
 

 

ضغط األوساط اإلعالمية والنخب االجتماعية قانون جرائم المعلوماتية: 

 على تأجيل اقراره البرلمانتُجبر 

 

يرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره الرابع والخمسون، تفاعل وسائل االعالم ومنظمات المجتمع 

جرى مناقشته المدني والناشطين والفعاليات المجتمعية حول مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي 

اغلب النخب ي، اذ قوبل بموجة استياء واستنكار واسعين من قبل مبدئيا في مجلس النواب العراق

 اإلعالمية والثقافية واألكاديمية، ما شكل الضغط الكافي على الطبقة السياسية لتأجيل مناقشته وارجائه.

 

االجتماعية والثقافية والنخب االكاديمية جميع الفعاليات وتعتبر حملة الضغط الواسعة التي تكاتفت فيها 

حمالت الضغط والتكاتف في رفض كل ما من كيف يمكن ان تُعطي  مهم حولواالوساط الشعبية، مثاال 

 شانه المس بالحقوق والحريات العامة، واجبار السلطة السياسية في احترام المواقف الشعبية ازاها.

 

نخبة من  ويتضمن التقرير الجديد رصدا حول التغطيات اإلعالمية لقضية قانون جرائم المعلوماتية شمل

تقرير مرئي ومكتوب حول القضية، وما  150اكثر من  بر تتبعوع وسائل االعالم المعروفة في البالد

 واجتماعية حول القضية.نته من اراء ومواقف خبراء واكاديميين واوساط شعبية تضم  

 

نقاط عدة وفي ضوء عينة الرصد، الحظ راصدو "بيت االعالم العراقي" ان االنتقادات تركزت حول 

أتي لتوفير الحماية القانونية عبر نظام عقابي لمرتكبي جرائم االسباب الموجبة للقانون، على انه ي بينها

شبكة المعلومات وما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات واالفراد خسائر كبيرة وتمس 

 الحياة الخاصة لألفراد وتهدد االمن الوطني والسيادة الوطنية. ولكن الشيطان يكمن في فقراته.

 

ألف  21انون تنص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين من الق 3ومثال فان المادة 

ألف دوالر أميركي تقريبا ألي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب واإلنترنت قصدا لـ "المساس  42و

 باستقالل البالد ووحدتها وسالمتها أو مصالحها االقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو األمنية العليا".

 

تتضمن ذات العقوبات الستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ "إثارة النعرات المذهبية  6والمادة 

 أو الطائفية أو تكدير األمن والنظام العام، أو اإلساءة إلى سمعة البالد".

 



 

 

 10سنوات وال تزيد على  7وتشير الفقرة الرابعة من المادة الثامنة "يُعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 

ألف دوالر، كل من استخدم الشبكة  12آالف دوالر وال تزيد على  8غرامة ال تقل عن سنوات وب

المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد االعتداء على المبادئ والقيم الدينية أو األسرية 

 .وفي المواد اعاله، لم تُحدد ما نوعية الخروقات بالتحديد، أو االجتماعية"

 

يون وناشطون توقيت طرح مسودة القانون، واإلصرار هذه المرة على اقراره، وسط عدم ويربط صحاف

اعتراض أي حزب او كتلة سياسية، مع اقتراب االنتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى األحزاب 

العراقية لمنع انتقادها ونشر فضائح الفساد اإلداري والمالي التي باتت رائجة في االعالم ومواقع 

 واصل االجتماعي.الت

 

رايتس ووتش" ابرز المنظمات الدولية المعترضة على القانون، ومنذ وقت مبكر حين  هيومنمنظمة "

، وصفته في بيان بانه مقي د لحرية التعبير ويخرق القانون الدولي، ويهدد كل من 2011إعالنه في العام 

لميين الى جانب عباراته الفضفاضة، الصحفيين واألفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد والنشطاء الس

وانزال عقوبات قاسية بمن يعبرون عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو االجتماعية أو 

 الدينية.

