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 مكتب النائب األول األستاذ حسن كريم الكعبي المحترم   - العراقي مجلس النواب    رئاسة  /الى 

  

    اإللكترونية الجريمة مشروع قانون   /م

  

  

 بات   أن التـقدُّم التكنولوجي  اإللكترونـية وتؤكدجهود العراق عالـياً ومســــــعاه في إقرار قانونه لمـكافـحة الجريـمة   أوهاردتثمن  

ــوء   ـــ ـــ ـــ مؤسساتها  نظم فيوتدمج  القانونية، أطرها على أن تكيف  دولتجبر ال يوم،في كل  إجرامية جديدة ظواهريتيح نشـ

، اســـــــــــــــــــتراتيجيات ابتكارية تمِكّنها من أن تبقى متقدمة قليالً على  تنظيم الخدمات   أوالمختصـــة في مواجهة الجريمة  

ــر اإلجرامية وأن تدافع عن المجتمع وتحافظ على النظام العام عن طريق منع الجرائم والتحقيق فيها ــ ــ ــ ــ في وضع  العناصــ

. ولذا فمن غير المتصـور أن تفكر المؤسـسـات المسـؤولة عن يات التي تقررها الدسـاتيريقابله ضـمان حماية الحقوق والحر

األمن في مواجهة ظاهرة اإلجرام دون اـستخدام األدوات التكنولوجية. وتـستطيع المؤـسـسات المـسؤولة عن األمن أن تـستخدم 

ــاركة واعية وحقيقية لل  اإللكترونيةلمكافحة الجريمة  األدوات التكنولوجية  ــنت  أنها  مواطنين في منعبمشـ تبني االطار   أحسـ

ـقد مثـلت تـحدـيات   اإللكترونـية  أوة  الســـــيبرانيـ وبخالف الجرائم الـعادـية ـفان الجرائم   واعـية.الـقانون ودعمـته بثـقاـفة مجتمعـية  

  ةإمكانية تحققها في أوضــاع يكون مرتكبها خارج حدود الدول تها  على مســتويات عدة باعتبارها جرائم أهم ما تفرضــه طبيع

ـتدار وتحفظ من قـبل جـهات غير    التي يســـــتلزم جمعـها للتجريم  اإللكترونـيةتكون األدـلة   أن  أو  مشـــــفر او مجهول الهوـية 

ــائية ــلطة بلد الجريمة وواليته القانونية والقضـ ــاع الجريمة المنظمة  ,  حكومية وخارج حدود سـ التي باتت ناهيك عن أوضـ

القانون لحماية الحقوق   أنفاذســــلطات   أمامتســــتثمر بعض االمتيازات التي تقررها القوانين الوطنية والقيود التي تضــــعها  

  .  أجراميصوصية لتنفذ من خاللها بعض األنشطة التي تدخل في اطار مشروع والحريات والخ

وتـقدر عالـياً الجهود المـبذولة من   اإللكترونـيةعلى مشـــــروع الـقانون العراقي المقترح لمـكافـحة الجريـمة   أوهاردوقد اطلـعت 

لحكومة والتي تظهر توافر اإلرادة تغييرات جدية على المســودة المقترحة من ا  أحداثرئاســة البرلمان العراقي ولجانه في  

)  السيبراني(  اإللكترونيةويواجه في ذات الوقت الجرائم   أعمالهاالصادقة لتبني قانون يحفظ الحقوق والحريات وينظم بيئة 

  التي قد ترتكب في الفضاء السيبراني .
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  -: أدناهعامة وأخرى خاصة على بعض النصوص وفق التفصيل  المالحظات   أدناهندرج 

  -عامة:المالحظات  

تبدي المنظمة ابتداءاً قلقها من العقوبات المبالغ بها والتي يتضـــمنها القانون وتدعو الى تبني حالة من المرونة في  -1

 ذلك.والبديلة كلما امكن  اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية باللجوء الى العقوبات المالية

ــروع القانون عدم االلتفات الى حقيقة  -2 ــاء  اإللكترونيةالجرائم   أنيؤخذ على مشـ غالباً ما ترتبط بخدمات في الفضـ

ــيبراني تقدم من اطراف عير حكومية من القطاع الخاص   ــيات  أوالس ــتلزم  اجنبيهتتبع في اغلبها لجنس  االزامهيس

القانون عند مباشــرة   أنفاذانونية واضــحة تنظم التزاماتها في مواجهة أجهزة في التعاون مع التحقيقات نصــوص ق

ــروط التعاقد التي تنظمها عقود تراخيص الخدمة  مع  ــمو على شـ ــائية تسـ بنظر  األخذاألخيرة الي تحقيقات قضـ

يها عند  تكون النصــوص القانونية المنظمة لتلك الحقوق وااللتزامات لمقدمي الخدمات ومشــعل  أناالعتبار وجوب  

