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 الملخص
امة اإااةا ضةماا اااااايةة ال ة ااااةا الحماية االناايية الحقةالااإ  ِ اعتةاا ايقةة اأيااتحمية

ِ ا فحال االطاارئا،افياحال االطاارئااهاافااالتمتلكاالفعالي االا اهذهاالضماا ا،اعلىاحق
حالةةةة اااةةةةتماايي ايمقةةةة اا اتااةةةةااالعمةةةة اتالاشةةةةاضاالقاااايةةةة االتةةةةيات ةةةةق االضةةةةمااا ا

اهةةذااااليقةةالامطلةةاهاتحتمهةةااضةةرار اتحق ةة ا،افةةياالقةةااا االناةةايياااةةا القاااايةة الإ
امة ااحماية ااةلط االاالة افياالمحافظ اعلىااماهمااحياتهماااا الماازا اب  احقالااإ

التعط  االيقا ااالافياحال االطاارئاأااااالتحثافياهذااالتفع  ،افاضىأااااعتاا أيا
ِياال انةااما انةهاتعط ة االاشةاضااالمتةاائاالتةيا االيقا افياالحةاال ااالعتيااية االاة

ااال ةةةقالي االتةةةياتظهةةةرافةةةيا،افةةةياالحالةةة ااالعتياايةةة ااااةةةا  الإت ةةةق اضةةةمااا اااااايةةة
تحةةةثاهةةةااق ةةةاايمقةةة اتحا ةةةااالاشةةةاضاالقاااايةةة االتةةةيايعطةةة االعمةةة ابهةةةاافةةةياحالةةة اال

الطةةةةاارئااالتةةةةياتفعةةةة افةةةةياحالةةةة االطةةةةاارئاامةةةةااهةةةةااالمعيةةةةاراالمعتمةةةةاافةةةةياهةةةةذااالتفع ةةةة ا
ا.اااا اماىاماليم اذلكام االقااعااالقااا االااليافياحماي احقالااإ،ااالتعط  

قاااايةةة افةةةيااةةةااا االعقاتةةةا اااااعةةةااابهةةةذاااةةة تماتحل ةةة ااتفاةةة راات   ةةةااالاشةةةاضاال
القااا االاالياااالتفاايا االاالي افضاًلاع ااااا االطاارئااالتحثاع اااةاا اااااااية ا

اتحا ةةااالحقةةالاالتةةياتعطةة ااشاشةةهااالقاااايةة االِاشةة اتحم تهةةا  ِ أااايمقةة امةة اِاللةة
اثافةياحالة ااذلكالمعالن االحاال اال ايق االتةياتحة،اتفع  احما تهاافياحال االطاارئا

قمةةااتةةماتحا ةةااالحةةاال ا،االتعط ةة أاااعتمةةاافةةياهةةذااالتفع ةة الطةةاارئااتحا ةةااالمعيةةاراالم
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معالنةةة اااااايةةة اشةةةرلح ااذلةةةكالتفع ةةة احمايةةة اهةةةذااالحةةة افةةةياحالةةة اإلةةةىااالتةةةياتحتةةةا 
الطةةاارئااتقرلةةراعقاتةةا اشةةارم افةةياحالةة امِالفةة اممةة اهةةذهاالاشةةاضاقمةةااتةةماتحا ةةاا

اشعات اهذااالتحثاتظهرامة اِةالعاعةامااااا الااإالاشاضاالتياتتعارضام احق
انااااراا امعمق اتتاااعاهذااالماضاعافياحال االطاارئااظرًاالحاااي اهذااالماضاعا

ااةةةا ،ااشةةةعات االحشةةةاعاعلةةةىااةةةرارا اتمةةة احقةةةالااإاااةةةا فيمةةةاا تعلةةة اتحقةةةالااإ
ِياا مةة أهميةة االتحةةثاااا ،ارااالعمةةاعاب ةةااالقةةاا االعاةةقرل ِاشةةً افةةياحالةة االطةةاارئاالاةة

ِيايمق الهذااالتحثاا ايقا اال  اعم اب االنا احقالا،ات م افياهذهاالشعات  قماااا
فةةياحالةة االطةةةاارئااااةةا لمعرفةة االِرااةةا اا ةةراالقاااايةة االمتعلقةةة اتحقةةالااإاااةةا اإ

اارااة اتحمية ا،ااتمق اااااااياب ااالمااط المعرفة امةالهماامةااعلة همافةياحالة االطةاارئا
الاةلط االتاف ذية المعرفة امةااعل هةااامةاالهةاا،اام اللالطا االتاف ذي ااالت رلعي اااااي امق

إلةىاافياحال االطاارئااالالط االت رلعي االنةرا االتعةايال افةياالاشةاضاالتةياتتطلةه
ا.ااا تىاتتااف ام امتاائاحقالااإالحذلاحأااااالضاف أاااالتعا  

ا،االحماي ا ااتفع  ،اناايي،احقالااإاالكلمات المفتاحية:
Summary 

The criminal protection of human rights is a legal insurance 

for every human being to defend him from any encroach on his 

rights, but this insurance does not have the same effectiveness in 

the case of emergency, in that the emergency case is an 

exceptional state which possibly could stop the work in legal 

clauses that form the statutory insurances to humans in the 

criminal law, and this preventing is requirable  in order to achieve 

the balance in human rights between protecting their families and 

lives on one hand and protecting the authority of the state from 

any assault or disorder. To investigate in this activating or 

deactivating could not exist only in the emergency state and it 

does not in the normal cases because there are no obligations to 

deactivate the laws and the principles which construct legitimate 

guarantees for humans in the normal state. Moreover, the problem 
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which emerges in the research is determining the legal clauses that 

can be activated or deactivated in the case of emergency, and what 

is the trustable criterion to which they are bound to, and their 

appropriateness with the rules of the international law in 

protecting human rights. According to that, it is going to analyze, 

explain and adapt the legal clauses in the punishment law, the 

rules of international law, the international conventions, the 

emergency law and how to search for a legitimate support which 

may define the rights that hinder their own legitimate clauses 

which are concerned in protecting them or activate their protection 

in the emergency case in that to treat the crucial cases that happen 

in the case of emergency and determine the dependable criterion 

in this activating or deactivating. It is also has been determined the 

cases which require a clear, legal treatment so that to activate this 

right in the emergency state and decide relentless punishments in 

the case of violating these laws. Furthermore, it has been 

determined the laws that conflict with the human rights, and the 

difficulty of this research shows itself when there is no deep study 

about this subject in a case of emergency because of its sensitivity 

concerning human rights and the difficulty to have decisions that 

touch human rights, especially in the state of emergency since 

most of the work or the authority is going to be in the hands of the 

military forces. In addition to that, the importance of this research 

lies in its difficulty and it can be a guideline for human rights 

commissions to know the illegal infringements regarding human 

rights in the emergency case. It also functions as a legal civilizing 

for the citizens to know what is for them and what is on them in 

the case of emergency; and a legitimate, studious paper presented 

to executive and juristic governments: the executive authority to 

know what is for it and what is not in the case of emergency and 

the legislative authority in order to make adjustments, adding or 
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deleting to the clauses which require to do so in order to coincide 

with the principles of human rights. 

Key words: activation, criminal, human rights, protection 

 المقدمة
امةةة اإااةةةا ضةةةماا اااااايةةة ال ةةة ااااةةةا الحمايةةة االنااييةةة الحقةةةالااإ  ِ أيااتحميةةة

ِ ا ،افةةياحالةة االطةةاارئاهااافاةةتمتلةةكاالفعاليةة اااالا اهةةذهاالضةةماا اال،ااعتةاا ايقةة اعلةةىاحقةة
فحالةة االطةةاارئاحالةة اااةةتماايي ايمقةة اا اتااةةااالعمةة اتالاشةةاضاالقاااايةة االتةةيات ةةق ا

اهذااااليقالامطلةاهاتحتمهةااضةرار ا،افياالقااا االناايياا ااالضمااا االقااااي الإ
فةةياالمحافظةة اعلةةىاامةةاهمااحيةةاتهمااحمايةة ااةةلط ااااةةا تحق ةة االماازاةة ابةة  احقةةالااإ

التعط ةة االيقةةا ااالافةةياأااااالتحةةثافةةياهةةذااالتقع ةة ،افاضةةىأااااعتةةاا أياامةة االاالةة 
ِياال  انةااما انةهاتعط ة االاشةاضاحال االطةاارئاااليقةا افةياالحةاال ااالعتيااية االاة

ااال ةةقالي االتةةيا،افةةياالحالةة ااالعتياايةة اااةةا  الإاالمتةةاائاالتةةيات ةةق اضةةمااا اااااايةة
تظهرافياالتحثاهااق ةاايمقة اتحا ةااالاشةاضاالقااااية االتةيايعطة االعمة ابهةاافةيا
حالةة االطةةاارئااالتةةياتفعةة افةةياحالةة االطةةاارئاامةةااهةةااالمعيةةاراالمعتمةةاافةةياهةةذااالتفع ةة ا

ا.اااا اماىاماليم اذلكام االقااعااالقااا االااليافياحماي احقالااإ،االتعط  اا
اا تمام اِالعاهذااالتحثاعملي اتحل  ااتفا راات   ااالاشاضاالقااااي افيااااا ا
العقاتةا اااااعةةااالقةةااا االةةاالياااالتفاايةةا االاالية افضةةاًلاعةة ااةةااا االطةةاارئااالتحةةثا

اتحا ةةةااالحقةةةالاالتةةةياتعطةةة ااشاشةةةهااالقاااايةةة اعةةة اااةةةاا ااااااايةةة ايمقةةة امةةة  ِ  اِاللةةة
اذلةكالمعالنة االحةاال اال ةايق ا،اتفع  احما تهةاافةياحالة االطةاارئاأاااالِاش اتحم تها

،االتعط ةة أاااعتمةةاافةةياهةةذااالتفع ةة التةةياتحةةاثافةةياحالةة االطةةاارئااتحا ةةااالمعيةةاراالم
ااااايةة اشةةرلح ااذلةةكاامعالنةة إلةةىااامةة اِةةالعاذلةةكااةة تماتحا ةةااالحةةاال االتةةياتحتةةا 

لتفع  احماي اهذااالح افياحال االطاارئااتقرلراعقاتا اشارم افياحال امِالف امم ا
اشةةعات ااااةا هةذهاالاشةاضاقمةاااة تماتحا ةااالاشةةاضاالتةياتتعةارضامة احقةالااإ

هةةذااالتحةةثاتظهةةرامةة اِةةالعاعةةاماانةةاااارااةة امعمقةة اتتاةةااعاهةةذااالماضةةاعافةةياحالةة ا
اشةةعات االحشةةاعااااةةا  اهةةذااالماضةةاعافيمةةاا تعلةة اتحقةةالااإالطةةاارئااظةةرًاالحاااةةي
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ِياااااةةا علةةىااةةرارا اتمةة احقةةالااإ  مةةرااالعمةةاعاب ةةاا.ِاشةةً افةةياحالةة االطةةاارئاالاةة
ا.القاا االعاقرل 

