
 حقوق االنسان
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 المقدمة

ٌحظى موضوع حقوق االنسان بأهمٌة بالغة فً العصر الحدٌث وهذا ال ٌعنً عدم االهتمام به 

فً العصور الماضٌة , االن درجة االهمٌة تباٌنت من عصر الى اخر, اذ كان مفهوم الحقوق 

المدنٌة وحقً الحرٌة والملكٌة ولكن والحرٌات فً القرون الماضٌة ضٌقا ال ٌتعدى المساواة 

كلما تطورت الحٌاة اصبح المفهوم  واسعا ٌضم صورا من الحقوق والحرٌات المتعددة وهو فً 

اتساع مستمر, وهذا ٌعنً ان تلك الحقوق والحرٌات ال تتسم بالثبات والجمود من حٌث عددها 

شأنها فً ذلك شان  وصورها , بل هً متغٌرة النهال تخضع  للتطور والتحول المستمر

مجاالت الحٌاة وتقدم الحضارة , والقول بوجود حقوق وحرٌات متعددة لألفراد ال ٌراد به 

مباشرتها من دون وجود قانون ٌنظمها وٌبٌن مداها , وال ٌعنً انها حقوق مطلقة وانما هً 

 نسبٌة ٌتمتع بها من دون ان ٌضر بحقوق او حرٌات االخرٌن .

 مفهوم حقوق االنسان

شأت حقوق االنسان منذ بداٌة خلقه وحٌاته لكن إدراك هذه الحقوق واإلقرار بها ومن ثم ن

 ممارستها مرَّ بمسٌرة طوٌلة عبر التارٌخ البشري اتسمت بالشدة والنضال والكفاح من اجل

 ارساء دعائمها وتحقٌقها ورفع الرشاد بها واكتساب حقوق جدٌدة, وٌعود اإلحسان فً تحقٌق

 فً مجال حقوق االنسان الى نضال االفراد والشعوب عبر التارٌخ ضد الظلممكاسب كبٌرة 

 والطغٌان والى الشرائع السماوٌة والحضارات القدٌمة التً اهتمت باإلنسان وحقوقه بشكل

, وقد ارتبط مفهوم حقوق االنسان فً بادئ االمر بنظرٌة القانون الطبٌعً والتً ٌرى اساسً

ثابتة وطبٌعٌة تثبت له منذ تارٌخ مٌالده وتقرر له لكونه انسانا  وهً  اصحابها ان لإلنسان حقوقا  

تنبع من انسانٌة االنسان وهدفها ضمان كرامته, وتبنى انصار نظرٌة الحقوق الفردٌة هذا 

المفهوم وقالو بوجود حقوق طبٌعٌة كان الفرد ٌتمتع بها قبل قٌام السلطة, وان اساس وجود 

وق وازالة ما ٌحدث بٌن االفراد من منازعات عند ممارستهم السلطة هو لحماٌة هذه الحق

 لحقوقهم.

على حدة  وللوصول للمعنى الحقٌقً لمفهوم حقوق االنسان البد من بٌان معنى ومفهوم الحق

  القانونٌة . ومعنى ومفهوم االنسان على حدة منظورا  لهذه المفاهٌم والمصطلحات من الناحٌة

 

 

 

 



 تعريف الحق

  غةالحق في الل

كتابه الكرٌم  -هو اسم من اسماء هللا الحسنى تقدست اسماؤه وصفته حٌث قال تعالى فً محكم 

 )ذلك بأن هللا هو الحق وأنه ٌحًٌ الموتى وأنه على كل شًء قدٌر(. 

وهناك ارتباط  ,وتتسم كلمة الحق فً اللغة العربٌة بمعان عدة منها الثبوت والوجوب واللزوم 

بٌن مفهومً الحق والواجب فً اللغة , فالفعل حق له ٌفٌد وجب له, كقولنا حق علٌه اي بمعنى 

 وجب علٌه او ثبت علٌه, والحق نقٌض الباطل 

واستعمل فقهاء الشرٌعة االسالمٌة كلمة الحق واطلقوه على كل ما هو ثابت ثبوتا شرعٌا بمعنى  

على ذلك عرفه فقهاء الشرع على انه "ما ثبت بإقرار الشارع  ثابت بحكم الشرع واقراره وبناء  

 وحقاق, حقوق وجمعه , واضفى علٌه حماٌته

  والحق اصطالحا

لم ٌتفق الكتاب على تحدٌد مفهوم الحق , لذلك تعددت اآلراء وتباٌنت فً هذا المجال اذ انكر 