 دـــعينـــة الرص

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 الوكاالت والمواقع االخبارية

 السومرية: 

 سياسة  |قانون جرائم المعلوماتية السومرية نيوز تنشر مسودة

  .جاهز للتصويت وسيقضي على مئات وماتيةقانون الجرائم المعل: نائب

  ...تثير الجدل من حيث العقوبات قانون الجرائم المعلوماتية بالفيديو: مسودة

  ...ةقانون جرائم المعلوماتي بالفيديو: البرلمان يؤجل القراءة الثانية لمشروع

  ...تجاهل جريمة تسريب بيانات قانون جرائم المعلوماتية: االعالم الرقمي

 سيّشرع لحماية المواطن | سياسة :قانون جرائم المعلوماتية لكعبي يعلق على

 دكتاتوري" | محليات "قانون جرائم المعلوماتية مشروعناشطون: 

 أمن  |قانون الجرائم المعلوماتية االعرجي: هناك مشكلة في عدم اقرار

  ...قانون جرائم رئيس مجلس امناء هيئة االعالم يدعو البرلمان لتشريع

 

 

 ناس نيوز: 

 استنساخ لقوانين مكافحة اإلرهاب’ الجرائم المعلوماتية’برلمانية: قانون 

على ’ فيتو السلطة’ُصِمم لمواجهة تنظيم القاعدة.. قانون الجرائم المعلوماتية 

 حرية التعبير

 جرائم’نائب: ناشطون قتلوا بسبب تدوينات.. ماذا سيحدث بعد قانون 

 ؟’المعلوماتية

 بيد السلطة لطعن المخالفين’ حربة’المرصد: قانون الجرائم األلكترونية 

رير قانون جرائم فقرات بينها تق 6جلسة البرلمان لهذا اليوم تتضمن 

 المعلوماتية

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/mobile/news/257710&sa=U&ved=2ahUKEwieitibwN7tAhVI6aQKHWNrAjwQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0ncbvY1Et9T0mda4aQ7HZF
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/364302/%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B2-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25B6%25D9%258A&sa=U&ved=2ahUKEwieitibwN7tAhVI6aQKHWNrAjwQFjABegQIBxAC&usg=AOvVaw008dRG5ovk003k2f7YVTOm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9/365356/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF&sa=U&ved=2ahUKEwieitibwN7tAhVI6aQKHWNrAjwQFjACegQICBAC&usg=AOvVaw3JFy7nU1VXNUv94uAKGlBU
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9/359106/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25A4%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588&sa=U&ved=2ahUKEwieitibwN7tAhVI6aQKHWNrAjwQFjAFegQIAxAC&usg=AOvVaw3UXYn4-uccOldah5fVmnmB
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/365784/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%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-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/365966/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B4%25D9%2591%25D8%25B1%25D8%25B9-%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585&sa=U&ved=2ahUKEwiSrOzewN7tAhXrsIsKHQq_DZ44ChAWMAB6BAgBEAI&usg=AOvVaw0nWSVpgMfXPm4kVMSxAPUI
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/263577&sa=U&ved=2ahUKEwiSrOzewN7tAhXrsIsKHQq_DZ44ChAWMAF6BAgAEAI&usg=AOvVaw0KASB1lGRCXno92OAVtjSL
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/249566/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2583-%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2583%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9/ar&sa=U&ved=2ahUKEwiSrOzewN7tAhXrsIsKHQq_DZ44ChAWMAN6BAgGEAI&usg=AOvVaw2yCOacpBk1cNw5VszqXDN_
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010621872549312797348:kgbocjfadqm&q=https://www.alsumaria.tv/news/%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9/344952/%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25A6%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9%3Fsrc%3Drss%26utm_campaign%3Drss%26utm_source%3DRss-articles%26utm_term%3DRss%26utm_medium%3DRss-344952&sa=U&ved=2ahUKEwiSrOzewN7tAhXrsIsKHQq_DZ44ChAWMAd6BAgJEAI&usg=AOvVaw2-F8jYEUm4v0eFqZ9SF5uS
https://nasnews.com/view.php?cat=45871
https://nasnews.com/view.php?cat=45866
https://nasnews.com/view.php?cat=45866
https://nasnews.com/view.php?cat=45708
https://nasnews.com/view.php?cat=45708
https://nasnews.com/view.php?cat=46348
https://nasnews.com/view.php?cat=46348
https://nasnews.com/view.php?cat=45614
https://nasnews.com/view.php?cat=45614