ِيايمقةة الهةةذااالتحةةثاا ايقةةا اال ةة ا،ا اأهم تةةِات مةة افةةياهةةذهاالشةةعات إ قمةةااااةة
اااةا  راالقااااية االمتعلقة اتحقةالااإلمعرف االِرااا اااااا عم اب االنا احقالااإ

لهةةةماامةةةااعلةةة همافةةةياحالةةة اافةةةياحالةةة االطةةةاارئااتمق ةةةاااةةةااااياب ةةةااالمةةةااط المعرفةةة امةةةا
الاةةلط االتاف ذيةة ا،ااارااةة اتحميةة اااااايةة امقامةة اللاةلطا االتاف ذيةة ااالت ةةرلعي ،االطةاارئا

 االتعةةايال افةةيالمعرفةة امةةااعل هةةااامةةاالهةةاافةةياحالةة االطةةاارئااالاةةلط االت ةةرلعي االنةةرا
الحةةةذلاحتةةةىاتتاافةةة امةةة امتةةةاائاأااااالضةةةاف أاااالتعةةةا  إلةةةىااالاشةةةاضاالتةةةياتتطلةةةه

ا:اا تماعرضاهذااالتحثاتالهيقلي ااالتي ،اااا حقالااإ
ااحال االطاارئا.اااا الت   ااالنااييالحقالااإا:المتحثااالاع
االطاارئا.افياحال اااا تفع  االحماي االناايي الحقالااإا:المتحثاالمااي
ا.فياحال االطاارئااااا تعط  االحماي االناايي الحقالااإا:المتحثاالمالث

  الِاتم اا
 المبحث األول

 وحالة الطوارئ  ناا التكييف الجنائي لحقوق ال 
احال االطارئات ق اعاماالتمام اِاللهاااااا ت   ااالباام افهماحقالااإأياالعم 

تعط لهاافياحال اااا اأاالحماي االناايي الحقالااإتحا ااالااااالقاااايافياتفع  اا
االطاارئا ااات نتها، االحرل  اممر  افالح اها امترااف  ، اااتعملهما االفقها  ام  ،اااقم ر

ااار اطبيعي افياالفرااعلىافع اما رلااتمعااا االاااا:اعرف االحرل  ل ااااتضا اتأاها
االقااا ا احااا افي اا،(1)ا"ماها ايمقأا اللفرا امرقز ام اتأاها االالط  اما  اتمقتضاهي  

ِ ا ترقزاعلىا،اااهياالحقالاالمقفال اااليًاااالمتعلقِاتالحماي االقااااي ،ا(2)التعرضالحقاا
ااإ االحقاما اااااااال رام  افي ااالعامل   االااع ااالنماعا ااتلزم ااالفراا ااتحمي ي 
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اعاها االتاازع اااليمق  اماهاأا ا(1)الحرما  االايااي، اماها امتااع  اقح ااالحقال  
االحيا ا ااحرم  االنااي  ااالاالم  االحيا  افي اقالح  االمااي  ااماها االاتِاهااالتر يح

اأِرىاااتشااي اقالح افياالتملكاااالتنارااأِرىا،االح اافياالماااا أااا،الِاش 
الحرلا االعام اقحرل االرأيااالتعب راإلىااانتماعي اقالح افياالعم ااالتعليماتاإضاف 

اااالا االخاالشحاف  ااالتاق  ا(2)ام  ا، اااالحقال الهاااأا ااابي  اطبيع  اذا  ا الحرلا 
امالاال امتااع اماهاا

احرل ااالفرااايقابلهااح االاال اااالحشل االفاضىاالنهاالماازا اب اهما.اا-1
اترت هاأهمي االحرلا ااتقايماتعضهااعلىاتعضاحاهاالماظاراالفقرياللمنتم ا.ا-2
اللحرلا افهاا-3 ااالفراا ااألاعاظر  افياالمقام االتنار  ااكام ايض احرل  اا اا، قما

ِيافياالعقاااالنتماعي امفهاماالح ااالحرل ا ِتلاافياالاظاماالفراياعا
أماافياالعقاااالنتماعيا،اح اطبيعياللفرااااليقب االتاازعففياالاظاماالفرايايعتبرهياا

ام اع انز  ا تاازعااالفراا الشالحاالمنتم  ااحقااهم ا احرلتهم اعالاا احقالاافيا،
اتأيااااا اإ االقيام اع  االالط  اامتااع امباأ اعلى ااالحرلا ااااامتها االحقال انل 

اعم اا نابياتناهااالفرااا.أيااعم ايق ااهذهاالحقالاالمايقرراالزاماالالط اتااا 
ااإ افيعا ا ااالاالمي االا   افي ابايااأفض اااا أما اقرماا االقا المِلااا ا"

اا(3)"اام ابهذ، اااتاع ااإااا اأفضلي  اعلى ااآلي  االماليق اااا ه  التفض  اااهذا(4)على
اتعالى: ِي افيااال افاناااالاابلماناا األام ااانااا اللماليق  االاا اااذ ي اابىاااات برا"

اال افرل  ام  اا(5)"اقا  اق ا، اع  ابها امي ز  احقااًا ِي اماح االتفض   اهذا امم زا  ام 
ت ا احرلش اعلىاتمق  االفراام ااافهذه اماح اإلهي اايفترضاتالاال اا ،االمِلااا 

التمت ابهاااقالهماايا رافيااتناهاااحاا.ف تقب االفرااتالرضااق االضااتطااالتق اا ا
                                                           

في ظل التشريع الوطني والقانون الدولي  نااننادية عبد المالك آيت، الحماية الجنائية لحقوق اإل .1

، 101ص 2005الجزائر  -أالتفاقي، رسالة ماجاتير كلية الحقوق جامعة سعد دحلب، البليدة 

102 . 

 . 2ص ،ناان. د. شعبان احمد رمضان، محاضرة بعنوان الحماية الوطنية لحقوق اإل2

   (70اية )/ورة االسراءس. 3

 . 51ص ،3تفاير ابن كثير، ح. 4

      34سورة البقرة اآلية . 5
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االتاظيما االتياتقررهااال رلع ااإاالمي ا.ااقذلكاالاال اتقب اق االضااتطااالتق اا ا
ا.افالاتقب االتفرلطاتحقالااالفراااعلىاحااهاالا الاأشتحااال علىاحااااالطااها اا 

اااتباااااطغيا االاال ا.إلىاااالاتفرلطاالاال اتحقالااالفراااااالا ؤاي،اهااكافاضى
العم  ِي اللحقالاأياام اق اماتقاما تب  ااا االناايي  تفع  افياأاااتعط  افياالحماي 

ا-:الحماي االناايي اللحقالاا نهاتحا ااافهماالاقاطااآلتي 
اق  االتااز اب  اح االفراااالط االاال ا.الاقط ااألاااي ااالمهم اتحا-1
تقايمااحااالحقالاعلىااألِرىافياالترت هايحقمهااظرالاالمنتم افقاايقا اح اا-2

ح االحرم االِاش افياالاق ا.ام اانه اأااااالم امقاماعلىاح االشحاف ااالرأي
امايحقم اماها الظرالامع ا  ااِر اعلى الح  اتقايم ااااما الح  اتعط   اال انا ااظراا

حال االطاارئاقمااا االتعط  ااالتفع  اي م االاضاأيااالعرالام اظرالااماي اااهر 
ِ ا ِ اال االح االيعط اااامااالاضاالقااااياالذيايحمي االقااااياالي االح ابذات

عاماالتعط  ا نهاا ايقا افياحااااأاااالتعط  أااام امالحظ اا االتقايمااالتأِ ر
االحقالاالت اتعط  ااشاشِ اأااايا نازاتأِ رالقااا اافياحااا فهااكاال م رام ا،

االاشاضامهماا اهذه اتعط   ااال ناز االناايي ااشاضاالقااا  احمتها االتي الحقال
االطاارئا اتحال  االمقشاا اايضاح اتعا امفش  ات ق  اذلك ااااالحظ االظرال قاا 

افقااتلحاالضرار اافياالظرالااالاتماايي ا:(اا راطها)حال االطاارئااأما،اا راطها
اعلى اِاش  اات راط اااتيًا اتالِرا  االعام  ااه ياتها االاال  االمقرر ااعلى ال رعي 

لماانه ااالزم ااتالفياِطرهاااعرف االطاارئااتأاهااِطراحاعاانايما هاااالاظاما
اقاارثاطبيعي أاااِارني أااانز اماهااتابهااياماحرهاااِلي أاااالعامافياالتالااقلها

ا ااابي أا اا،(1)"اات ار االااِلي منأا االاااعي  االحاال  ام  ااماع  اا راأا الِارني 
االاال  اعلى انايم اِطر ا اباااع اتتمم  االتي ااالمتااع  االتاتطي اأا اإذ اباااعِ  تاذر
اتِاذاإنرا ا ااااع ااالزم اإلىااالقااا  االعااي ام اماانهتهاامماايااغالنا االاال 
ااا  اااتماايي اعلىاإ اتاتهياهذهالشااهذهاالحاال اتحقيقًااللمشلح االعام اااتاااًاالق

                                                           

. د .نعم احمد محمد، أ.دولة احمد عبدهللا، التنظيم القانوني لحالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مجلة 1

 . 37ص ،2005 –( لانة 4(، ع )12ية، م )ناانجامعة تكريت للعلوم اإل
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المشالحا احماي  االقضا  الراات  اتِض  ااا  االاااعي  االحاال  اتااتها  اإنرا ا 
ا(1)االفراا ااإ، الحقال ااالاربي  االلنا  اعرف  االطعا ااااا ااا ااضي  تمااات 

مااااااتماايياأاااازم ا:تعرلااحاال االطاارئاااهاا1996االاقاااافي اضااال ااا ا
اا اي ق اتها ااأاااحاعاِط ر  ِ ا يكاالاااعا ؤمراعلىامنماعا عهاالاال اام ا أا

ا...( االاظرل احال االضرار االقشاىا(2)الحيا االمنتم اف ها افياحال اا:اااا اهذه ِي اا
اااالزما اااالضطراتا  االحراه ااالفرااا، احااهاحرل  اعلى اتتزا ا االالط  متطلتا 

ام  ااالاال  االنماع  اقيا  اعلى ااالحقالااحفاظًا االحرلا  االاال  اتق ا ابهذا االاهيار
االعام االاظام ااحفظ ابهالاشياا  ا(3)لالفراا االحاال ا، اهذه االعرااي االم رع اعالج ااا

ِيااااا االاالم االاطاي اراما ااااا ا،ا4/1965تمراامااالاار االعرفي ا.االذياح امحل
االا االماايارام اا(4)5/1962فاع ا، االماناا  االضرار  احال  االعرالافهياأما افي حاليًا

 ،اا(ام االااتاراالعراايا،اتااعًاااأ،ه/61اضاالماا ا)إلىااحال االطاارئاالماتاا 
ا2004(الاا ا1ح ثايطب اامراالافاعاع االاالم االاطاي ا.اراما)ا(5)ا(2005لعاما)

ا) االماا  ااحاه االطاارئ احال  اتاعال  االمِتش  اع ا1االالط  االافاع اامر ام  )
الطاارئااي الريي االازرا اتعااماافق اه ي االرياا اتاالنماعااعال احال الاالم االاطا

ا:الضرار االقشاىافياالعرال(ا7)اأماا راط،ا(6)فيااي اماطق ام االعرال

                                                           

دراسة مقارنة، رسالة  ، المزوري، الشرعية االجرائية في الظروف االستثنائية. وعدي سليمان علي 1

 .30ص ،2007دكتوره، جامعة بغداد، 

 . 201، 101نادية عبد الملك آيت، مصدر سابق، ص. 2

، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، 1د. محمد علي ال ياسين، القانون االداري المبادئ العامة، ط . 3

 150ص ، د. نعم احمد محمد، أ. دولة احمد، مصدر سابق،149-148-147ص ت،-بيروت، ب

،ص 1968بغداد -حامد مصطفى، مبادئ القانون االداري العراقي، شركة الطبع والنشر االهلية. 4

338 . 