عالء من شأنها وٌالحظ واال تأٌٌدهابعضهم فكرة الحق من اساسها فً حٌن اتجه اخرون الى 

ٌعود الى تعدد المذاهب والمدارس لتً تصدت لهذا الموضوع لذلك ذهب  اآلراءهذا التباٌن فً 

التعرٌف الذي كان شائعا للحق )بانه  تأٌٌدانصار مدرسة القانون الطبٌعً والمذهب الفردي الى 

 مكنة او سلطة ٌعترف بها القانون للفرد او مصلحة ٌحمٌها القانون(

حٌن ٌرى انصار المدارس الواقعٌة واالجتماعٌة ان فً هذا االتجاه تاٌٌٌد لنزعة فردٌة  فً

ترفضها عقٌدتهم, وحاولوا هدم تلك الفكرة واستبدالها بنموذج اخر, تحل فٌه فكرة المركز 

القانونً محل فكرة االستئثار او التسلط الفردي. وقد اثمرت جهود تلك المدارس فً الحد من 

هب الفردي فً مفهوم الحقوق , االن ذلك لم ٌؤدي الى القضاء على فكرة الحق التً تطرف المذ

 ما زالت تمثل حقٌقة قانونٌة اساسٌة ٌؤٌدها معظم فقهاء القانون.

اال ان القول بذلك ال ٌعنً  اتفاق الفقهاء المؤٌدٌن لذلك على تعرٌف واحد للحق اذ ٌالحظ 

صاره فهناك من ٌدعو الى التوسع فً التعرٌف واخر تعرض تعرٌفه الى كثٌر من الجدل بٌن ان

 الى التضٌٌق

ومع ما تقدم يمكن تعريف الحق بانه سلطة او مكنة يمنحها القانون لشخص من االشخاص 

 تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها.

 وٌالحظ من التعرٌف المذكور ان الحق ٌعبر عن سلطة ٌعترف بها القانون ومن ثم ٌحمٌها

وتتمثل الحماٌة باللجوء الى القضاء فالحق الذي ال تحمٌه دعوى ال ٌستحق ان ٌحمل هذا 

الوصف, االن نطاق الحماٌة القانونٌة للحق ٌرتبط باالستخدام المشروع , ولذلك ٌجب اال 

ٌتعارض استخدام الحق مع مصلحة الجماعة. وان ال ٌتعدى حدوده المرسومة وال ٌتجاوز نطاقه 

ان تجاوز صاحب الحق الحدود والقٌود المرسومة له ٌعرضه للمسالة القانونٌة الن  المشروع, اذ

التجاوز هو عمل غٌر مشروع ٌستوجب المسؤولٌة. وهذا ٌعنً نسبٌة الحقوق حٌث ال ٌوجب 



حقا مطلقا مهما بلغت السلطة التً ٌتضمنها من السعة والمدى وال ٌجوز لصاحبه ان ٌستعمله 

ون اي قٌد او ضابط, وانما هو حق نسبً مقٌد بوجوب عدم التعسف فً حسب مشٌئته  وهواه  د

 استعماله.

 نستنتج من ذلك بأنه هناك ثالثة عناصر للحق هي :

 شخص الحق اي صاحبه .  -1

 محل الحق وٌتمثل بالشًء أو العمل الذي ٌرد علٌه .  -2

 ومن ثم ٌحمٌها من خالل الحماٌة القانونٌة حٌث ان الحق ٌعبر عن سلطة ٌعترف بها القانون -3

 اللجوء الى القضاء فالحق الذي ال تحمٌه دعوى قضائٌة ال ٌستحق ان ٌحمل هذا الوصف .

 

 

 تعريف االنسان

االنسان هو كائن له وعً ذاتً وٌملك زمام نفسه ومن ثم فهو مسؤول عن افعاله انه الفرد 

مثاله مندمج فً جماعة من منظورا  إلٌه من زاوٌة خصوصٌته كإنسان وهو كائن منفتح على ا

االشخاص ومتجه نحو مثل اعلى, ومن خالل دراستنا لحقوق االنسان ٌجب ان ال ننظر الى 

االنسان بوصفه كائنا حٌا مجردا  وإنما ٌجب ان نبحث فً حٌاة االنسان وجوانبها المتعددة حٌث 

ان الجانب  تتضمن جانب اقتصادي وجانب قانونً وجانب اجتماعً وجانب دٌنً وهكذا, اال

االجتماعً ٌمتزج بهذه الجوانب جمٌعا مكونا عالقة انسان بمواجهة انسان آخر مكونا العالقات 

 االجتماعٌة بٌن الناس فً المجتمع الذي له نظاما ٌوجه سلوكهم وٌضبطه بوسائل متعددة .

