
 أ

 

 جامعة اإلسراء

 كلٌة الحقوق

 الدراسات العلٌا قسم

 

 

 الدولٌة والمواثٌق الوطنٌة التشرٌعات بٌن العام للموظف الرأي عن التعبٌر حرٌة

 "مقارنة دراسة"

Freedom of expression of public opinion between 

national legislations and international conventions 

"A comparative study" 

 

 إعداد الطالب

                      حسٌن علوان حٌدر

 

 الدكتوراألستاذ إشراف 

 قبٌالتالحمدي سلٌمان 

 

 استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً الرسالة  قدمت هذه

 القانون 

 

9102 



 ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ج

 

  



 د

 

 



 ه

 

 ًٍ انزحٛىحبسى هللا انز


قالتعالى:

ىىىىىىى ََسىىىىىىى ٌِلِإِلَىىىىىىىىاْدع }  ِاْلِحْكَمىىىىىىى َِر ِّ

 ِىىىىىال تًَِوَجىىىىىاِدْل   ْاْلَحَسىىىىىَ  َِواْلَمْوِعَظىىىىى ِ

ًَ صدقهللاالعظٌ .{أَْحَسن ِه
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 اإلهداء
 مرتإب خموصشهدإء إمؼرإق إذلٍن كدموإ أ روإهحم من أ جل إموطن إذلي حوموإ به ... إ ىل لك  لك إ ىل

ىل وأ منه وطنه  ....وطين إ 

 وإمؼرإكِني إمؼرإق

ىل من أ محل أ مسه بلك إفتخار...  ىل من ػومين إمؼطاء دون إهتظار.. إ  ىل من لكهل هللا ابمهَبة وإموكار ... إ  إ 

ىل من ستبلى لكٌلته جنومًا أ هديت هبا  ىل من رحل ػىل جعل ويف هفسه أ ن ٍرى ًويم أ فضل من أ ميس.. إ  إ 

ىل إل بد..  إمَوم ويف إمغد وإ 

ىل روح وإدلي  إ 

ىل ىل   إ  ىل بسمة إحلَاة ورس إموجود إ  ىل هبع إحلب وإحلنان وإمتفاين... إ  من اكن دػاهئا ماليك يف إحلَاة.. إ 

 سم جرإيح..رس جنايح وحناهنا بو 

 إحلنوهة أ يم

ىل لي غن ورفؼوإ إملؼرفة بلنادًل دريب أ انروإ من إ   وساحموين زةل لك نوساين وغفروإ.. ػرثيت جحرة طًر

ىل.... سهوة لك ػىل  .بسخاء فأ غطوين ػوهيم طامباً  أ تُهتم إذلٍن لك إ 

غزإء أ سأ تديت   إل 

 نوحب مؼني وخري يل س ند خري اكهوإ إذلٍن إ ىل... ورإحيت تؼيب وأ حزإين، أ فرإيح شاركوين من إ ىل

ههيم إس ند حنوانً  ضدرإً  اكهوإ إذلٍن إ ىل.. وإمؼطاء  ...أ تؼب حني جبَين إ 

 بنايت  إهمثني مريإيثزوجيت إمؼٍززة و 

 إ ىل من حتوو ابل خاء ومتزيوإ ابموفاء وإمؼطاء إ ىل ًنابَع إمطدق إمطادق ..إ ىل من مؼهم سؼدت

 أ يخ وخوإيت وأ هًل

 مباحثإ                                                                       

                     سني ػووإنحِدر ح                                                                     
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 شكز ٔتقذٚز

ٌسعؼدين وكعد إيهتَععض بفضعل هللا ورػاًتعه مععن إػعدإد هعذمل إدلرإسععة إملتوإجعؼة أ ن أ توجععه إ ىل هللا 

ق أ معايم وأ معدين ابمؼعزم وإمتر ابمحلد وإمشكر، إذلي هدإين وأ ان متعامممي طعإمطًر هعذإ إمؼمعل إمؼومعي،  ل 

ععق  ىل طًر فاجععل مععن أ انروإ يل سععينِل إمؼععق وأ رشععدوين إ  وهَععأ  يل مععن إل سععاتذة إل جععالء وإمؼوععٌلء إل 