 . 2005/كانون األول/28في  4012منشور في الوقائع العراقية ع . 5

في المغرب بان  1976ن التي عقدت في الرباط عام . قد اوصت الحلقة الخاصة بالبحوث في القانو6

اعالن حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الدولة وبناءاً على اقتراح مجــــلس الوزراء، 

ويعرض هذا القرار على البرلمان خالل خماة عــشر يوماً للبت فيِه وال يترتب على ذلك تعطيل 

ستور ولمزيد من التفضيل راجع عبد الهادي الدستور أو اصدار قوانين أو قرارات تخالف الد

                     2000في النظم الجزائية العربية،  ناانعبـاس حماية حقوق اإل

 146ص د . نعم احمد محمد، أ. دولة، مصدر سابق،. 7
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،ا(اامراالافاعاع االاالم االاطاي 1اناااِطراحاعاانايمااحاهااضاالماا اا)-1
امحتم  ااعتاا  اها االحاع ااالأياااالِطر ا تحق  الم ِي اللا رااا اافقًا اماتظر ِي اتحقق ا 

اِطراحاعاانايما.أيااالعاايالالماراالمايحاااالم رعاالعراايامشااراالِطرااااما
ِياتالطرلاالقااااي االعااي ا.ا-2 اااتحال اافع
االتاااهااالماليم اب  ااإنرا االمتِذااالِطراال االضرار اتقاراتقارهاا.ا-3
تحق  اأياا،طاحا االاي افياالالط االتاف ذي اياي ترا(الهالا)حماي االاظاماالعاما-4

امشلح اعام ا.
ااتارلخابا اارلااهااا-5 االماطق االتيات ملها ااتحا ا االتيااعلا اتاببها بيا االحال 

ااما اارلااهاا.
ِياِطراحاعاانايما. اايا نهاذقراالحال اتأا

ائا.النز ام ااالاليماالتيايفرضاف هااحال االطااراأاااالنهاذقراااماالماطق 
االمِتش ا االالط  اتحاا امالم االطاارئ احال  ااعال  اتارلخ ام  اف باأ اارلااها ابا  أما

اتاعالاهااتارلخاالح ا.
(ايقا ابتحا ااما اارلا ااعال ا2أمااااتها احال االطاارئااتمانهاالماا ا)

تااتمراراالحال االتياااتاع افرضهاااتنا اهااتشار اأااا(ا اماًا60حال االطاارئابةا)
ااذااااتاع االضرار اذلكا30ق ااارل ا اام اامارهاااتااعاظاهر ااالحتناز،ا(1) امًا
ا اطالل اأا الفترا  ابهم ااأل ِاضاالم تتِ اعلى ااالتحفظ ااالتعذ ه االتعافي االعتقاع

تعط  االحماي االناايي اأااااالااااالقاااايافياتفع  (2)اا رهااتطاعاالحرل اال ِشي 
زاياًااالقااا االااليالحقالاا(3)لقشاىااااا اطاارئافياحال االضرار اااااا لحقالااإ

ااإاااا اإ الحقال ااالاربي  اااالتفااي  ااالايااي  االمااي  ااالتفااي  االم مالااااا ماها
بهذااا تماتحل  االاشاضاالقااااي افيااااا االعقاتا افضاًلا،اااا العربيالحقالااإ

                                                           

. وقد اشترطت الحلقة الخاصة بالبحوث في القانون في الرباط انهُ يشترط لالستمرار في حالة 1

 ان يصدر ذلك بقرار من البرلمان باغلبية االعضاء عبد الهادي عباس، مصدر سابق . الطوارئ

 :. االحتجاز التعافي في ظل الطوارئ بحث منشور على الموقع2
www.eohrorg/ar/report/thm   

    في العراق امر الدفاع عن الاالمة الوطنية .. 3

http://www.eohr/
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القااا االااليا( االاالم االاطاي )امراالافاعاعع ااشاضاالقااا افياحال االطاارئا
فياالحماي االناايي الحقالااحتىايمق اتحا اامااط االتفع  ااالتعط  اااا لحقالااإ

االطاارئااااا اإ االقااااياافياحال  االاظام ِي ايقفل اتالحماي اضمااا ااااااي  االمقشاا
منماع اا:ناايي اعرف االحماي االا(1)اإاار االي اراافع ام ااب ااالفراااتناهااعماع

،امشاراالِشام االنزايي اااا الاشاضااالمتاائاالتيات ق االضمااا االقااااي الإ
اذ االحماي االناايي اا(2)ا(ارل االتحق  اارلا االبرا  ا....االخ،اقمباأاال رعي االناايي 

ا.اااا هياالضمااا االقااااي افيااااا االناايياالتياتحمياحقالااإ
 المبحث الثاني

 في حالة الطوارئ  ناا فعيل الحماية الجنائية لحقوق ال ت
م اا1/ل4اضاماإلىااتاالاتااااااا الحماي االناايي الحقالااإيمق اتفع  ا

ِيا"ا نازاللااعااالطرالا االتفااي االاالي اللحقالاالمااي ااالايااي االتياتاضاعلىااا
االتيايعل اع ا،ااااحيا ااالم فيااالتفااي االحالي افيااااا ااالطاارئاالعام االتياته

انااهااتشف ارامي اا اتتِذافيااض  االحاااا...ااالنرا ا امايحلهاام االتزاماتهااا
....اعلىاا االتتاافىاهذهااالنرا ا ام االتزاماتهاااالِرىاتمانهاالقااا االااليااا ا

اااا االعاشر اعلى اتم  زًا اتتضم  ااا  اااللا اأا ااالنا أا اااللغ أا أاااا الاياأا
اااا (ام ااالتفااي ااالاربي الحقالااإ15االش ااالنتماعيا"ااالفقر ااالالىام اما)
االحةةةةةةةره افياحال  ا" ِي ااا ااالتيااش اعلى اتِالااأا اتااب ر ااتِاذ ا... االعام الِطر

االلتزاما االماشاضاعل هاا....اات رطاا االتتاااضاهذهاالتااب رام اتقي اااللتزاما ا
االفقر ا)ه(اما)المابمق اع ا ا"ا...اااا (االم مالاالعربيالحقالااإ4القااا االااليا"

اباا امتطلتا االاض ا"اام اِالعاهذهاالاشاضاإلىا  ِ الماىاالضرارياالذياتقتضي

                                                           

اإلدارة في العراق، رسالة  مواجهة اعمال في، الحماية القانونية لالفراد اشراف محمود خلف. 1

 .4ص جامعة بغداد،   – اهدكتور

 . 201، 101. نادية عبد الملك آيت، مصدر سابق،  ص2
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االفقها  ااارا  ا. االاطاي  االحقالاالتياا(1)اااضاامراالافاعاع االاالم  يمق اتحا ا
ا:ئاتماايأتياتتمت اتالحماي االناايي افياحال االطاارا

ِيااااا إ اح ااإا:في الحياة واالمة جامه   ناا حق ال ا-1 اااها احيات فياعام
ام ،ات ق اا راطبيعي ِي افياالحفاظاعلىااالم انام ِي هذهاااذىااتماتأ  اأياااحق

،االح االطبيعيافياالحيا اإااا "ال  ا(2)اااا الحماي افيااالتفااي االاالي الحقالااإ
ات ق اتعافيا"اااليمق اأياااال نازاحرما ،االح اايحمياالقااا اهذا  ِ فراام احيات

ِياحتىافياحال االطاارئا ااتفاايا اا1907اقذلكااش ااتفاايا االهايالعامااا(3)اتعط ل
ااااااراالم رعاالعرااياهذهاالحماي افياالقااا االعرااياالماا(4)1949نا اااألربع ا

ىااضاتاااامفعاعاالاشاضاالقااااي ا اضافيااامراالافاعاع االاالم االاطاي اعل
افيااااا االعقاتا فياالحيا اااالم اناماااا الِاش اتحماي اح ااإ ا االاارا  ،اِي

المااعا اعلىاأاااالتحرلض،ا(6)ات ااالمالطفلهااحا ثاالاالا ،ا(5)القت اعمااًا)ات م ا
ا(7)االاتحار اللما ، االمفضي ا(8)الضره االِطأ، االنرحا(9)القت  اانرايم لضرهااأا

اتالاح  االمعااهاعل ها االعما ااااال ذا  ااالحت أا ااإنهاض(10)الغرام أا ،ا(11)نرلم 
اتحملها االعلم ام  احام  اعلىاامرا   االعام (12)االعتاا  االالط  اااا ارناع م افياأا

                                                           

في القانون الاوداني، منشور في  ناان" الحماية الجنائية لحقوق اإل، سر الختم عثمان ادريس -. د1

دار ، 3محمود شريف بايوني وآخرون، م  -ة عن العالم العربي، إعداد دمجلة  دراسات تطبيقي

 في التشريع الجنائي العراقي، ناانسعد ابراهيم االعظمي، حقوق اإل -د؛ 299ص العلم للماليين،

 . 306ص

 العهد الدولي للحقوق المدنية والاياسية 6/1. المادة 2

 / أ العهد الدولي .4. المادة 3

ً ( تن3المادة ). 4  ص على عدم حرمان الفرد من حقِه في الحياة تعافا

عمداً وبغير حق  إناانقانون العقوبات العراقي ويعرف القتل ازهاق روح  (406، 405. المواد )5

ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القام الخاص، دار ابن االثير  -اخر د إناانبفعل 

 . 155ص ،2005للطباعة والنشر، الموصل 

 ( قانون العقوبات العراقي407ادة ). الم6

 ( قانون العقوبات العراقي408. المادة )7

 ( قانون العقوبات العراقي410. المادة )8

 ( قانون العقوبات العراقي411. المادة )9

 . الفصل الثالث قانون العقوبات العراقي10

 قانون  العقوبات العراقي(418-417. المادة )11

 عقوبات العراقي( قانون ال419. المادة )12
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اتقاماماؤال تهمااا اأاااحقمهمااذاااعتااااتطرلق اا رام راع اعلىاحيا االفرا نااه 
ا.(1)لاما اتتعل اتارت اهاالنرلم قا اتقشااالحشاعاعلىامع

