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 التقييدي فلسطين إصالح قانون الجرائم اإللكترونيةعلى 

 المعايير الدولية تعديالت محّسنة لكن دون 
 
لتطوير اإلعالم  المركز العربي-"آفاز"، "حملة كل من قالت –( 2017ديسمبر/كانون األول  20 القدس،)

 وزراءالأمين عام مجلس  إلى رسالة مشتركةفي "هيومن رايتس ووتش" االجتماعي"، "منظمة العفو الدولية"، و
لقانونية ليتماشى مع التزاماتها ا اإللكترونيةالجرائم  على السلطات الفلسطينية تعديل قانون  إنصالح عنان 

 . الدولية

منظمات مخاوف استجابة ل، 2017عام البعض األحكام القمعية في قانون تعديل اقترحت وزارة العدل 
حق في حرية العلى  بقيود غير متناسبة وتعسفيةبعض المواد التي تسمح تركت . غير أنها المجتمع المدني

 . وحماية البيانات ،الخصوصية، التعبير

التعديالت " :الدولية الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفوقسم ، نائبة مدير ماجدالينا مغربي قالت
ية أي شخص ينتقد السلطات الفلسطينبحق  والغرامات الباهظة المقترحة إلزالة األحكام التي تسمح بالسجن

رية حالفلسطينيين في  حماية حقلتغييرات إضافية إلى حاجة  ثمة. لكن مرحب بها على اإلنترنت خطوة
 ". هم بالكاملبياناتوحماية  ،الخصوصية، التعبير

بموجب مرسوم  "نيةالجرائم اإللكترو  بشأن 2017لسنة  61 قانون "ال أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ستنادا ا عيسى عمروالحقوقي  شطاوالن صحفيينة عد اتهامات إلى لطات الحقاالسوجهت  ./تموزفي يوليو

ديالت تع ، اقترحت وزارة العدلء القانون إلغاإلى  المجتمع المدني الفلسطينيبعد دعوات . القانون هذا إلى 
 عليه. 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/20/312543
https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/20/312543
https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/07/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.pdf
http://7amleh.org/2017/11/16/cybercrime-laws-as-a-weapon-against-expression/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/palestinian-human-rights-activist-charged-under-repressive-new-cybercrimes-law/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/palestinian-human-rights-activist-charged-under-repressive-new-cybercrimes-law/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/human-rights-activist-arrested-by-palestinian-security-forces-over-facebook-posts/
https://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1742&category_id=6&year=


المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي، منظمة العفو الدولية، -المشتركة، ترحب آفاز، حملة هاتفي رسال
ية سجنقوبات ع التي تسعى إلى إزالة النصوص التي تسمح بفرض المقترحة وهيومن رايتس ووتش بالتعديالت

كام التي األح و إلغاءعلى تعديل أالسلطات الفلسطينية  تحث، و وغرامات باهظة على انتقاد السلطات سلميا
جبار مقدمي الخدمات على االحتفاظ ببيانات المست ع مواقحجب و خدمين تسمح للسلطات بالمراقبة، وا 

 . والخصوصية دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبيرمن إلكترونية 

 ترونيةقانون الجرائم اإللكيمنح الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش: "قسم ، مديرة سارة ليا ويتسنقالت 
عاديين  على أشخاص فرض المراقبةو لحجب المواقع، قدرة غير محدودة تقريبا  النقد التي ال تتقبل لسلطاتا
  صهم". كم هائل من البيانات التي تخ جمعو 

تناسبا مع ضروريا وم تقييد حرية التعبير إال إذا عندما يكون ذلكالقانون الدولي، ال يجوز للسلطات  بموجب 
أو اآلداب  ،الصحة العامة، النظام العام ،العامة السالمة، حماية مصالح عامة معينة )مثل األمن القومي

فلسطين  قع على عاتقت. تقييد االنتقاد السلمي للسلطة السياسية، لكن دون الغيروحريات  العامة( أو حقوق 
عام ال "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي"على بموجب مصادقتها هذه االلتزامات القانونية 

 .، باإلضافة إلى معاهدات أخرى 2014

ل يعدتالفلسطينية  "على السلطات: لتطوير اإلعالم االجتماعيالمركز العربي -حملةمدير  ،نديم ناشف قال
 لفلسطينيين.االخاصة ب تعبيرالالحقوق الرقمية وحرية يحمي، ال ينتهك، اإللكترونية األخير لقانون الجرائم 

 اضي". تهم ضمن الفضاء االفتر احترام حريي الضرور  ومن ،لحرية والعدالةمن أجل ا كافح الفلسطينيون لطالما 

ة التي يخرق االتفاقات الدولي: "القانون بشكله الحالي ما زال مدير حمالت آفاز في فلسطين ،انعقال فادي قر 
في هذه  .لشعبهاالحقوق األساسية نقض وعد السلطات باحترام ويالحكومة الفلسطينية باحترامها،  تعهدت

  ."المرحلة، على الحكومة الفلسطينية إما إدراج جميع التعديالت المقترحة من المجتمع المدني أو إلغاء القانون 

 
 لقراءة الرسالة بالكامل: 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/20/312543 

https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
https://www.hrw.org/ar/about/people/222502
https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/20/312543


 
 بشأن قانون الجرائم اإللكترونية: لالطالع على البحوث الكاملة التي أجرتها منظمة العفو الدولية

-dangerous-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/palestine
expression/-of-freedom-on-attacks-in-escalation 

 
 : للمزيد من المعلومات

 ؛774020670(0) 972+ة(: عربيال، اإلنغليزيةنديم ناشف )حملة، عن ا في حيف

 nadimnashif@  تويتر:. nadim@7amleh.org أو ؛526403634(0) 972+

 fadi@avaaz.org أو ؛972597599446+(: اإلنغليزية، العربيةن )اع، فادي قر فازآ عن في رام هللا

  أو؛ +447904398122ليزية والعربية(: غمغربي )اإلنالينا ماجد منظمة العفو الدولية، عنفي لندن 
Magdalena.Mughrabi@amnesty.org .تويتر :magdamughrabi@  

خلوي ) +528837990-972(: اإلنغليزي العربية، هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر ) عنفي القدس 
 أو (؛خلوي + ) 1-646-725-8650 فلسطيني(؛ خلوي + )970-598504903 إسرائيلي(؛

shakiro@hrw.org .تويتر :omarsshakir@ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/palestine-dangerous-escalation-in-attacks-on-freedom-of-expression/
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