 القضائي . واألشرافبالوضوح والخضوع التام للتفويض  اإللكترونيةتعاونها في منع الجريمة 

الى الزامه مـشغلي ومقدمي الخدمات بتامين قنوات اتـصال مؤهله للتعاون مع  رلم يتـضمن مـشروع القانون ما يـشي -3

 القضائية.التحقيقات القضائية من قبيل تعيين ممثل قانوني مفوض لتلقي األوامر 

العسـكرية  واألسـرارذات الخصـوصـية والتي تقع على المواقع   اإللكترونيةلم يتطرق المشـروع لحاالت الجريمة  -4

الذي يقتضي ايراد نص محدد ينظم  األمرتقع بين القضاء العادي والقضاء العسكري    أنتي يمكن وحالة التنازع ال

 الحالة.

لم يتطرق مشـــروع القانون الى حقيقة تنازع الوالية القضـــائية المفترض بين القضـــاء االتحادي وقضـــاء إقليم  -5

وانين العراقية لنصـوص واضـحة تمنح العديد من الق  أغفالسـيما وان   اإللكترونيةكوردسـتان في مكافحة الجريمة 

األولوية للقضـاء االتحادية في نظر القضـايا التي يقع جزء منها خارج حدود اإلقليم قد ترتب عليها تعطيل الحسـم  

التحريات والتحقيقات    اإللكترونيةللعديد من القضــايا في اكثر من مجال  والمقتضــى انه وبســبب طبيعة الجريمة 

تكون الوالية  أنالتي تكون في الغالب عابرة للوطنية يســتلزم التحقيق فيها التعاون الدولي  الخاصــة بها وطبيعتها  

 فيها للقضاء االتحادي حصراً.

ً تتضـــمن نصـــوص القانون   أنيجب   -6 تاماً في تحديد التدابير اإلجرائية التي يســـتلزم تطبيقها  المســـتقبلي وضـــوحا

 القضائي. واألشرافالتفويض 

المخزنة   لكترونيةاإللحفظ المعجل للبيانات  تنظم ا  يتضمن حاالتصريح    لقانون نصانوصي بتضمين مشروع    -7
تراعى عند إقرار عقود التراخيص التي توقع مع    ،الوطنيةالمستخدمة في القضايا الوطنية وكذلك القضايا عبر  

 الخدمات.لي غمش أومقدمي 
من مقدمي الخدمات األجانب باعتباره امر حيوي    اإللكترونيةبالنظر ألهمية عامل الوقت في الحصول على األدلة   -8

بنظر االعتبار   األخذومع    اإللكترونيةللتحقيقات والمالحقات القضائية بشأن األفعال الجرمية المشمولة بالجريمة  
تبني طرائق تحقيق فعالة مقترنة بتدابير فعالة بشأن التعاون الواليات القضائية المتعددة فأن هناك حاجة ملحة الى 

الدولي تضمن تقديم األدلة الرقمية  خالل مدد زمنية معقولة , وهو امر يفرض على العراق ايراد نص خاص في  
بعض الصالحيات التي تتجاوز طرائق االتصال    اإللكترونيةمشروع القانون يفوض سلطات التحقيق في الجرائم 

 رجي عبر القنوات الرسمية الروتينية . الخا
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التصــدي للتهديدات المتصــلة بالفضــاء   أوالتدابير الوقائية   أويغفل مشــروع القانون ايراد أي من هياكل الحماية  -9

الروابط  أوالمواقع   أوالبنوك بإصـــــدار التحذيرات  أومشـــــغليها   أوالســـــيبراني من قبيل الزام مقدمي الخدمات  

ــبوهة  ــوداء،رج في قوائم التي تند أوالمشـ تلتزم جهة يحددها القانون بإعداد مواقع الكترونية تتيح للجمهور  أو سـ

 اإللكتروني.االبتزاز  أومواقع لالحتيال  إنهامن حيث  اإللكترونيةإمكانية التحقق من بعض المواقع 

لها هياكل مؤسسية تشكي الدول فييتبنى العراق بعض الممارـسات الفـضلي الى تبنتها  أنبـضرورة   أوهاردتوـصي  -10

تختص  اإللكترونيةمن قبيل اعتماد محاكم مختـصة بالجريمة  اإللكترونيةدائمة تخـصـصية في العامل مع الجريمة 

الجرائم   ة المتهمين ـب ات ومحـاكـم ات والتحقيـق إجراء التحرـي ةـب ارات   اإللكترونـي ك مـه از تحقيق يمتـل ة بجـه دعوـم ـم

 الجرائم.خاصة للتعامل مع هذا النوع من 

 