ااالعقاتا أياا،الجريمة والعقوبة االبنص -2 االنرايم ا(2) رعي  االرناعاعلىا، اعام
امماتأ  ااهذهاالحماي افياالعهااالااليا،االماضيااعاماالمحا م اع اذا االفع امرت  

ا... اناايي  ابنرلم  ااحا اال نازااااا  ا" ِي ااالايااي اعلىااا اي ق االلحقالاالمااي  لم
ِ انرلم اناايي ا...ا" ا(3)اا اارت ات

افيااااا االعقاتا االعرااي االمباأ اال اناااضافياا(4)اتماتأ  ااالحماي االناايي الهذا
االمباأ االح ا،اامراالافاعاع االاالم االاطاي ايما اتطب  اهذا اااماا نهاقفال اهذا

اتفعالي افياحاال االطاارئا.
ا:المااواة وتشمل -3

االمتااال االماااا -اأ ااالفراا اب   افيما ااالتم  ز االتفرا  اما  اايعاي االقااا  اامام  
 (5)االمااا ام اااحي ات رلعي ااتاف ذي اااضايي ،ااشالًا

اماماالقااا اايعاياقفال ااالمااا المااا ااماماالقضا ااهيانز اال تنز ام ااا-ه
شاابهااح ال  اماهماالح افيامحا م اعاال اايقاأيااالقضا إلىااح االلنا 

االتعرضالِطرا اااالاتعاا اتمحامااعام ِي اتالتهم االمااات ال المتهمابإحاطتِاعلما
ااِفالا احال  االتعايضافي اافي ااالحقام افي االطع  ااح  امر  ام  اأ مر العقاه

اتماتأ  ااهذااالح افياا(6)العاال ااا ات ا االمحقم احيااي اماتقل االتأم راعل ها
                                                           

 . 300ص سر الختم، مصدر سابق، -. د1

. والمقصود بالشرعية ان االفعال التي تعتبر جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات مابقاً 2

ومنصوص على العقوبات المقررة لها وقد صدر النص قبل ارتكاب الفعل لمزيد من التفصيل 

م العام النظرية العامة للجريمة، دار صبح راجع د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القا

، 102ص ، نادية عبدالملك آيت، مصدر سابق،40ص ،2000للطباعة والنشر بيروت لبنان، 

301 . 

( االتفاقية االمريكية لحقوق 9م )/( من العهد الدولي للحقوق المدنية والاياسية1/ ف 115. المادة )3

 قية االوربية .من االتفا 7البروتكول رقم  4/2، م نااناإل

 ( العقوبات الجزائري1( قانون العقوبات العراقي، المادة )1. المادة )4

، دار الفكر 1بين النظرية والتطبيق ط ناان. د. مصطفى محمود عفيفي، الحقوق المعنوية لإل5

   23ص العربي، القاهرة، ب. ت،

 . 455ص ،1989  في اإلجراءات الجنائية، ناان. د. محمد محي الدين عوض، حقوق اإل6
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ا) االعالمي10الماا  ااإعال  ااإا( ا)اااا لحقال االااليا14االماا  االعها ام  )
ا) ااالماا  ااالايااي  الحقالااإ6الِاضاتالحقالاالمااي  ااالاربي  ااالتفااي  اااا (

االعرال ااإ(1)اااتار افي ااالش  امباأ اتباي اق ااااا النه اإ  ااهي ا. البرا  
ِياتقراراتا اتمحا م اعلإلىاا ِضامتهمابنرلم ايعاابرييايا اي اتؤم اإ اتمب ااااات
ِيا ِياف هااضمااا االافاعاعا ا:(3)الترتهاعلىاهذهاالقرلا ا(2)ل

اضما االحرل اال ِشي ا.ا-أ
ِيا.ا-ه  اعفا االمتهمام اامتا ابرا ت
اتفا راال كالشالحاالمتهما.ا-نةا

 نهاعاماالتم  زااااا (ااالعال االعالميالحقالااإ18)افقًااللماا ا:الحرل االا اي ا-4
قماا،ا ِضاعلىااعتاالافقرامع  أياامعتقااتهماالا اي ااعاماا راهاب  ااالفراااتابه

ا ااأيااماأل االحرل االا اي افالا اناإلىااا اامراالافاعاع االاالم االاطاي الماي  ر
االم رعا ا اإ  اقما ا امع ا  اااا اعق ا  اعلى اتم  ز ااال انا امع   اا   ااعتاال على

احاااالايا ااال اناااضا لزمااحاالىاإا ِضافيااالاتما أيااالعراايالمايق ااحرل 
اتا ااإاار ا(4)اال تراكاف هاأااا عايراا اي امع ا أاااممارا اطقا   ِ .اهذاامتف اعلي

االقااا االذيا اظما،ا(5)يمتا اعل هااالتاِ اعااامماراتهمالحرلتهمافياالعق ا  ِي اتماااا
اعتاا اعلىاأيااي ابهذاافأ الحرل االا اأاااالحال االطاري افياالعرالالمايق ااهذااالح 

االتاها االعقاتا االعراايافي ااااا  افي االماشاضاعل ها االنرلم   ِ ات اتقام االح  هذا
ااالنتماعي  ا)النرايم االماا ا(المام  االا اي اال عار اتم  االتي االنرايم االمااي الفش 

ا:(اعقاتا اعرااياات م 372)

                                                           

 ( 68المادة ) 1971أ، دستور مصر /20. المادة 1

فخري عبدالرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر  -. د2

، عدلي حاين، الحماية الجنائية االجرائية لحرمة الحياة الخاصة في 17ص ،2005والتوزيع 

 . 329ص ،3م  ناانفي مجلة حقوق اإلالنظام القانوني المصري منشور 

 . 23ص فخري عبد الرزاق الحديثي، المصدر الاابق، -. د3

 . 310ص سعد ابراهيم االعظمي، مصدر سابق، -. د4

 في القانون المصري، منشور في ناانفي حماية حقوق اإل –. محمد علي فهمي احمد، دور الشرطة 5

 . 352ص ،3، م ناانمجلة حقوق اإل
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اا .1 االطاايا االحا امعتقا اعلى االعالاي  اطرل اتأحا االا اي االعتاا  ام اأا حقر
 . عايرها

اا اي  .2 اطايفي  ا عاير اااام  االت ايشاعلى اتعما اام  ااحف أا اا اياأا ااانتماع
 تعط  ااإاام ا ي ام اذلكاا.أاااأاتعمااما 

اباا امعااإاام ا عايراطايفي اا اي أااات ايِأااااتاللأاااتِرله .3 أاااتااي ا
ِياحرم اا اي ا.أااارمزاًا    يًاااِرال

ااتِااتحقماأاااتاهامقااًااعاااطايف اا اي ااذااحرلااشِياعمااًاا راقأاااطت  .4
اا.أااام اإحقامِ،  ِ   ي ام اتعاليم

ارمز .5 اااهاا  اتقاي أا اماض  اا ِضاها ااتمن اأا اا اي اأا اطايف  اعاا احترام
 .ا()علااًا

ِياأاااتقل اااياقاًا .6 اعلىاإ ايقا اعلاًاا.،احفاًلاا ايًااتقشااالاِرل اما
ا راماظااانع االعقات اأااارااياب  اا ايقاماالفع ام اماظاالمايفرلاالم رعاالع

ااااا  امالث اعلى االتزلا اما  ااالحت  اا اارتغأا امالمماي  اعلى االتزلا ارام  اقا ا،
 األالىاالتفرل اب اهمااِشاشًاااذااااتغ االاظيف اللقيامابهذااالعم ا

اا:بية وعدم التعذيناانالحق في المعاملة ال  -5 اراما امؤتمر اااشى ا1953اا 
قماا،اتحظرااااي االتعذ ها( Hamburgتحظراااتِااماالعاااقمااااشىامؤتمرا)

ا) ااإ5تاضاالماا  الحقال االعالمي ااالعال  ام  اااا ( اا ا1948اا  احظرا، على
اتحرلماالتعذ هااا ااالمماالمتحا اافاهااحاال اماحاذلكااإعال ااا املزم ام اِالعا

االحقالاالمااي ااالايااي  اااتفااي  افيااا اا1966اا  .اا1976التيااشتح ااافذ 
االع اإل ها افااضم ارام اتالقااا  اا193رال ا(1)1970لاا  ا)، االماا  اإ  ام ا10قما )

ا ااالماا  ااالايااي  االمااي  اللحقال االاالي  ا/27االتفااي  اا2ل ااالمرلقي  ا–االتفااي 
لاتهماافياي الأل ِاضاالمنرا  ام احرااااااش اعلىاالمعامل ااإاااا لحقالااإ

االطاارئا ا)،اق ااالااا احتىافياحال  ااالااايا8اقذلكاالماا  ا ام االاظام افقر  )
                                                           

سالم محمد، االكراه لحمل المتهم على االقرار، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، مجلد  هدى -. د1

 . 205ص ،2007، سنة 31، ع 12لانة  9/1
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اماع اااتةةةةعماعاالعاا االاالي  االناايي  ااإاللمحقم  ا1)ي اااااالحفاظاعلىاال رام  ،ا(
ااتارانمهارل اا6ل/19ااااحرم االااات راااتعماعااااي ااال راهام االمتهماالماا ا

ا ا)ا2005العرال ا)42االماا  االماا  االمشري ا.ا7(الااتار ااالرااي  االممل   اااتار )
ا الاا  ا1952الها مي  االمشرياالمقشااا، االعراايااالااألراايااال االم رع ايحاا الم

التعذ هاهااااتعماعااااي اأااااالمقشاااتاال راه،اعذ هاااامااحااهااالفقِااالقضا تالت
ااالعاااالمااي  افيأا اللتام ر االمتهماالمعااي  ا(2)اراا  افيا، االعرااي ااضاالم رع ااا

ا) ا(3)ا(333الماا  االقاا  االتعذ هااااتعماع االتعذ هااقذلكاعلى اتقشا ح ثاحااها
ًِااا ام ايق اعل هماالتعذ هاتا اي م االمتهم ااااا االعقاتا االمشرياااالراايااالاا

ِيااا االغاي اتقشاااالعترال،ااال اهاااالِب ر أاااامرام ام ااالمارقتما اأاااقماااا
ذاعلىاالم رعاالعرااياتحا ااالغاي ام اهذهاالنرايم فقاايقاما،اإعطا ارأىامع  االِؤ

ا ِض ابإحضار اا رطي االي اإلى اب اهم اِاش  احااتا  التشفي  اال رط  مرقز
ِيا لتحق  اااي ام االغايا االااتق اففياهذهاالحال االاياأعاال رطيااهذاااليمق اابال