 

 

جرائم ’اعتراضات على قانون  7قارنه بقانونّي فلسطين ومصر.. مختص يقدم 

 ’المعلوماتية

األمن حول قانون مثير للجدل: نقاشات جديدة تمهيداً تصريح من لجنة 

 للتصويت

 األمن والدفاع: قانون جرائم المعلوماتية جاهز .. ننتظر أول جلسة للبرلمان

 

 عين العراق نيوز: 

 العراق.. قانون الجرائم المعلوماتية يصطدم بمعارضة

 قانون جرائم المعلوماتية يفجر خالفات بين أعضاء مجلس النواب

 الكشف عن موعد تصويت البرلمان العراقي على قانون جرائم المعلوماتية

 

 باس نيوز: 

  «الحزبيةالديكتاتورية »مشروع قانون جرائم المعلوماتية .. ترسيخ 

نقيب الصحفيين العراقيين : مسودة قانون جرائم المعلوماتية مخالفة للدستور 

 العراقي 

  «الدكتاتورية»تحالف القوى: تشريع قانون جرائم المعلوماتية يعني عودة 

من « النظام االستبدادي»محلل سياسي: أحزاب السلطة تريد تحويل العراق إلى 

 خالل قانون جرائم المعلوماتية 

 داد ضد قانون جرائم المعلوماتية بالصور( وقفة احتجاجية وسط بغ)

الشيوعي العراقي: األحزاب أرادت تشريع قانون جرائم المعلوماتية رداً على 

 مظاهرات تشرين 

قاطعة للنواب الذين يؤيدون تشريع قانون صحفيون يخططون إلطالق حملة م

 جرائم المعلوماتية 

 بسبب الرفض الشعبي.. البرلمان يؤجل التصويت على قانون جرائم المعلوماتية 

https://nasnews.com/view.php?cat=45606
https://nasnews.com/view.php?cat=45606
https://nasnews.com/view.php?cat=44957
https://nasnews.com/view.php?cat=44957
https://nasnews.com/view.php?cat=36409
https://nasnews.com/view.php?cat=36409
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=141114
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=141268
https://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=141177
https://www.basnews.com/ar/babat/652819
https://www.basnews.com/ar/babat/652423
https://www.basnews.com/ar/babat/652423
https://www.basnews.com/ar/babat/652276
https://www.basnews.com/ar/babat/650987
https://www.basnews.com/ar/babat/650987
https://www.basnews.com/ar/babat/650963
https://www.basnews.com/ar/babat/650755
https://www.basnews.com/ar/babat/650755
https://www.basnews.com/ar/babat/650520
https://www.basnews.com/ar/babat/650520
https://www.basnews.com/ar/babat/650506


 

 

قانون جرائم المعلوماتية مخالف للدستور.. يهدف لقمع حرية  خبير قانوني :

 التعبير واالعتراض 

   !برلماني يؤكد: تشريع قانون جرائم المعلوماتية سوف يقطع ارزاق هؤالء

ألمن البرلمانية لـ)باسنيوز(: قانون جرائم المعلوماتية ال يتعلق بـ"فيس بوك ا

 و"تويتر" فقط 

مخاوف من "قانون جرائم المعلوماتية" العراقي : تكريس للهالة"الحمراء" 

 حول الحكومة ومؤسساتها 

 

 وكالة بغداد اليوم: 

وسط بغداد تطلق ’’ الجرائم االلكترونية’’بالصور.. مسيرة معارضة لقانون  

 ’’كاتم التعبير’’تسمية عليه 

مركز حقوق يحذر البرلمان من المضي بتمرير قانون جرائم المعلوماتية 

 ويطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

قانون جرائم المعلوماتية: يتعارض مع القانون الدولي  منتقدة’’ رايتس ووتش’’

 وسيحد من حرية التعبير

بعد ’’ ألشهر’’قانون الجرائم األلكترونية يعود لالختفاء.. تأجيل التصويت عليه 

 موجة اعتراضات واسعة

ونائب ينفي الحديث ’’ جرائم المعلوماتية’’البرلمان يستعد للتصويت على قانون 

 ن قمعه للحرياتع

مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع 

 جلسته

 لكترونيةبغداد اليوم تنشر نص مشروع قانون مكافحة الجرائم األ

ً ’’ يرةأمنية خط’’اإلعالم الرقمي: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة   عالميا