 

 الشخصية القانونية لإلنسان

اهتم الفقه القانونً بدراسة وتحدٌد مفهوم االنسان الن القانون الوضعً ظاهرة اجتماعٌة وجد 

لتنظٌم العالقات بٌن الناس والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم وٌهدف الى حٍد ما الى إرساء 

قدرة مبادئ العدالة بٌن االفراد, وقد اوجدت القاعدة القانونٌة الشخصٌة القانونٌة التً ٌراد بها ال

على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وان تلك الشخصٌة تثبت اساسا لإلنسان وٌطلق علٌه 

اصطالحا الشخص الطبٌعً, والشخصٌة القانونٌة لٌست مقصورة على االنسان الفرد فقد تكون 

تلك الشخصٌة اعتبارٌة )معنوٌة( تضفى على هٌئات او منظمات او مجموعة من االموال, دعت 

 العملٌة الى منحها تلك الشخصٌة كالشركات التجارٌة بأنواعها.  االعتبارات

والذي ٌعنٌنا فً هذا المقام هو الشخصٌة القانونٌة الطبٌعٌة اذ ٌالحظ ان الشخصٌة القانونٌة تثبت 

لكل انسان , ولما كان االنسان ٌوجد منذ والدته فان الشخصٌة القانونٌة تثبت له بتمام والدته, 

لسنة   44(  من القانون المدنً العراقً رقم 34الفقرة االولى من المادة )وهذا ما قضت به 

 بنصها على ان) تبدأ شخصٌة االنسان بتمام والدته حٌا وتنتهً بموته(.  1551



 مميزات الشخصية الطبيعية

وجود االنسان بٌن مجموعة من االفراد ٌستوجب ان ٌتمٌز عن غٌره من افراد المجتمع ان 

 ٌطلق علٌها ممٌزات الشخصٌة وهً : بمجموعة عناصر

اسم الشخص : وهو ما ٌمٌز الشخص عن غٌره وتختاره االسرة للشخص عند والدته   -1

( من القانون 44( من المادة )1وٌسجل فً سجالت االحوال المدنٌة واوجبت الفقرة)

المدنً العراقً على ) ٌكون لكل شخص اسم ولقب الشخص ٌلحق بحكم القانون 

تى اتخذ الشخص اسما معٌنا , فانه ٌصبح صاحب حق على هذا االسم, االنه أوالده(. وم

لٌس من حقوق المالٌة, بل هو لصٌق بشخصٌة صاحبه, فال ٌجوز التصرف فٌه وال 

ٌسقط بالتقادم , وٌحمً القانون حق الشخص فً لقبه من االعتداء علٌه اذ نصت المادة 

عه الغٌر فً استعمال لقبه بال مبرر ( من القانون المدنً على انه )لكل من ناز41)

ولكل من انتحل لقبه, ان ٌطلب وقف هذا التعرض وان ٌطلب التعوٌض اذا لحقه ضرر 

من ذلك( كما ان االسم واللقب ذو طبٌعة مزدوجة فهو واجب من جهة, وحق من جهة 

 ثانٌة؟ 

د الى تصحٌحه فهو واجب الن الشخص ملزم على حمله , ال ٌستطٌع التخلً عنه ما لم ٌعم    

او تغٌٌره وفقا ألحكام القانون, وهو حق من جهة اخرى ألن للشخص مصلحة مشروعة فً 

حمله واستعماله  والتمتع بكافة السلطات التً ٌخوله اٌاها وألن القانون ٌعترف له بهذه المصلحة 

 وٌحمٌها من كل اعتداء .

مة أو مؤقتة وٌجوز ان : هو المكان الذي ٌقٌم فٌه الشخص عادة  بصفة دائالموطن   -2

ٌكون للشخص اكثر من موطن وتحدٌده ٌتطلب توفر عنصرٌن االول عنصر مادي 

وهو االقامة الفعلٌة فً مكان معٌن وٌسكن فٌه, والثانً عنصر معنوي وهو نٌة 

االستقرار فً مكان معٌن, وٌترتب على ذلك نتٌجتان االولى ان الشخص قد ال ٌكون له 

فً مكان معٌن بصفة معتادة كما هو الحال لدى البدو الرحل, موطن اذا لم ٌكن ٌقٌم 

النتٌجة الثانٌة هً انه ٌجوز ان ٌكون للشخص فً وقت واحد اكثر من موطن بمعنى 

 اكثر من مكان ٌقٌم فٌه عادة .