ااالاضاضم انرايماالتناازاعلىاالحرل االفراي اام االمفض اإ ااااالاحظااناااهذ
اتناازا اضم  االي  االماظف   اعلى االتنااز انرايم االاضاضم  اهذا اماا  يقا 

ا4)االماظف   ايقا امااي( ااا ااااال راه ا(5)امعااياأا ا، أاااالمااياي م االضرهاال راه
ِ ااال راهاالمعااياالحالااالذىابافاي االمناياع،االنرحاالخا مم االتِالاااالهاا ا،الي

ان ااِرا  امم  االخالتحق ر ابها اللتمم   االمتهم ااالا  ام  ام ا، اشاار  ات ا  اإ  النه
اااظيفتِ  ِ ِ ا،اماظااااتاااًاالالطت ذاعلىاالم رعاالعرااياحشراالمناياعلي هذااالِؤ

                                                           

. لمزيد من التفصيل راجع رزاق حمد العوادي، القانون الدولي لحماية حقوق الاجناء والمعتقلين، 1

على الموقع،  ناانإل، محور حقوق ا10/ 5/ 2008 – 2277الحوار المتمدن، ع 

Razzakalowady @yahoo. Com   

 254ص عبد الحكيم الغزال، مرجع سابق، -. لمزيد من التعريفات راجع د2

( قانون 208، )1937( سنة 58( مصري المعدل بالمرسوم بقانون رقم )126. تقابلها المواد )3

( عقوبات سوري المادة 391، والمادة )1960لانة 16عقوبات المملكة االردنية الهاشمية رقم 

 عقوبات جزائري (110/3( عقوبات لبناني، المادة )401)

الباب الاادس الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الجرائم /. جرائم تجاوز الموظفين في الفصل الثالث4

 المضرة بالمصلحة العامة .

 43دني األردني رقم ( القانون الم135، انظر المواد )206ص هدى سالم محمد، مصدر سابق، -. د5

 مدني عراقي . (112، الفقرة األولى من المادة )1976لانة 
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ِ اأيااالمتهمأاااتال اهااااالِب ر افع ااال راها نهاإ ا،اال ِضاالعااياال اطب اعلي
ِياالي اعلىااأل يا امم اال تاكي االحايطا.أاااق اعلىاال ِضاافا

ااإاااااا اتحماي  االِاش  االاشاضاالقااااي  ِي اتاا اتب   اماتقام اق  م اق ااااا م 
ااتعذ ه ااااأا افعال  اتتقى ااااي  االطاارئامعامل  افياحال  احتى ايم  االتاحثا، ايقترح

االطاارئاالات احال  افي اا بر االاشاضات ق  اهذه اتا اتفع   االمرحل  اهذه افي  ارها
ااإ احقال اازار  ااب  ام  ام قل  امتِشش  النا  اهااك ااتفتشااااا ت ا  ترااه

 االتاايفا اامعامل االمتهم  اات ا الهذهااللنا اشالحي ااتِاذاانرا ا اتما ااااعامم
التعذ هاِاشتًاافياأاااقماا نهااالِذاباظرااالعتتاراااتعماعاالقاا ،اهذهاالحاال 
ال ِاضاالعاا  ام اا راال رط اام ااأااااارئام ااب ااحااافراااالنيشحال االط
ااااا االطاارئاإ ار ا،االمتهم   ِي حال االم تتِابهمااهياحال اااتق اعلىاإلىااقماااا

ِيا؟ا ااالتهامافمااحقماااتعماعاالقاا امع
فل ااااااالعنصرية الدينيةأو  الكراهية القوميةإلى  حماية المجتمع م  الدعوى ا-6  قي

ا االماا  افي االحماي  اتحقماا20/2هذه اتما  ا" ااالايااي  االمااي  اللحقال االاالي العها
العاشرل االا اي ام ا ااهااإ ات ق اتحرلضًااعلىاأاااالقااا اق ااعا الل راهي االقامي 

ااالتم  ز ااالمعااا أا افيااااا االعقاتا االعراايأا االحماي  ااعزز اهذه "ا:(1)العااا"
ااااا يعااهاتالا اعلىاات  االتزلا اما  اان  ا..أا ام  ااتالحت اق  اما م راأا را 

االمذهبي  ااالاعرا  ااالطايفي أا االطاايااااالناا أا اب   االازاع اعلى ااحضي أماراأا
احرزاتاا ااي اأاااقمااعااهاق ام احاز،ا عاراال راهي اااالتغضا ااب  االاقا 

أااا،(2)تةةةةةةرالنًاالمااذقراااتقاًاأاااتانيال اتتضم اتحرلضاياأااامطةةةةةباعا أااامحررا 
اماظم اترميأاااه ةةةي أااانمعي أااااعاي اِاش اتمذههأاااااا  اأااااذاع ااااا 

أاااال راهي إلىااعم ا اعاأياام اِالعاهذهاالاشاض(3)احةةةةةةاااالاراضاالااتق إلىا
القااعاااااا االاعرا االطايفي ا ِض اللماأل ااالعأاااامار االازعا االمذهبي  قات اطتقًا

                                                           

 ( قانون العقوبات العراقي .202قانون العقوبات العراقي، والمادة )2 /200. المادة 1

 قانون العقوبات العراقي .  (208. المادة )2

 (  قانون العقوبات العراقي .202 -200. المواد )3
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ال ااا اقا ااااا االعقاتا االما تماتعط  اهذهاالاشاضاتقااا االطاارئاااامااتق افع
االطاارئافعاع اقا ا، االعقات ااذا اقا ااالالىاتااي االحماي افياحال االطاارئاازلاا 

اطاارئاال رط اااامابهذااالعم ااماا احال االأااام ايقامابهذااالعم ااحااافراااالنيش
اا:حماية الطفل القاصر والنااء -7 االحماي افياالماا  فل اهذه م االعهااا24/1اقي

(ام االااتارا11اتماتا  ااهذهاالحماي افياالماا ا)(1)الاالياللحقالاالمااي ااالايااي 
اتماتعزلزاهذهاالحماي افيااااا االعقاتا االعراايافياالنرايماالمتعلق اتالباا اارعاي ا

اللِطرااهنراالعايل القاشرااتع ااااأ ا االنمعي االعام اا(2)رلضاالشغارااالعنز 
"ا(3)لالمماالمتحا اعلىاحماي االااا اااالطفاعافياحاال االطاارئااالماازعا االمالح 

ي اللااا اااالطفاعاتماافياإااااتعتبرااعمااًلاانرامي انمي اأ قاعاالقم ااالمعامل االالا
االحت ااالتعذ هاااالعاا ااالعقاهاالنماعياذلك اتالنمل  اتالرشاضاااالعتقاع ارميًا م
اقمااال نازاحرما االااا اااالطفاعام االمأاىااالغذا ،ااتام راالماا  ااالطرااااراًا

اااا ا راذلكام االحقالاالمابت اافقًاالالعال االعالميالحقالااإأاااالمعاا االطبي أاا
ااالايااي  االمااي  اتالحقال االاالي ااااا ااا(4)االعها افي االعرااي اتالم رع ااألالى قا 

اي  ر اإ  االعرااي ااالعقاتا  ااشاضاإلى افي االناايي  اتالحماي  اايعززها االحال  هذه
اااااي افيااااا االعقاتا اتح ثاالتعط امهمااقاا االحال اطاري ااهااكاحال اا ار ا

مرأ االحام افياحماي االااا ااهياتأن  اتاف ذاحقمااالعااماتالإلىااف هااالم رعاالعرااي
ا(5)اااا اأشاعاالمحا ما االنزايي 

ا

 المبحث الثالث

                                                           

فصيل عن حقوق الطفل في القانون الدولي راجع االتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل في . لمزيد من الت1

 . 19ص ،2005، العراق بغداد ناانغاان خليل، حقوق الطفل، وزارة حقوق اإل

في قانون  (371الى 314والمواد )، عقوبات عراقي (385-384-383-382-381. المواد )2

 والعجزة في الحماية من االهمال . العقوبات الجزائري تتعلق بحق االطفال

 . 1974كانون األول ديامبر  14صادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة في  3318. قرار رقم 3
عبد العظيم وير، دراسات تطبيقية عن  -محمد سعيد بايوني، د -محمود شريف بايوني، د -. د4

 . 299-298-297ص ، دار العلم للماليين1العالم العربي، م 
 ( قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  .287. المادة )5
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 في حالة الطوارئ  ناا تعطيل الحماية الجنائية لحقوق ال 
يمق اتحا ااالحاال االتياتعط اف هااالاشاضاالناايي االِاش اتالحماي االناايي ااااا

ااإ اتاالاتااااااا لحقال االطاارئ احال  اافي االاالي إلى االمااي اااالتفااي  للحقال
إلىااتاإضاف (1)االايااي ااالتيااناز افياالطاارئااتِاذاانرا ا اتحللهاام االتزاماتها

االذياااتضىااااا اقذلكاالم مالاالعربيالحقالااإ(2)ااا االتفااي ااالاربي الحقالااإ
االحقالا اهذه اع  االحماي  اارف  اإلى االضراري امتطلتا االماى اباا   ِ اتقتضي الذي

ا3)الاض  االم مالاالعربيالحقالااإ( ذاعلىاهذا االتعط  اااا االذيا ِا أاااتقرلراهذا
االحماي  ام  ااالتحل  االاض اإلى امتطلتا  اباا   ِ اتقتضي االذي االضراري الماى

االناايي ا االحماي  اتعط   افي ا تعاا االتعض ا نع  ااهذا اتقارها اتقار االضرارا 
اتق الي  ااالالى ااقا  االقشاى االضرار  اتحن  اقاا اللحقال ااا  احتى االضرار  ار

االقااا االااليامم ااالتفااي االاالي اللحقالاالمااي ا ضرار ااشاىا نهااتتاعااااعا
ااإ الحقال ااالاربي  اااالتفااي  اذا ا(4)ااا االايااي  االحقال اتحا ا افي االمعيار اذ 

االمعطل  االناايي  االضرار االحماي  اهي االعربي االم مال افي االاالي، ااالتفااي   اافي
ااالارب اااالتفااي  ااالايااي  االقااا االااليللحقالاالمااي  القااعا اطتعًا اي  ام اِالعا،

االاطاي  االاالم  اع  االافاع االاشاضاااشاضاامر اتحا ااا(5)هذه ايمق  اتحل لها
اتعضاالحقالاالتياالاتتمت اتالحماي االناايي افياحال االطاارئا.

