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 الملخص

 عند وتعديالته 2591 لسنة األردني الدستور في اإلنسان حقوق ضمانات موضوع الدراسة هذه تناولت      

ت تعرض حيث المنطقة، تواجه التي التحديات ظل   في أهمية من الموضوع لهذا لما الطوارئ، حالة إعالن

 الطوارئ حالة تعريف وكذلك وتعديالته، 2591 لسنة األردني الدستور ظل   في اإلنسان حقوق ألهم الدراسة

 على الواردة والقيود تفعيلها وشروط هاوآثار القانونية ماهيتها مبينا   ،األردني للتشريع وفقا   أشكالها بيان مع

 .هاظل   في وحرياته اإلنسان حقوق

 للسلطة ممنوحة ضمانات أكانت سواء اإلنسان حقوق بحماية الكفيلة الضمانات هذه الدراسة تنبي   كما      

 ضوء على تثور التي والجدليات اإلشكاليات أهم مبينا   قضائية، ضمانات أو قانونية ضمانات أو التشريعية

 حدا، على امنه كل ووصف ،الطوارئ حالة ظل   في اإلنسان حقوق حماية في فاعليتها ومدى ضمانة كل

 خالل اإلنسان لحقوق القانونية الحماية مالمح أهم الدراسة هذه على طلعالم   خالله من يستشف نحو على

 .األردني الدستور ظل   يف الطوارئ حالة
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Abstract 

      The researcher has conducted through this thesis  subject of  Human Rights 

Guarantees during State of Emergency Accordance with Jordanian Constitution 

Code for  year of 1952, due to growing the importance of aforementioned 

subject  in light of the political challenges which happened recently in Middle East 

Area , Accordingly, This thesis discussed the definition ,classifications of 

Emergency State Accordance with the Jordanian constitution Law ,moreover 

defining the restrictions of Human Rights in each kind of these exceptional case. 

      As well, The researcher has indicated through this thesis the legal, legislature 

and Judiciary guarantees of human rights during emergency state with the legal 

dialectics, effectiveness and problematic of each one kind , In such a manner to 

show the aspects of legal protection of human rights under the Jordanian 

Constitution law. 
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