  -يلي: فهي كما   عن المالحظات على نصوص المشروع المقترح  أما

   التعاريف /األولالفصل ـ 1

  أنحيث  وفي المسودة الجديدة    الغائهاوجود مواد عقابية تم اقتراح  بأ ـ الكثير من التعاريف مرتبط وجودها والحاجة منها  

  أعاله. وفقاً لما ورد    اإللغاء  أوالتعديل    وأجراءاليه في مسودة التشريع لذا يقتضي مراجعتها    رما يشيالتعريف مرتبط بوجود  

تعريف للهاتف الخلوي وتضمينه في النصوص العقابية مع الحاسوب باعتباره وسيلة شائعة تستخدم في شكل    إضافةب ـ  

  المعلومات.واسع في نطاق شبكة 

  األهداف /   األولالفصل ـ  جـ

  االتي:تكون بالنص  لألهداففقرة  إضافةنقترح 

على    اعتداءاتالتي تشكل    األفعالات ومعاقبة مرتكبي  توفير الحماية القانونية لالستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلوم

  المستخدمين  وأموالحقوق وحريات 

  العقابية ( الجرائم والعقوبات )   األحكامالفصل الثاني / ـ 2

(  أن  )أ التشريع وصور    22الغاء  بهيكلية  األلغاء  اخل  عقابية غير مبرر حيث  الجرائم   وأساليب  وأدواتمادة)  ارتكاب 

(  وأنواعها  اإللكترونية المواد  الغاء  اقتراح  تم  المثال  سبيل  والتزوير(تواقيع 7،8،9على  والسرقة  بالتهكير  المتعلقة   (

االكتفاء بتجريمها استناداً   نال يمك)  اإللكترونيةجريمة (التزوير    أن الكترونية/بطاقات مصرفية/محررات الكترونية) حيث  

 إرشادات ) من  8) حيث عرفت المادة (لإللغاءالمعدل (كتبرير    1969) لسنة  111لقانون العقوبات العراقي النافذ رقم (

كل من أقدم عن قصد، وبصورة غير مشروعة    اجريمة التزوير المعلوماتي بانه  )حول الجرائم السبرانية(  اإلسكوامنظمة  

التعويل عليها    أوأو تبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها    إدخالعلى  

  ة ومفهومة بشكل غير مباشر أوقانونية كما لو كانت صحيحة بصرف النظر عما اذا كانت هذه البيانات مقروء أغراض في 

   ال.

  األمواليسهل جريمة غسيل    أوموقع الكتروني يتيح    بأنشاءتتعلق    الغائهاالمادة العاشرة من مسودة القانون والمقترح  )  ب

مبني على االكتفاء بالتجريم    اإللغاءلكن اذا كان    2015) لسنة  39رقم (  األموالقانون مكافحة غسيل    أحكاموهي تشابه  
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عقابية  المن قوانين  في  عليه  لخصوصية    أخرىصوص  التوجه  هذا  نؤيد  وتعدد صورها   اإللكترونيةالجريمة    أركانفال 

  .وأثارهاوطرق اثباتها وحدود مسؤوليتها  وأركانها

منظمة   وإرشاداتبودابست    باتفاقيةيتطلب مراجعة شاملة للمواد العقابية والجرائم (الملغاة) بالمقارنة مع ماورد    /المقترح

الجرائم    اإلسكوا رقم    اإلرشادوقواعد    السيبرانيحول  تقنية   1998لسنة    48األوربي  لمكافحة  العربية  االتفاقية  وبنود 

 األموال المشابهة في القوانين النافذة كقانون العقوبات العراقي وقانون غسيل    ةالعقابيالمعلومات مع مراجعة دقيقة لألحكام  

  العقوبات في مشروع القانون. تبعات إلغاءوغيرها لمطابقة  اإلرهابوتمويل 

  ).اإللكترونيةالمادة العاشرة (الجرائم الواقعة على البطاقات  باقتراح قما يتعل )جـ

(الجرائم) بينما تم ذكر مادة عقابية واحدة تعالج استخدام شبكة المعلومات للوصول الى  : جاءت المادة بعنوان مستقل  أوالً 

  العائدة للغير بطريقة غير مشروعة.  اإللكترونيةالبطاقات 

  ) جرائم التهديد واالبتزاز.11النص المقترح للمادة () ء

لذا يقتضي فصل العقوبة وتحديدها وفقاً لذلك كما يلزم   اإللكترونيجريمة التهديد تختلف عن جريمة االبتزاز  أن /المالحظة

  في فصل التعاريف. اإللكترونيبتزاز االتعريف 

من مسودة القانون ألنها تتعلق بالجرائم التي ترتكب  مع التحفظ على جسامة العقوبات  ) 13و 12الغاء المواد ( دال نؤي) هـ

لعدم وجود نصوص عقابية   اإللكترونيةالتجارية    واألوراق  اإللكترونيةوالمستندات والمحررات    اإللكترونيفي مجال التوقيع  

  يمكن الركون الى تطبيقها في قانون العقوبات العراقي النافذ. 