( من القانون المدنً العراقً الموطن بـ ) المكان الذي ٌقٌم فٌه 42وعلٌه عرفت المادة )

 ائمة او مؤقتة وٌجوز ان ٌكون للشخص اكثر من موطن(الشخص عادة بصفة د

تعنً تحدٌد مركز الشخص بالنسبة الى اسرة معٌنة وتتكون  الحالة العائلية أو األسرة :  -3

اسرة الشخص من ذوي قرباه وٌعد من ذوي القربى من ٌجمعهم اصل مشترك, وتنشأ 

نً المصاهرة, ووفقا رابطة القرابة بٌن االشخاص عن احد طرٌقٌن األول النسب والثا

 لما تقدم فالقرابة اما قرابة نسب واما قرابة مصاهرة .

 

هً رابطة قانونٌة تقوم بٌن الشخص ودولة معٌنة تجعله بموجبها تابعا لها  الجنسية :  -4

وتكتسب بصورة اصلٌة بحكم الوالدة او بصورة استثنائٌة بطرٌق التجنس, واالصل ان 



ائه الى دولة واحدة, أو قد ٌكون الفرد عدٌم الجنسٌة ٌكون لكل فرد جنسٌة واحدة بانتم

عندما ٌكون غٌر منتمً او تابع الى اي دولة كحالة فقدان الجنسٌة, كما قد ٌحدث ان 

ٌحمل الفرد اكثر من جنسٌة استثناء  وٌكون متعدد الجنسٌة, وهذا ما نصت علٌه المادة  

بنصها ) تعدد الجنسٌة   2445( البند رابعا  من دستور جمهورٌة العراق لسنة 11)

للعراقً وعلى من ٌتولى منصبا سٌادٌا او امنٌا رفٌعا التخلً عن اٌة جنسٌة اخرى 

مكتسبة وٌنظم ذلك بقانون(. وٌترتب على ذلك نتٌجتان األولى ان لرابطة الجنسٌة جانب 

سٌاسً ٌتمتع بموجبها الشخص بمباشرة الحقوق السٌاسٌة )الترشٌح واالنتخاب وتولً 

وظائف العامة(, اما النتٌجة الثانٌة فهً للجنسٌة جانب قانونً وٌظهر من خالل ال

الحقوق التً تترتب لمواطنً الدولة تحدٌدا  كحق تملك العقارات ومزاولة االعمال 

 التجارٌة .

 

وهً نوعان االول اهلٌة الوجوب وهً صالحٌة الشخص الكتساب الحقوق  األهلية :  -5

ت اهلٌة الوجوب لإلنسان لمجرد كونه انسان . النوع الثانً وااللتزام بالواجبات وتثب

اهلٌة االداء وهً صالحٌة الشخص لمباشرة االعمال والتصرفات بنفسه على وجه ٌعتد 

به من الناحٌة القانونٌة وتثبت باإلدراك والتمٌٌز فاذا كان الشخص كامل التمٌٌز تكون 

انت اهلٌة ادائه ناقصة واذا انعدم التمٌٌز لدٌه اهلٌة اداء كاملة واذا كان تمٌٌزه ناقصا ك

لدٌه ٌكون عدٌم االهلٌة, وٌعتمد تمٌٌز االنسان على عاملٌن اساسٌٌن هما السن والحالة 

الصحٌة كما وتعد اهلٌة الشخص من النظام العام اذ ال ٌجوز الحد ان ٌتنازل عنها او   

 ٌعدل فً احكامها .

 

 

من حقوق وما علٌه من التزامات مالٌة وتتكون : هً مجموع ما للشخص  الذمة المالية -6

من عنصرٌن االول عنصر اٌجابً وهو مجموع حقوق الشخص المالٌة والثانً عنصر 

 سلبً وهو مجموع التزاماته .

وال ٌدخل فً الذمة من الحقوق وااللتزامات اال ما له قٌمة مالٌة واالصل ان لكل شخص ذمة , 

 ة القانونٌة.بحٌث ترتبط الذمة المالٌة بالشخصٌ

 