 

 وكالة نون الخبرية: 

https://www.basnews.com/ar/babat/650451
https://www.basnews.com/ar/babat/650451
https://www.basnews.com/ar/babat/649493
https://www.basnews.com/ar/babat/516535
https://www.basnews.com/ar/babat/516535
https://www.basnews.com/ar/babat/505555
https://www.basnews.com/ar/babat/505555
https://baghdadtoday.news/news/138054/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://baghdadtoday.news/news/138054/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://baghdadtoday.news/ar/news/138018/A
https://baghdadtoday.news/ar/news/138018/A
https://baghdadtoday.news/ar/news/138408/A
https://baghdadtoday.news/ar/news/138408/A
https://baghdadtoday.news/ar/news/138342/%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%A3%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://baghdadtoday.news/ar/news/138342/%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%A3%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://baghdadtoday.news/news/137914/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9
https://baghdadtoday.news/news/137914/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9
https://baghdadtoday.news/ar/news/138184/A
https://baghdadtoday.news/ar/news/138184/A
https://baghdadtoday.news/ar/news/137994/A
https://baghdadtoday.news/news/138777/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7


 

 

 الكعبي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية: سيّشرع لحماية المواطن

 شيخ دلير: "جرائم المعلوماتية" استنساخ عن قوانين اخرى

 البرلمان يؤجل تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية

 رئاسة البرلمان: مشروع قانون جرائم المعلوماتية شهد اجراء تعديالت شامله

قيم ورشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وناشطون يصفون القانون كربالءت

 بانه سياسي بامتياز

 الكعبي : المسودة الجديدة لقانون جرائم المعلوماتية ستنجز االسبوع المقبل

الولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته البرلمان ينهي القراءة ا

 الى االثنين المقبل

 

 

 الصحف

 صحيفة المدى:

 المعلوماتية وتطرح بدائلاالتصاالت البرلمانية تنتقد قانون جرائم 

 : قانون جرائم المعلوماتية يعيدنا لحقبة المخبر السري38تحالف 

 مليون حساب وهمي في فيسبوك 32لجنة مناقشة قانون جرائم المعلوماتيّة: 

 مسودة قانون جرائم المعلوماتية وشرعنةُ القمع السياسي 

 مجلس النواب يناقش جرائم المعلوماتية متجاهاًل االعتراضات 

 عقوبة حبس وغرامة  63مادة سالبة للحرية و 21قانون جرائم المعلوماتية: 

 منظمات مدنية تنتقد البرلمان: يحاول تمرير مسودة ملغومة تالحق الناشطين 

 

 صحيفة المراقب العراقي

 الجرائم المعلوماتية بحاجة إلى مراجعةلجنة برلمانية: قانون 

https://non14.net/130826
https://non14.net/130569
https://non14.net/128165
https://non14.net/115762
https://non14.net/113674
https://non14.net/113674
https://non14.net/112397
https://non14.net/107940
https://non14.net/107940
https://almadapaper.net/view.php?cat=231744
https://almadapaper.net/view.php?cat=231652
https://almadapaper.net/view.php?cat=218080
https://almadapaper.net/view.php?cat=231728
https://almadapaper.net/view.php?cat=231706
https://almadapaper.net/view.php?cat=231679
https://almadapaper.net/view.php?cat=230165
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/22/228118/


 

 

 مناشدة جماهيرية بعدم تمرير قانون الجرائم المعلوماتية

 ائم المعلوماتية الى الفصل التشريعي المقبلالبرلمان يقرر ترحيل قانون جر

ام منفذ   هل هو وسيلة لخنق الحريات ..« جرائم المعلوماتية»مشروع قانون 

 …لحماية

االسبوع المقبل.. ادراج قانون جرائم المعلوماتية على جدول أعمال جلسات 

 البرلمان

ام منفذ   هل هو وسيلة لخنق الحريات .. «جرائم المعلوماتية»مشروع قانون 

 لحماية الحرمات ؟

 إنتهاكات قانون المعلوماتية للدستور

 «احتجاجات ضد قانون مكافحة الجرائم

 