إذلي تفضعل ػععًل بلبعوإ إل عإ  ػععىل إمطعوإب وأ خعص ابذلكععر إل سع تات إدلمحتعور محععدي إملبعَالت، 

حةل، محععٌل أ هععين أ توجععه رسععاميت، وإذلي ي ًتععوإن أ بععدإً بتلععدو ًععد إمؼععون وإمنطععر يل خععالإ هععذمل إملععر 

ثرإء هذمل إمرساةل.  ابمشكر إ ىل لك خشص سامه بزتوًدي ابملؼوومات إمالزمة ل 

فاجععل أ غضععاء لنععة إملناكشععة متفضععوهم  ىل إل سععاتذة إل  ومناكشععة  ابلطععال محععٌل أ توجععه ابمشععكر إ 

ىل  إمرساةل، ملدرإً هجودمه إملؼع  غاعا ابمتطعوًبات إمسعدًدة إمعيت أ ثعرت معا جعاء رضعمون إمرسعاةل، وإ 

ىل هعععذمل إملعععرحةل، إ ىل لك هععع لء إمشعععكر  لك أ سعععاتذيت عامؼعععة إل رسإء إذلٍعععن بفضعععوهم وضعععوض إ 

 وإمتلدٍر، وأ ساإ هللا أ ن حيلق هلم رىض إخلامق وتلدٍر إخلوق.
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 الوطنٌة التشرٌعات بٌن العام للموظف الرأي عن التعبٌر حرٌة

 مقارنة دراسة: الدولٌة والمواثٌق 

 إعداد الطالب

                    حٌدر حسٌن علوان

 الدكتور األستاذإشراف 

 قبٌالتالحمدي 

 يهخص انذراست

هىىىىدلدالدراسىىىى إلىىىىىتوأىىىىٌتحرٌىىىى الىىىىرأيوالتع ٌىىىىرل موظىىىى العىىىىا لىىىىًالت ىىىىرٌعاد

العراقٌىىى وااتياقٌىىىادوالموادٌىىىقالدولٌىىى ويلىىى مىىىنةىىىتل ٌىىىانمي ىىىو حرٌىىى التع ٌىىىرعىىىنالىىىرأي

الىىىرأيعىىىنالتع ٌىىىرلىىىًالعىىىا الموظىىى لحرٌىىى والوط ٌىىى الدولٌىىى   ىىىكلعىىىا يوتوأىىىٌتالأىىىما اد

حرٌىىى التع ٌىىىرلىىىًالعىىىا الموظىىى حىىىقأىىىم دالدولٌىىى والوط ٌىىى التىىىًوالتطىىىرقإلىىىىالت ىىىرٌعاد

وقىىىدتوصىىى دالدراسىىى إلىىىىمجموعىىى مىىىنال تىىىاتموالتوصىىىٌاديوالتىىىًٌتمدىىىلأهم ىىىا مىىىا.رأٌىىى عىىىن

ٌتىىىى ةطىىىىوةالىىىىىاامىىىىا لىىىىًتعزٌىىىىز  (2001)مىىىىنالدسىىىىتورالعراقىىىىً(98)ت ىىىىكلالمىىىىادةٌىىىى تً:

حرٌىىىى التع ٌىىىىرلىىىىًالعىىىىراقااا  ىىىىاةطىىىىوةعٌىىىىركالٌىىىى لأىىىىمانحرٌىىىى التع ٌىىىىريايٌ ىىىىكلعٌىىىىاب

ل ىىىىيهالت ىىىرٌعادالوا و ٌىىى والواقىىىلاام ىىىىًالو ىىىقومحىىىاوادالتىىىدةلمىىىىنق ىىىلالمسىىى ولٌنأىىىعيا 

ٌوصىىىًال احىىىد  عىىىادةكمىىىا.المىىىادةالدسىىىتورٌ وٌحول ىىىاالىىىىمجىىىرد ىىىضٌيوىىىدقوتىىى الميترأىىى 

ًكالىىى الوىىىوا ٌنالعراقٌىىى التىىىًتىىى ظ حرٌىىى التع ٌىىىرعىىىنالىىىرأيوتعىىىدٌ  ا مىىىاٌتوالىىىقمىىىلال ظىىىرلىىى
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