االح افيام ما:ح االتاق  -1 ِياا(6)ااا الاحقالااإتماالتأ ااعلىاهذا اتماحما ت
االها مي ااااتارا تالقااا  االاطاي افياالااتاراالعراايااااتاراالممل  ااالرااي 

االعربي  امشر احرل ا(7)نمهارل  اها االتاق  اتح  ااالمقشاا االالط ا، ارناع االزام
                                                           

 االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والاياسية . 1/ف4. المادة 1

 . ناان/ االتفاقية االردنية لحقوق اإل15. المادة 2

  ناان/ فقرة ب الميثاق العربي لحقوق اإل4. المادة 3

( االتفاقية االوربية لحقوق 15المدنية والاياسية والمادة ) االتفاقية الدولية للحقوق 1/ف 4. المادة 4

 . نااناإل

 . 2004( لانة 1( امر الدفاع عن الاالمة الوطنية المرقم )3. المادة )5

 . ناان( ميثاق حقوق اإل9-8. المواد )6

شمية ( دستور المملكة االردنية الها9-8، تقابلها المواد )1970( دستور العراق 24-22. المواد )7

 ( دستور جمهورية مصر العربية .51-50-41، والمواد )1953
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ااالعتقاع ااتنرلم االقااا  اتحقم االتق ا ااتضرار  ااالعتقاعاأا ااال ِاضافي اتقا 
ا اقا االغرضا)ااتزاعامعلاما ت ق  ااا رام راعامهما اعترالام اال ِضاأا
ِيا ااافا ااالمرأا ِي ا ِةةةةةضا هم اع ا(1)م  االافاع اامر افي االح  اهذا اتق ا اتم ااا

طتقًاال راطااضااتطامحاا افياامراالاالم االاطاي ااا اماىا(2)الاالم االاطاي 
التياأنازا ااتق اااااا لحقالااإاالم مالاالعربيإلىاا رعي اتق  ااهذااالح ا رن 

امتطلتا االاض االماىاالضراإلىااالحقالا  ِ امااالضااتطااالق ااا،اارياالذياتقتضي
ا) ااضاالماا  اال ها اا ار  اح االتاق افقا ا5/لا3التياتق ا ا2، اات م ا1، ا-1(

االحظر اهذا ااي م  االعرال ااالى ام  ااالافر ااالمرار ااالتناع ااالاتقاع احظر
التهماالمابت اأااااا ات ا احال االنرايماالم هاا ،االنااهافياالعرالااأاااالماطا  

اتأال اااراي اقافي ا.
افرضاِظراالتنااعالفتر ااش ر اعلىاالماطق االتيات هااتها اًااِط رًاالالم  -2

 .ا1/ل3اضطراتا ااعمليا امالح ااااع امعااي اماأااات هااتفن را أاا
 االبرل ااالناي ااالمايي افيامااط افرضاا اااعلىااااي االاق ااالمااشال -3

 محاا االفتر امع ا ا.
المااا:حرم االحيا االِاش ااالماق  -1 الحيا االِاش اهيا"ااافراااال ِضابافاِ 

ِ ا ات الهم امايامح ااالتمقاار ااالِرل  اتاِ  ااا  ا اااتاه ام  ا راهي احاااا، افي
ِياح ااإا(3)"القااا ا ِياافياااا قمااعرلاالح افياالحيا االِاش ااا ا ا اتهجالافا

االاال  اعااا  ام  اتمأم  ِي الحيات اِاشًا اااالاتًا ااارارهياأا االاتهاك  ِ اعلي الغ ر
ا(4)

،ا(5)اف ا اااراراالحيا االِاش اللغ رأااااالحيا االِاش ات م اح االفراافياالعزل 

ا راأاااال نازاالتاِ ات ق اتعافي،ا(ام االعهااالاالي17اااااش االماا ا)
                                                           

 . 300ص سر الختم عثمان ادريس، مصدر سابق، -. د1

 ( .1، 2، 5/ ف 3. المادة )2

 . 247ص عبدالحكيم ذنون الغزال، مصدر سابق، -. د3

منشور في . عدلي حان، الحماية االجرائية لحرمة الحياة الخاصة في النظام القانوني المصري، 4

 .  328ص ،3، المادة ناانمجلة حقوق اإل

لانة  1تيماء محمد فوزي، نافذة قانونية على االنترنيت، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، م / -. د5

 . 334ص ،2007(، سنة 31، ع )12
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ِياأااا ااحاااااايابِشاشيا ِياأاااتعايلت ِياأاااب ت امرااالت اال نازاالتشرلا، قما
ِ ا ا"اامااالم رعاالعراايأااات ق اا راااااايال رف  ِ االرااياأاااالمشرياأاااامعت

االِاش  االحيا  اتعرلا االقااااي  ااشاشِ  افي ا را افلم الي ام ا، االتعرلفا  ال 
الماييعرلاتطبيقا  ِي االيعايااا اهذا ِي االِاش امم ااضاامهم االم رعااالاا للحيا 

عقاتا اعراايا"ايعااهاتالحت اما االتزلااعلىااا ا...ام اتابهاا363الماا ا
قمااا(1)"الالال ي أاااز ااالتشاعاالال ي عمةةةةاًاافياازعا اا رهياتااا  اااتعماعاانه

ا) االمااا افي ااالارار ااف ا  انرلم  اعلى االعرااي االم رع (ا438ا-437عااه
ا.ا(328ا–ا327ماااا)عقاتا اعراايااال

االاالم ا اع  اامرالافاع اتمانه ِي اتعط ل اتم االِاش  االحيا  افي االح  اهذا االا 
ا:(ااي م 3الاطاي افياالماا ا)

(اعلىااتِاذاانرا ا ااحترازل اعلىاالظرالا3تاضاالفقر االراتع ام االماا ا) -اأ
ا اقاف  ااالالال ي  االال ي  ااالتشاع اااااي  ااالبرايا  االبرلاي  امب ااالرااي  اذا

ااتِاامهاافيانرايماالتمراااالعشيا االمالحاااالضطراتا االمالح ااعمليا ااالاتياعا
ِيايمق افرضاالمراات اعلىاهذهاالرااي اااالنهز ااتفتي هاااضتطهاااذااأياااالتفن ر اا

اذلكايقضي االمالحاااالضطراتا اإلىااقا  ااالعشيا  اتالتمرا االمتعلق  ق ااالنرايم
االحال ااالمالح ااعمليا  افالاتقامانرلم ااف ا ااالارارافياهذه االاتياعااالتفن را.

 تاف ا امقالم اهاتفي ا.ا(438ا-328الماشاضاعل هاافيااااا االعقاتا االعراايا)
الماا  اي ق اااتهاكاللحرل اإلىااا االاِاعاا راالقاااايا:امااحرم االماق  -اه

اااذااقا ام االفراافي ةةةةةةةق اااتهاكاالفراي اِشاشًاااذااقا ام اممم االالط االعام اام
.ااماااذاا(2)ا(ياتح اعااا ا)ااتهاكاحرم االملكحرم االملكااااااظةةةةةمهااالم رعاالعراا

االم ةةةةةةةةةرعاالعرااياتح اعا تناازاالماظااحاااا)اا اااع ام االماظاافقاااظمها
                                                           

 (  قانون العقوبات العراقي .363. المادة )1
( عقوبات اردني ولمزيد من التفصيل 347لها المادة )(  قانون العقوبات العراقي . يقاب428. المادة )2

( من قانون 45، كما وقد نصت المادة )309ص سعد ابراهيم االعظمي، مصدر سابق، -راجع د

االجراءات المصرية على الحاالت التي يجوز فيها دخول الماكن لمزيد من التفصيل راجع 

 .  332ص الماتشار عدلي حاين، مصدر سابق،
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ا1)ا(اظايفهم االاِاع( ااض  افع االم رعااالرااياعااما االقااااياللماق اااحااًا ا ر
اا(2)ضم انرايماالتعاياعلىاالحرل 

اتالماق  ااإا:االمقشاا  ِ افي ايقيم االذي االمقا  ااايم اااا ها اتشف   ِ افي أااااياتقر
ِ ا ااالبرضاي  ِ ااالايامحاالحااباِال  ِ ِيااماماتفعًاات هااق اأااا،(3)مؤات اااا اقا امل ًاال

اا اا(4)الاارااالقشرإلىاامحاا االاشرلال اا اااا االاالفتر اأاااماهاامعااللاق 
تناازاالماظااحاااااظايفهماتماتعط لهااأاااهذهاالمااااالمتعلق اتااتهاكاحرم االملك

ام اامراالافاعاع االاالم االاطاي ا.ا(1،2/ال3تمانهاالماا ا)
اتقاا ا -اأ ااتطايقها االطاارئ احال  االمفراضاعل ها االمااط  اعزع ااناز ح ث

ااذا ااتفتي ها اامامب امااات  ااالح أا اتعضااقااها اتحياز  ااي تتِ ابهااأا تحش 
اِارنا اعلىاالقااا ا.

 (ا1/ل3قمااانازاتفتيشاماا  ااال ِاضاالم تتِاتالاقهماالماا ا) -اه
تف اافياق ااالحقيق ااي ترطاأاااهااضتطاا يا اتتعل اتالنرلم ا:االتفتيش -ا 

اا ايقا امتعلقًاابنرلم اااع ام اااعانااي   ِ اا ايقا اهااكااتهامامانِناح اااأااافي
ِياإلىا اتحضاراال ِضاالمراااتفتي  ِي ِياأاااال ِضاالمراااتفتي  هذاافيا(5)مِتارامحلت

ااالحااعااالعتيااي  اتفتيشاماا  ااال ِاضاالم تتِا، االافاعافأناز اتمانهاامر اما
 تالاقهمااا المايق امتهمًاا.

انرا ا االتحق  اا:اهااانرا ام القتض:ا(الح افياالحرل ا)القتضاااالحتناز -2
ا.تضاتاالمااكات ِضامع  اتاال راه تضم اامرًاام اااضياالتحق  االمِ

                                                           

( 181( عقوبات اردني، والمادة )181/1(  قانون العقوبات العراقي .يقابلها المادة )326. المادة )1

 عقوبات مصري .