 صحيفة الزمان: 

 سخط شعبي وإدانة واسعة لمسودة قانون جرائم المعلوماتية

 (1ملتقى الحوار الفكري يناقش قانون جرائم المعلوماتية )

 2-2ملتقى الحوار الفكري يناقش قانون جرائم المعلوماتية 

 من تقييد حرية التعبير ينصحون بإقرار حق الحصول على المعلومة بدالً  خبراء

 أول محاولة إغتيال ضد المحتجين على قانون الجرائم األلكترونية

 من الديمقراطية إلى التكميم

 

 القنوات التلفزيونية 

 

 قناة العهد: 

 نائب بالفتح : العقوبات بقانون جرائم المعلوماتية تم تخفيفها

https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/25/229155/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/12/17/235021/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/12/06/231900/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/12/06/231900/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/11/225219/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/11/225219/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/12/06/231900/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/12/06/231900/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/25/228921/
https://www.almuraqeb-aliraqi.org/2020/11/23/228440/
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44844
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44725
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44755
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44604
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=44731
http://www.azzaman-iraq.com/content.php?id=30361
http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85928


 

 

وماتية لن يمر دون ان ينهي ظاهرة الجيوش الكناني: قانون الجرائم المعل

 اإللكترونية

 اجتماع مرتقب بين عدد من اللجان النيابية لحسم قانون الجرائم المعلوماتية

كاطع الركابي : الحديث المتداول في االعالم حول قانون الجرائم المعلوماتية 

 مغلوط

 نائب: الحديث المتداول في االعالم حول قانون الجرائم المعلوماتية مغلوط

 

 قناة الفرات: 

 ة للفصل التشريعي المقبلالبرلمان يُرّحل قانون الجرائم المعلوماتي  

 نسان تبحث مع ممثلة يونامي الجرائم المعلوماتية والعفو العامحقوق اال

 جرائم المعلوماتية.. أداة للرقابة أم تهديد للحريات ؟

بالفيديو.. معن: االبتزاز االلكتروني وليس العامل االقتصادي سبب الكثير من 

 حاالت االنتحار

 لجدلنص مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المثير ل

كنا: قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان يختلف عن الحكومي.. هل يتضمن 

 قطع األذن؟

 كبير قبل التمريرقانون الجرائم المعلوماتية قلق 

 ماسبب الجدلية حول قانون الجرائم المعلوماتية

منتدى عراقيون يعقد جلستة لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتية بحضور 

 سياسي واكاديمي

 االمن والدفاع النيابية اليوجد تضليل للحريات في قانون الجرائم المعلوماتية 

 المعلوماتيةاعتراضات بالمباشر بسبب قانون الجرائم 

نقاش حاد و بالوثائق بين جاسم الحلفي وكاطع الركابي حول قانون الجرائم 

 المعلوماتية

http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85920
http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85920
http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85918
http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85538
http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85538
http://www.alahad.tv.iq/?page=article&itemId=85531
https://alforatnews.com/news/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%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%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://alforatnews.com/news/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%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%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://alforatnews.com/news/%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-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%9F
https://alforatnews.com/news/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://alforatnews.com/news/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://alforatnews.com/news/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%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%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84
https://alforatnews.com/news/%D9%83%D9%86%D8%A7-%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%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
https://alforatnews.com/news/%D9%83%D9%86%D8%A7-%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%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=kPQosJnm6gI
https://www.youtube.com/watch?v=ZHNAV7ddUZ8
https://www.youtube.com/watch?v=-xR0kZiJd74
https://www.youtube.com/watch?v=-xR0kZiJd74
https://www.youtube.com/watch?v=rU9RJy5iLaY
https://www.youtube.com/watch?v=RH50OKl_MXE
https://www.youtube.com/watch?v=7XTGCMSj6zY
https://www.youtube.com/watch?v=7XTGCMSj6zY


 

 

 

 