  جمع األدلة والتحقيق والمحاكمة:  إجراءاتالفصل الثالث/   – 3

 اإللكترونيةتتناسب مع الطبيعة الخاصة للجرائم    إجرائيةوضع قواعد عامة  مع  ) من المسودة  26و   24للمواد (  إضافةيقتضي  

  2000الخدمات  كمزوديوخصائصها (تتطلب خبرات خاصة، عابرة للحدود، سريعة الزوال، مخزونة لدى اطراف ثالثة 

  المعلوماتية. األدلةمنها) حول جمع 2لغاية المادة    14اتفاقية بودابست تضمنت مواد مفصلة (من المواد   أنكما 

  

  ومسؤولية الشخص المعنوي واإلعفاءل الرابع / المصادرة  الفص  – 4

  / المصادرة29المادة   )أ

قد يتسبب   اإللكترونيةالبرامج المستخدمة في ارتكاب الجرائم    أو   األدوات  أتالف  أو  األجهزةمصادرة    أن   /المالحظة

بحقوق الغير    األخاللفي تلف بيانات وبرامج لعدة مستخدمين مستقلين مما يوجب عدم االكتفاء بعبارة (مع عدم  

 في صدد المادة المقترحة.  الواردةحسن النية) 

المعنوية لذا يقتضي ترتيب الفصل   األشخاصمن المسؤولية ومسؤولية    واإلعفاءترابط بين المصادرة    دال يوج  ) ب

  الرابع وفقاً لذلك مع عدم وجود حاجة لتبويب المسودة كفصول مستقلة يحتوي الفصل على مادتين او ثالثة فقط.

 عامة وختامية أحكامالفصل الرابع/   – 5

  : الرقمية لألدلةالمركز الوطني  بأنشاءوالمتعلقة  28المادة   )أ

الجنائية لوجود قسم مختص حالياً   األدلةالمذكور مع وزارة الداخلية ويرتبط بمديرية  نقترح ارتباط المركز    /المالحظة

 وتقديم الخبرة والتقارير الفنية للمحاكم وسلطات التحقيق المختصة.  اإللكترونيةفي المديرية المذكورة يختص بالجرائم 
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ً رفع الفقرات سادساً    ) ب المقترحة لكونها منظمة بقو28من المادة (  وثامنا خاصة وخاضعة لتقرير وتعليمات  انين  ) 

  المختصة.   اإلداريةالسلطة  

 المقترحة  29جـ) المادة 

  إصدارعلى المجلس    أوجبانظمة أو تعليمات من مجلس الوزراء ألن النص المقترح    إصداريقتضي تحديد    المالحظة/

  القانون. أحكامانظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ 

  مالحظات عامة:  – 6

  بالمساهم والشريك. قوما يتعلوضع بنود خاصة أكثر تفصيالً تتعلق بأحكام سريان القانون   )أ

بالمعلومات    ) ب والتحقيقية  القضائية  السلطات  وتزويد  البيانات  بحفظ  تتعلق  الخدمة  لمزودي  ملزمة  بنود  وضع 

 والمحافظة على سرية بيانات المستخدمين.

 . اإللكترونيةنفي الجريمة  أو إثباتوضع بنود خاصة مفصلة تتعلق بحجية األدلة الرقمية في   ) ت

الزام وزارات   بمالحقة مرتكبي   أود)  متخصص  فريق وطني  لتأسيس  السيبراني  باألمن  أمنية مختصة  جهات 

المعلومات والبيانات ذات  وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين و  اإللكترونيةوحجب المواقع    اإللكترونيةالجرائم  

 المالي.  أوالحكومي  أوالطابع األمني 

من العقوبة والتسامح وحق الطعن والتظلم من    واإلعفاءخاصة تتعلق بالعقوبات التبعية والشروع    أحكامهـ) وضع  

  التحقيق والمحاكمة.   أثناءوالخبرة الفنية  اإللكترونيةالقرارات الخاصة بحجب المواقع 

  

  

أوهارد دعمها لجهود العراق في تبني القانون واستعدادها لتقديم الدعم الفني في هذا االتجاه، كما تنتهز الفرصة  ختاماً تؤكد  

المتظافرة   للجهود  أملين  العراق  المتحدة لمساعدة  الشكر والتقدير لجهود مكتب حقوق األنسان في بعثة األمم  لتقدم عظيم 

  أهدافها. النجاح في تحقيق 

  

  

  

   سعد حسين                                                                                                              

    اإلدارةرئيس مجلس 

27 -12-2020  

  

  نسخة منه الى 

  ) للتفضل باالطالع والعلم ...... مع التقدير  المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي األممبعثة  –مكتب حقوق اإلنسان 