 ( عقوبات اردني .  181. المادة )2

 . 286ص . عبد الحكيم ذنون غزال، مصدر سابق،3

ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القام الخاص، دار ابن االثير للطباعة والنشر،  -. د4

 . 294ص م، 2005لموصل ا

ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني، مكتبة دار الثقافة للنشر  -. د5

عبد الوهاب عمر البطراوي، شرح قانون اصول  -؛ د 238ص ،1998االردن  –والتوزيع عمان 

 . 157-156-155ص ،2002، 2المحاكمات الجزائية االردن، ط 
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التأمرا االمِتش  االالط  اأمام ابهالااحضاره  ااالاتاهااااااي  اان ز  ازماي  الفتر 
ِ ا ِياأااابتاايف ِياأااا(1)اطاللااراح ِيااحرماا هااالحنزاعلىاحرل االمتهمابتق  ااحرقت

اامرام اااضياالتحق  اي ترطاأياا(2)م االتناع ااناا فياالظرالااالعتيااي 
ااا(3)المِتضاااالتقامانرلم االقتضااا اانِاح اااا ااااع ام افرااعلىافرا

ِياالماا ا)ا(4)م اماظااعلىافرا (ام االعهااالاالياللحقالاالمااي ا14اهذااماا ات
ااالتمانهاال ِضاااأياااالايااي اتعاماناازاالقا االقتضاعلى ،اقااا ااحتنازهي

اتالاقهما االم تتِ ااحتناز ااناز االاطاي  االاالم  اع  االافاع اامر اتمانه ِي االاا
(ااا الما انااامراشاارام اااضياالتحق  امنراااال تتاها1/ال3اتفتي هما)ما
ااالح ااتنازاناز اااحتنازهمأي االقتض االقا  اتاال تتاه، ااحاط ا(5)ايقشا الغ  :

ااال ِضات بها  اأا ااهذه  ِ امال  االمتا اال بها ا قاكاحاع اذاتها افي قافي 
ااالعتماااعلىاالظاهرا.أياا،اال تتاه

احالت   اتال ِضامراهي أاااالاااب االمعاىااالشطالحياالتشالااشاااال تتاه
االاااب اشااراا مرام احقمااهايياضااال ِضاامااال هر المايشارا،اال هر ا

ااتاهاإلىاااتااااًارايمااحقماعلىاال ِضاال  اي تهراتاعتيااهاعلىاارت اهاالن
ِيايقامااااا مشطلحااال تتاهافياامراالافاعا"ارا افياحقالااإاايعا،امعقال  "االا

اقمااتماااتعماعاهذااالمشطلحاعمليًاا،اعلىاالظاهرااا االتحثافياحقيق ااالمر
ات ق اقب راتمنرااانااا ِضامِبراع ا ِضايمق ااعتتاراال ِضام تتِا

ِ ا اتالاق

                                                           

 . 239ص كيم ذنون الغزال، مصدر سابق،. عبد الح1

 .   218ص ممدوح خليل البحر، مصدر سابق، -. د2

 (  قانون العقوبات العراقي .421. المادة )3

( قانون العقوبات العراقي وكذلك المشرع االردني فرق بين الموظف والفرد العادي 322. المادة )4

( عقوبات 280بات اردني، المادة )( عقو362-178بخالف القانون المصري انظر المواد )

 مصري 

ً لقانون الطوارئ المصري، مـــــــجلة حقوق  -. د5 فتحي فكري، بحث اعتقال المشتبه فيهم طبقا

  359 -358ص ،3م  نااناإل



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

23 

االنمعيا -3 اااام  ا)ا: ااالاقاتا حرم  االافاع3/م6تمانهاالفقر  اامر ام  ا( تما،
ااتعط   ااال رقا اأا ااالاقاتا  االنمعيا  اتااام  االمتعلق  االحقال تاا ا

ااالتنارل  االعام  االمحاع ااحتى ااالاااير ااالمؤااا  افتحهاا، امااع ا اتحاا تح ث
اعل ها االحراا  اااض  ااعمالها اامراات  اااا االاها امأا ااذا امؤاتًا ب اشلتهااايقافها

اتالنرايماالماشاضاعل هاافياامراالافاعا.
االتملك -4 االعقاتا اح  ااااا  اماها االقااا   ااق  االااتار ِي اقفل االح  اهذا اا  :

اع ا االافاع اامر اتمانه ِي ااالاا االمل ي  اح  اعلى ااعتاا  االاها االارا  اعلى فعااه
اذلكاتا ا(اتمافرضاا اااعلىاح االتملكااحياز ااأل يا ا3/ل3الاالم االاطاي ا)م

ااض االحنزااالحتياطياعلىا،افرضاا اااعلىااالمااعااعلىاحياز ااأل يا االممااع 
ااعمليا ا االمالح  اااالضطراتا  االمالح ااالعشيا  ااالتمرا اتالتأمر االمتهم   امااع

 تعاا امعهماتأي اقيفي اقاا ايحرضهماأااااالاتياعااالتفن رااعلىاامااعام اي ترك
،اا اف هاام اعلمهماالتاماباااياهم نتمعأااامحال ا ؤا اإل هااأاااام ايقامالهماماق 

ش االيقالاالعم اتانازا ااالالح ا اقذلكاااامراتاليمااالالح ااالعتااااا اقاا امِر
ا(ام اامراالافاعاع االاالم االاطاي 7لا–ا1لا/3)ما0
اال ا:ح االرأيااالتعلمأاااحرل ا-6 ااعتاالااالرا  ِشي اات م انااب  ااألاعاحرل 

ام اِالعا ِي ام امعلاما ااافقارايعبرابهااع ارأي  ِ اا اتاِ ااح اتلقياااق امالاي
المحاضرا اأاااقالاااا أاااقالشحاف اااالذاع ااالتلفزلا ا،امِتلااالاااي ااإعالمي 

ِيام اِالعاال لم اال فاي اال  امم اا ااااضااتطاأيااااالنتماعا  االفشاحاع ارأي
ا اماتما  اااا  الها االقااا ا ِض  اام  ااال رلع أا اااللتزاماأا اأاا ام  اعلى اايم 

االماا اتامعتهم ااعام احقالااالِرل ااحما تهم ااالِالعاأااا رفهمأاااتمراعا  عام
(ااالتفااي االاالي ا19تاالم ااالاظاماالعامااالمحافظ اعلىااآلااهاح ثاحاا االماا ا)

ا:للحقالاالمااي ااالايااي اتلكاات م 
اامع ااالِرل ا.أااالااحتراماحقااا-1
تمانهاأياااالِاللأاااالشح االعام أاااالاظاماالعامأااا،حماي ااالم االاطايا-2

ايمق اتعل   اااالتفااي  االاطايأا االح ااذلكالمتطلتا ااالم  اهذا ااتعط   الاظاماأا
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(ام اامرا8(االفقر ا)3اضاالماا ا)إلىااالشح االعام اا االِاللااتالرناعأاااالعام
اع ا..االافاع اارلع  اااماي  اعاقرل  ااانرا ا  اارارا  ااتِاذ ا" االاطاي  االاالم   

ِيايمق اتعط  اهذااأياا(1)اازلرااِرا..."أااأيااتالتاا  ام اازلراالافاعااالااِلي  اا
ا.االي اللحقالاالمااي ااالايااي الح اتمانهاارارالحفظااالم اامؤلااذلكاتاالتفااي اال

افياالنهراتالح اااااا االاشيح افيااا اا تمت ااإا-:أماافيااالاالم ِي تقام احرلت
ق ااماراالا  ااالااياافياإطارااالمراتالمعرالااالاهياع االماقرا"االت  اماقماام ا

اا اعا ا ا"إلى االمفلحا  اهم ااأاليك االماقر اتالمعرالاالاها اع  اايأمرا  ا(2)الِ ر
افا الماياتط ا"ام اراىاماقماماقرًااا(اااعاالرااعا)شلىاهللااعليِااالم فليغ رهياب اه 

الهذااالمباأاتح   ِ ا..."اااهماماايم زااالاالماعامامشاارت  ِ افا الماياتط افتقلت  ِ افبلااا
ا االظرالاالطاري أي ااظرلام  ا)شلىاهللااعليِاأا امااااالرااع اماها االاتماايي 
اللماا ااا(االم ااِذابرأياالحتاهاب االماذرافيااِتيارهي ،الحربيفيامااع اباراعااما

ااالالاهاالالميااحماي ا ااها االح  اهذا اا اا احرضاعلى ااالاالم اا  امالحظ  م 
ااالفرااافياالمنتم ااالاالميااعلىاا االيضراتاالفرااامم اااتهاكااالعراضا.

                                                           

 . ناان( االعالن العالمي لحقوق اإل20-19. المواد )1

 104اية /. سورة ال عمران2
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االخاتمة
أااافياحال االطاارئاهااايقالاالعم اااا تعط  االحماي االناايي الحقالااإأاااتفع  

فيااااا لاشاضاالقااااي ااالمتاائاالتيات ق اضماا ااااااي الإاالاتمراراتالعم اتا
امم اال رعي االناايي ااح ااإ ِي ،افياالحيا ا..ااالخاااا القااا االناايياتحمياحقاا

االتفع   اهذا اااا  اتحا ااأا اتم ابهذا اللقااا  ااطتقًا االقااا  احااا افي ايقا  التعط  
اه ااما تعط  اأاااااالااااالقاااايافياتفع  المقشاااتحال االطاارئاا راطافرضها

ا:الاتايجاااالاتراحا ااالتي إلىااهذهاالضمااا االقااااي اااااتاش االتاحث
اتفع   -1 ااا  ااإأا الحقال االناايي  االحماي  االطاارئاهاااااا تعط   فياحال 

ااتطب   احقالاأا اتحماي  االِاش  االناايي  االقااااي  االاشاض اتطب   عام
االاااا اإ احال  انايمفي اِطر ااناا اف ها اي ترط ااالتي اطاارئ احاع،ا،

االمتِذ ا ااالنرا ا  اب   ااالتاااه االعااي  االقااااي  اتالطرل ِي اافع اااتحال 
النهابيا االحال االتيااعلا اتاببهااحال ا،ااالِطرابهالاحماي االاظاماالعام

االطاارئااتحا ااالماطق االتيات ملهاااتارلخاارلااهاا.
االتياتفع ااشاشهاا،اااا ااااي االتياتحمياحقالااإلتحا ااالاشاضاالق -2

علىاالرامام ااناااحال االطاارئاقا االباام اتحل  االاشاضااالتي االماا ا
ا،ا/ااالتفااي االاالي 4 /ااالتفااي ااالاربي ا15للحقالاالمااي ااالايااي ااالماا 

اااا لحقالااإ ا، االم مالاالعربيالحقالااإ4االماا  اااا / اا االطاارئاااا،
تب  اا االحقالاالمحمي اباشاضااااا اا(امراالافاعاع االاالم االاطاي )

ااإ اح  اهي االطاارئ احال  افي ِيااااا العقاتا  انام اااالم  االحيا  ،افي
االا اي  ااالحرل  ااالعقاتا ااح االمااا  االنرايم اا رعي  االح افياالمعامل ا،

أاااال راهي االقامي إلىااالاعاىااعاماالتعذ هااحماي االمنتم ام ا،اي اااااإ
 احماي االطف االقاشرااالااا ا.،االعاشرل 

االتياتحمياحقالااإ -3 االاشاضاالقااااي  اتحا ا االتيايعط االعم ااااا اما
االتفااي االاالي اللحقالاالمااي ااالايااي اإلىاابهاافياحال االطاارئاتماالرناع
ااإ الحقال ااألاربي  ااإااال مالاااا ااالتفااي  الحقال اااا العربي اتب  ا،
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ااإ الحقال االعربي االم مال افي االمعتما االمعيار اا  احال ااااا للتاحث هي
ابها االعم  ايعط  االتي االاشاض التحا ا ااذلك االضرار  ااالتفااي ا، افي اما

فا االمعيارااااا الاالي اللحقالاالمااي ااالايااي اااالتفااي ااألاربي الحقالااإ
االقاااا اها ا االااليالمعتما اال امعيارا، االمعيارااألِ راهاااالالىاتاعتمااه 

 الضرار امعيارامر اناًااايفتحاالتاهااماماالعا اام االِرااا .
ااااتاش االتاحثاا االحقالاالتياالتتمت اتالحماي االناايي افياحال االطاارئا -4