 ية قناة ان ار تي عرب

 تجاهل مشكلة أمنية خطيرة عالميا قانون جرائم المعلوماتية: مركز متخصص

الجرائم  'قانون من الدستور يحدد موقفه من تمرير 38تحالف المادة 

 'المعلوماتية

 االلكترونية قانون الجرائم االمن النيابية تصدر توضيحا بشأن

 الجرائم المعلوماتية االئتمان بقانونشمول سرقة بطاقات 

 االلكترونية قانون الجرائم الدفاع النيابية توضح حقيقة وجود مخاوف بشأن

  االلكترونية: خنق لحرية التعبير واداة قانون الجرائم هيومن رايتس عن

  ...ويرفع جلسته إلى معلوماتيةقانون جرائم ال البرلمان ينهي قراءة ومناقشة

 

 قناة رووداو:

 مركز حقوق يحذر البرلمان من تمرير قانون جرائم المعلوماتية

البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته 

 إلى إشعار آخر 

لن يشرع قانوناً ال يحمي المجتمع من  جرائم المعلوماتية".. الكعبي: البرلمان"

 التهديدات االلكترونية 

ت أسوأ القوانين الكاتمة لحرية التعبير ويُعيد مركز ميترو: جرائم المعلوما

 الدكتاتورية بأبشع صورها 

البرلمان من تمرير قانون جرائم المعلوماتية ويطالب رئيس مركز حقوق يحذر 

 الجمهورية بالتدخل 

 

  :قناة الرشيد

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx%3Fid%3D35727%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw3icoD7oSbMI6G5l4uM7rh_
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx%3Fid%3D35264%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjACegQIBxAC&usg=AOvVaw0Yk-NlUHCJFho6UcMqpF6K
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx%3Fid%3D35264%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjACegQIBxAC&usg=AOvVaw0Yk-NlUHCJFho6UcMqpF6K
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx%3Fid%3D35398%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjADegQICRAB&usg=AOvVaw2rmqxIiwX_GSKLQZlOarAU
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=34874&MapID=2
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/AR/News.aspx%3Fid%3D35263%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjAFegQIBBAC&usg=AOvVaw0U-szyeSPlj9j05shgO_74
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/AR/News.aspx%3Fid%3D35492%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjAGegQIAhAC&usg=AOvVaw3QPF7TVbhTGfx67Bu_BXvk
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=013557301245411302927:ptqwp4s-aou&q=https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx%3Fid%3D35370%26MapID%3D2&sa=U&ved=2ahUKEwj-rJyVyd7tAhUD-6QKHV5RC4MQFjAJegQIBhAC&usg=AOvVaw2GqgooyLsurSan29XCNYxk
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2111202011
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2111202011
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2311202012
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2311202012
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/011220207
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/011220207
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/251120209
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/251120209
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2111202011
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2111202011


 

 

 جرائم المعلوماتية مطالبات شعبية واكاديمية بإلغاء مشروع قانون

 قانون "جرائم المعلوماتية" يثير استياء الشارع البابلي

 خبير قانوني -قانون "جرائم المعلوماتية" يثير الجدل والمخاوف علي التميمي 

قانون "جرائم المعلوماتية" يثير الجدل والمخاوف | الكاتب واالكاديمي د. كاظم 

 المقدادي

قانون "جرائم المعلوماتية" يثير الجدل والمخاوف ونخب اكاديمية وثقافية 

 تصفه بالفخ | تقرير ضحى عنبر

  !ما هي حقيقة قانون الجرائم االلكترونية الذي سيساهم بمعاقبة العراقيين

 قانون الجرائم المعلوماتية.. بين استهداف الكلمة الحرة وحماية المستخدم

كتل والمجتمع المدني حول قانون الجرائم مال طالل: هناك خالفات بين ال

 المعلوماتية

 

 

