة و  ، وذلكية التعبيرالتي يمكن أن تندرج في إطار الحق في حر و 

بؤ من الوضوح القانوني والقدرة على التن تفتقر إلى وغير موضوعية فضفاضةمصطلحات النص  تضمنوي

و أ ووحدتها وسالمتها أو مصالحها االقتصادية أو السياسية أو العسكريةالبالد استقالل ب المساس" قبيل

إلى  األمن والنظام العام أو اإلساءة الفتن أو تكدير الطائفية أوأو  النعرات المذهبيةاألمنية العليا" أو "إثارة 

  .د"سمعة البال

 واسعةة سلطة تقديريتمنح من شأنها أن  أخرى صيغت بطريقة مبهمة أحكامبقلق بالغ إزاء كما أننا نشعر 

 22و   21 تينالمادعاقب ، مما يسمح لها بقمع الحق في حرية التعبير. فعلى سبيل المثال ، تللسلطات

ياة حرمة الح جتماعية أواال سرية أواأل خالقية أواألدينية أو القيم المبادئ أو كل من اعتدى على أي من ال"

، فإن هذا الحكم يعاقب بالسجن مة واألخالق". وباإلضافة إلى ذلكداب العا"اآلتخالف " أو أفعال الخاصة

تابعة حقوق اإلنسان الالمعنية ب لجنة الأن بنذكر و ". القذف والسببـ " أدينلمدة أقصاها سنتان أي شخص 

ال تتناسب مع  "التشهير"أن العقوبات الجنائية على  34في تعليقها العام رقم  وضحتقد ألألمم المتحدة 
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، بما في ذلك المادة أخرى  انشير إلى أن هناك أحكام، وأخيرا .2الممارسة الفعلية للحق في حرية التعبير

 .أنشطة المبلغين عن المخالفات تعيق، تنتهك الحق في الخصوصية والمعلومات، ويمكن أن 18

ساسية وحرياتهم األ ممارسة حقوقهممن اإلنترنت ، فإن القانون سيؤدي إلى خوف مستخدمي رتعبير آخوب

عيد على حق البالمدى  علىلقانون ا ثرؤ سيكما جوهره.  منالحق في حرية التعبير  فرغوسيعلى الشبكة، 

المعلومات وكذلك الحق في المشاركة في الشؤون العامة في العراق. ونشير إلى أن تناقل حرية بالتمتع 

من العهد  19( من الدستور العراقي وكذلك المادة 1) 38 الحق في حرية التعبير مكفول بموجب المادة

 .الذي دولة العراق طرف فيه، الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي 

ي صيغته ف ضوء ما سبق، ندعو مجلس النواب العراقي إلى سحب مشروع قانون الجرائم اإللكترونيةوعلى 

، بما في ذلك مع المجتمع المدني، إلعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم اإلنترنت ، وتنظيم مشاوراتالحالية

 الجميع في العراق.مع ضمان احترام حقوق اإلنسان األساسية وحريات 

 

 المنظمات الموقعة:

 اكسس ناو

 منظمة العفو الدولية

 هيومن رايتس ووتش

 المعهد الدولي للصحافة

                                                           
 12بتاريخ  47الفقرة  CCPR/C/GC/34 الوثيقة حرية الرأي وحرية التعبير، 19، المادة 34اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  2 

   2011سبتمبر 
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   الصحافيينالجمعية العراقية للدفاع عن حقوق 

 الشبكة العراقية لإلعالم المجتمعي

 المرصد العراقي لحقوق اإلنسان

 مَنا لحقوق اإلنسان

 القلم الدولي

 مركز القلم العراقي