،االح افياالحرل ا- ،احرم االحيا االِاش ااالماق ا-ه،اح االتاق ا–أا:)هي
قمااتب  ا،ا(حرل االرأيا–زا،اح االتملكا-ر،احرل اااام االنمعيا ااالاقاتا ا-ا

ارلع ااالاالمي افياحال االطاارئاللتاحثاا احرل االرأيااليعط افياال 
ا:االاتراحا ااالتي إلىااااااتاش االتاحث

احقالا -1 اتحماي  االعقاتا ااالمتعلق  ااااا  افي هااكاتعضاالاشاضاالقااااي 
الت ا اا مرافعالي افياحماي اأاااتعا  افيامضمااهاإلىااحتا تاااا اإ مااعها

ااإ االمتهما:مم اااا حقال ام  االتعذ ه اااتعماع االعراايا، االم رع احشر فقا
أاااقتما اامرام ااالمارأاااالماؤالي اعلىاا ات ا اتقشااالحشاعاعلىااعترال

ارأي ااعطا  ام، اقم ر افي ِي االا االغاي  اتحا ا ايفترضاعام ا تمااقا  االحاال   
أاااعاالقاا ااتعماعاالتعذ هالي اتقشااااي امحاا اتالقااا ااااماالمنرااااتعما

احااتا ا ِشي  اتشفي  ااالعترالا، اعلى  ِ الحمل ا ا" ا نهاحذلامشطلح بهذا
اابنرلم  اتااااعأا االالاال  ا)أا ااضاالماا  ا" االخ ا.. اعقاتا ا333معلاما  )
ِ اانع امنرااااتعماعاالتعذ هامعاا،اعرااي اهاعلي

قماايقترحاالتاحثاا ايقا ااضاهذهاالماا اضم انرايماالتناازاعلىاالحرل ا -
االفراي االي اضم اتناازاالماظف  ا

اااالِذاباظرااالعتتاراااتعماعاالقاا افياحال االطاارئام ااب ااحااافراااال رط 
االنيشام ااال ِاضاالعاا  ام اا راالمتهم  ا.أاا
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االحما -2 اتااي  االتاحث االاعاىايقترح ام  اللمنتم  االناايي  اااي  ال راهي اإلى
ااالقامي  اقا اأا ااذا االعقات  االطاارئااذلكابت ا ا افياحال  االا اي  العاشرل 

 النيشا.أاااالفع اشاارام ااحااافراااال رط 
،ا ؤقااالتاحثاعلىااهمي احماي االااا اااالطفاعاِشاشًاافياحال االطاارئا -3

لغذا ااتام راالماق ااالطراااارًااااالعتقاعااذلكاتعاماحرمااهمام االمأاىااا
 تأ ملِااالتعذ ها...االخا.

االم مالاالعربيالحقالااإ -4 فيااااا يقترحاالتاحثاتغ  راالمعياراالذيااعتماهي
معيارااااعااإلىاام امعياراالضرار اااا تعط  االحماي االناايي الحقالااإ

االاال ااالتفااي  افي  ِ ات االمأِاذ االاالي ااالايااي االقااا  االمااي  اللحقال ا ي 
 ااالتفااي ااألاربي ا.

اع ا -5 االافاع اامر ا" االطاارئ ااااا  افي االاارا  ااال تتاه امشطلح اع  االبتعاا
(اال اهذااالمشطلحايعتمااعلىاالظاهرااا ا1/ل3الاالم االاطاي ا"االماا ا)

ا.اااااا التحثافياحقيق ااالمرافهاارا افياحقالااإ
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 الكريم . آ القر ** 

 اكتب اواًل: ال
ا.ا3 ا،اتفا رااب اقم ر .1
ا.1968تغااااا– رق االطت ااالا رااالهلي ا،امتاائاالقااا ااالاارياالعرااي،احاماامشطفى .2
ا2002،ا2طا،ا رحااااا ااشاعاالمحا ما االنزايي ااالرا ،اعبااالاهاهاعمراالتطراايااا.ا .3
ا.2005،اتغااا،ا1ط،الحرلا االفراي الحماي االناايي ال،ااا.اعبااالحقيماذاا االغزاع .4
ا.2005العرالاتغاااا،اااا ازار احقالااإ،احقالاالطف ،اااا اِل   .5
ا .6 االحا مياا. افِرياعباالرزال اللا را، االمقاف  ااار امقارا  ااراا  اعاال  افيامحا م  االمتهم ح 

ا.2005االتازل ا
ا .7 االتحراا. اِل   اممااح ااال، االنزايي  االمحا ما  ااشاع ااااا  اراايمتاائ االمقاف ا، ااار مقتت 

 .ا1998االرا اا–للا رااالتازل اعما ا
،االمقتت االحا م اللطتاع ااالا ر،ا1طا،االقااا ااالاارياالمتاائاالعام ،اا.امحمااعليااعاياا   .8

ا ا.-ه،اب را 
ا .9 ا ايشاا. اعبا اماهر االِاض، االعقاتا االقام ااااا  ا رح ااالا ر، اللطتاع  ااالم ر ااب  ،ااار

اما.ا2005الماش ا
اا.امحمااشتحياانم .10 اللنرلم ، االعام  االاظرل  االعام ااااا االعقاتا االقام ااراشتحاللطتاع ا،

ا.2000،ااالا راب را الباا 
اعفيفي .11 امحماا امشطفى اا. الإ، االمعااي  اطاااا الحقال ااالتطب   االاظرل  ا1ب   االفقرا، اار

اه.ا ا.،االقاهر ،االعربي
ا.1989ا،افيااإنرا ا االناايي ا اااحقالااإ،اا.امحماامحياالا  اعاض .12
ااراا اتطبيقي اع االعالماالعربيا.،امحماااع ااتا ااياا.ا،امحمااا رلااتا اايا.ا .13

 ثانيًا: البحوث 
ا1ما/،اما ارافيامنل االرافا  اللحقالا،ااافذ ااااااي اعلىااالاترا  ،اتيما امحماافازيااا.ا .1

ا.2007اا ا،ا(31،اعا)12لاا ا
االعاااي .2 احما ارزال ااالمعتقل  ، االاناا  احقال الحماي  االاالي االقااا  االمتما ، االحاار عا،

ا.ا2008ا–ا2277
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ما ارا،افياالقااا االاااااياااا "االحماي االناايي الحقالااإ،ااراالِتماعمما ااارل اا.ا .3
،ا3ما،امحمااا رلااتا اايااآِرا ااا.اإعاااا،افيامنل ااارااا اتطبيقي اع االعالماالعربي

اماللمال   ا.ااراالعل
افياالت رل االناايياالعراايا.اااا حقالااإ،ااعااابراهيمااالعظمياا.ا .4
احا   .5 اعالي االمشريا، االقااااي االاظام افي االِاش  االحيا  الحرم  ااالنرايي  االناايي  الحماي 

 3ماااا ما ارافيامنل احقالااإ
  ااااا2000ا،فياالاظماالنزايي االعربي اااا عبااالهااياعبةا احماي احقالااإ .6
ا .7 افقريااا. افتحي االمشريا، االطاارئ القااا  اطتقًا اف هم االم تتِ ااعتقاع اتحث احقالا، مةةةةةةةنل 

ا.3ماااا اإ
اامار .8 ااع ا اا.محما ا"،ا، ااالرااي االت رل  افي اال ِشي ااالم  افي اللح  االنزايي  "الضمااا 

ا.ا3ما،اااا ما ارافيامنل احقالااإ
ما ارافيا،افياالقااا االمشريااااا حماي احقالااإاااراال رط افي،امحمااعليافهميااحما .9

ا.ا3ما،اااا منل احقالااإ
منل ا،ااراا امقارا ،االتاظيماالقاااايالحال االطاارئا،اأ.اال ااحمااعباهللا،ااا.اعمااحماامحما .10

ا.اا2005ا–(الاا ا4عا)،ا(12ما)،اي اااانامع ات رل اللعلامااإ
منلاا،اما ارافيامنل االرافا  اللحقالا،امتهماعلىااالاراراال راهالحم اال،اهاىااالمامحمااا.ا .11

ا.ا2007اا ا،ا31عا،ا12لاا اا9/1
  المحاضرات  :ثالثاً 

ا.اااا محاضر اتعااا االحماي االاطاي الحقالااإ،ا عتا ااحماارمضا ا.ا -
 الراائل  :رابعاً 

راال ااقتار ا،اياالعرالالحماي االقااااي الالفرااافياماانه ااعماعااإاار اف،اا رالامحماااِلا .1
اتغااااا.انامع ا–

فياظ االت رل االاطايااالقااا االااليااااا الحماي االناايي الحقالااإ،ااااي اعبااالمالكاآ   .2
 .اا2005النزايراا-البل ا ا،اأالتفااي،اراال امانات راقلي االحقالانامع ااعاااحله

ااعايااليما اعلياالمزاريا .3 افياال، ااالنرايي  اظرالااالاتماايي ال رعي  امقارا ، ااراا  راال اا،
ا.2007نامع اتغااا،ا،ااقتاره

 ية لكترونالمواقع ال  :خامااً 
1. www.eohrorg/ar/report/thm ALblagh  ORG .ا 
2. Razzakalowady @yahoo. Com  
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 القواني  والمواثيق االتفاقيات  :ااداًا 
االعراايا .1 ا1970الااتار ا، االعراايالعام اعاما ااا2005الااتار االعرااي  اا4012رافياالاااي 

ا.ا2005//اقااا ااالاع28فيا
ا.ا1969لاا اا111اااا االعقاتا االعراايااراما .2
ا.ا2004لاا ا،ا5طاا1971لاا اا23اااا ااشاعاالمحا ما االنزايي االعرااياراما .3
ا.ا2004(الاا ا1امراالافاعاع االاالم االاطاي اراما) .4
ا.ا1952ااتاراالممل  ااالرااي االها مي ا .5
ا.ا1937لاا اا58ااتارانمهارل امشراالعربي اراما .6
ا.1937(ااا ا58عقاتا امشرياالمعاعاتالمرااماتقااا اراما) .7
ا.1976لاا اا43القااا االماايااألرااياراما .8
اعقاتا ا.ا2001(لاا ا54المعاعاتالقااا االمؤا اراما)ا1960لاا اا16عقاتا اارااياراما .9
ااااا االعقاتا االنزايريا. .10
ا.ا1949لاا اا148العقاتا االاارياراماااااا ا .11
ا.ا1943اااا االعقاتا االلبااايالاا ا .12
ااالتفااي االاالي اللحقالاالمااي ااالايااي ا. .13
ا.اااا االتفااي ااالرااي الحقالااإ .14
ا.اااا الم مالاالعربيالحقالااإ .15
ا.اااا االعال االعالميالحقالااإ .16
ا .17 ارام الألا3318ارار االعام  االنمعي  اع  االمتحا شاار اامم اايامبراا14في ااالاع قااا 

ا1974