  :قناة زاكروس

طارق حرب: قانون جرائم المعلوماتية، اقسى من قانون مكافحة االرهاب 

 "#بال_أقنعة مع هيفاء الحسيني 

مجلس #النواب يستأنف عقد جلساته .. وقانون #جرائم #المعلوماتية أكثر #

 الملفات المثيرة للجدل على طاولته

ناشطو محافظة يصفون قانون جرائم المعلوماتية العراقي بالصفعة  بابل..#

 قاسية للحريات

لمعلوماتية تنظيم للحقوق ام على الحرية بال أقنعة مع هيفاء الحسيني | قانون ا

 السالم

م هو نسف لحرية قانون الجرائم المعلوماتية .. تقيد للجريمة اإللكترونية أ

 التعبير

 البصرة ترفض قانون الجرائم المعلوماتية#

https://www.youtube.com/watch?v=37F6jfACqY8
https://www.youtube.com/watch?v=mhUCk_rQe3M
https://www.youtube.com/watch?v=1zpv-HPwHC4
https://www.youtube.com/watch?v=VphUogHov2I
https://www.youtube.com/watch?v=VphUogHov2I
https://www.youtube.com/watch?v=mJD2QQrbQCI
https://www.youtube.com/watch?v=mJD2QQrbQCI
https://www.youtube.com/watch?v=tLH1fuiVOGE
https://www.youtube.com/watch?v=yFvUfxicefI
https://www.youtube.com/watch?v=eC0IM68Ooo4
https://www.youtube.com/watch?v=eC0IM68Ooo4
https://www.youtube.com/watch?v=WuLjRVHcMQs
https://www.youtube.com/watch?v=WuLjRVHcMQs
https://www.youtube.com/watch?v=KKAg0-cdjkI
https://www.youtube.com/watch?v=KKAg0-cdjkI
https://www.youtube.com/watch?v=ICikrODS5JQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICikrODS5JQ
https://www.youtube.com/watch?v=k1SJ-iXiXD0
https://www.youtube.com/watch?v=k1SJ-iXiXD0
https://www.youtube.com/watch?v=XTjvYU3bV4M
https://www.youtube.com/watch?v=XTjvYU3bV4M
https://www.youtube.com/watch?v=IvSksIqOG3E


 

 

بابل.. تنظيم وقفة احتجاجية ضد قانون الجرائم المعلوماتية واعتباره بداية #

 لتكميم األفواه

األمن النيابية: قانون الجرائم والمعلوماتية يحمي المجتمع من االبتزاز 

  اإللكتروني

المعلوماتية ضرورة فالجرائم اإللكترونية خطر الداخلية االتحادية: تشريع قانون 

  قادم

 

 :قناة البغدادية

 القانونية النيابية: قانون جرائم المعلوماتية مخالف لمواد الدستور

 سيئة وخطيرة".. مسودة "جرائم المعلوماتية" تثير الجدل بالعراق"

معهد الحرب والسالم: قانون الجرائم المعلوماتية في العراق يعيد البالد إلى 

 حقبة تجريم حرية الرأي

 األمن النيابية تحدد موعد التصويت على قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية

ظاهره محاربة التشهير واالستغالل وباطنه كتم الحريات.. رفض واسع لقانون 

 جرائم المعلوماتية

 البرلمان يرحل الجرائم المعلوماتية للفصل التشريعي المقبل

 

 

 قناة العراقية:

اللواء خالد المحنا : اغلب نصوص قانون جرائم المعلوماتية موجودة بقانون 

 العقوبات العراقي 

المحايد مع سعدون محسن ضمد / قانون جرائم المعلوماتية .. عودة جديدة 

 22.11.2020واعتراضات جادة / 

 -بين التأييد والمعارضة .. قانون جرائم المعلوماتية على جدول البرلمان غدا 

 زيد الطائي

https://www.youtube.com/watch?v=Df0w5X8HFBs
https://www.youtube.com/watch?v=Df0w5X8HFBs
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/10/03/iraq/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://www.zagrosnews.net/ar/2020/10/03/iraq/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://zagrosnews.net/ar/2020/11/21/iraq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%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%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://zagrosnews.net/ar/2020/11/21/iraq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%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%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/alqanonet-alneabet-qanon-gram-almalomatet-mkhalf-lmoad-aldstor
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/set-okhtert-msodt-gram-almalomatet-tther-algdl-balaraq
http://albaghdadiyagroup.com/news/articles/mahd-alhrb-oalslam-qanon-algram-almalomatet-fe-alaraq-eaed-alblad-l-hqbt-tgrem-hret-alr2e
http://albaghdadiyagroup.com/news/articles/mahd-alhrb-oalslam-qanon-algram-almalomatet-fe-alaraq-eaed-alblad-l-hqbt-tgrem-hret-alr2e
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/al2mn-alneabet-thdd-moad-altsoet-al-qanon-mkafht-algram-allktronet
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/zahrh-mharbt-altshher-oalastghlal-obatnh-ktm-alhreat-rfd-oasa-lqanon-gram-almalomatet
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/zahrh-mharbt-altshher-oalastghlal-obatnh-ktm-alhreat-rfd-oasa-lqanon-gram-almalomatet
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/albrlman-erhl-algram-almalomatet-llfsl-altshreae-almqbl
https://www.youtube.com/watch?v=2tk-HxQmhCw
https://www.youtube.com/watch?v=2tk-HxQmhCw
https://www.youtube.com/watch?v=vcefZZiUK8A
https://www.youtube.com/watch?v=vcefZZiUK8A
https://www.youtube.com/watch?v=M4yhIwThPoY
https://www.youtube.com/watch?v=M4yhIwThPoY


 

 

قانون جرائم المعلوماتية يقوض الحصول على  -جاسم الحلفي  -تغطية خاصة 

 المعلومة

قانون جرائم المعلوماتية لن يقوض حرية  -النائب بدر الزيادي  -تغطية خاصة 

 التعبير والنشر والنقد

 قانون جرائم المعلوماتية .. مشروع للحد من الجرائم األلكترونية

 احمد عرام -فعل رافضة لقانون الجرائم المعلوماتية جلسة البرلمان .. ردود 

 عباس ناعم -مجلس النواب يناقش قانون الجرائم المعلوماتية 

 قانون جرائم المعلومات يرتبط بقوانين اخرى مرادفة له -الغالب

جلسة نقاشية لدراسة قانون الجرائم األلكترونية بحضور اعالمي  -بغداد 

 وقانوني

 .. وقفة لرفض القانون وسحبه من قبل الحكومة الجرائم اإللكترونية

ينتقد رئيس في قانون الجرائم االلكترونية من  -ياسر السالم  -المحايد 

 الجمهورية يحكم بـ المؤبد

 شروق العبايچي : قانون الجرائم االلكترونية لم يتطرق لالمن القومي للبلد

 

 قناة دجلة:

 نفس عميق | قانون جرائم المعلوماتية .. حاجة قانونية أم سياسية؟

نقيب الصحفيين الالمي: لدينا مخاوف ِمن قانون جرائم المعلوماتية والمضي به 

 بصيغته الحالية خطأ 

سعدون: قانون الجرائم المعلوماتية تمت صياغته بطريقة "بوليسية" وتشريعه 

 سيكرس مبدأ الدكتاتورية

  !!قانون الجرائم المعلوماتية رفض واسع بسبب كثرة االخطاء#

https://www.youtube.com/watch?v=cZYkgjM87M0
https://www.youtube.com/watch?v=cZYkgjM87M0
https://www.youtube.com/watch?v=QhGXmfP1eVw
https://www.youtube.com/watch?v=QhGXmfP1eVw
https://www.youtube.com/watch?v=suv_XiIhyqg
https://www.youtube.com/watch?v=4mKW5cQ9ykM
https://www.youtube.com/watch?v=Z148jQksIRg
https://www.youtube.com/watch?v=N5_Ep6b-Ews
https://www.youtube.com/watch?v=Y0wrzVxwLNA
https://www.youtube.com/watch?v=Y0wrzVxwLNA
https://www.youtube.com/watch?v=yqVAFVSDJYQ
https://www.youtube.com/watch?v=x8-5niO0p4E
https://www.youtube.com/watch?v=x8-5niO0p4E
https://www.youtube.com/watch?v=vk2SrpStX5s
https://www.youtube.com/watch?v=ZA2vf8de2ic
https://www.youtube.com/watch?v=97mq9K06Nis
https://www.youtube.com/watch?v=97mq9K06Nis
https://www.youtube.com/watch?v=XLDFBaoSxuc
https://www.youtube.com/watch?v=XLDFBaoSxuc
https://www.youtube.com/watch?v=DEI8uSIeLMQ

