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 الرقابة السياسية -ثالثا  

يقصد بها وجود جهات متعددة في المجالين الداخلي والخارجي تعنى بحقوق االنسان وحرياته 

ً لمعايير حقوق االنسان وتراقب مدى احتر ام سلطات الدولة لتلك الحقوق والحريات وفقا

 المنصوص عليها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية .

 

 المجال الداخليالوسائل السياسية في  .1

 

تتمثل الوسائل السياسية باألحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام، 
السياسية نشأت في النظم الديمقراطية في العالم المعاصر اذ يقوم على مبدأين اساسين فاألحزاب 

االول مبدأ تعدد االحزاب والثاني مبدأ تداول السلطة عن طريق صناديق االقتراع وبذلك يصل 

الحزب الفائز في االنتخابات الى السلطة لمدة محددة وفقاً ألحكام الدستور وتتولى االحزاب 
دور المعارضة، ولألحزاب دور مؤثر في حماية حقوق االنسان وحرياته سواء كانت الخاسرة 

في المعارضة ام في السلطة فالمعارضة تراقب اعمال وتصرفات من يباشرون السلطة وتحاول 

منعهم قدر االمكان من اصدار قوانين تضر بالصالح العام وتشخيص اخطاء الحكومة والتنبيه 
 اً لآللية التي رسمها الدستور . ع االحزاب مساءلة الحكومة وفقالى خطورتها كذلك تستطي

اما منظمات المجتمع المدني فهي منظمات غير حكومية توجد في المجتمعات كافة وتختلف 
المنظمات في اهدافها وميادين نشاطها فمنها من يهتم بمصالح فئة محددة كالمنظمات المهنية 

ان وهدفها االساس حماية حقوق االنسان والدفاع عنها، المختلفة ومنها ما تعنى بحقوق االنس

وتقوم هذه المنظمات بالكشف عن تجاوز السلطات على حقوق االفراد وحرياتهم وعرضها امام 
 الرأي العام المحلي والدولي .

أما الرأي العام فتتباين قوته وحدود تأثيره تبعاً لطبيعة النظام السياسي فالرأي العام له دور فعال 

في االنظمة الديمقراطية لألهمية الكبيرة في حماية حقوق االنسان من خالل الوقوف ضد استبداد 
ة بحيث ان السلطة وطغيانها وفضح انتهاكات الحقوق والحريات بواسطة وسائل االعالم المختلف

ً معلناً  ً عدائيا الحكومة ال يكتب لها االستقرار واالستمرار اذا كان الرأي العام يتخذ منها موقفا



الن المواطنون يكسرون حاجز الخوف والرهبة مطالبين بحقوقهم وتعجز كل ادوات القمع التي 

 تستخدمها السلطة . 

 

 الوسائل السياسية في المجال الخارجي .2

 

 الدولية والهيئات االقليمية والمنظمات غير الحكومية .  يقصد بها الهيئات

هي المنظمات الدولية التي تعمل على حماية حقوق االنسان وحرياته :  الهيئات الدولية - أ

ولعل منظمة االمم المتحدة تتألف من اجهزة وهيئات متعددة يتعامل كل منها مع 
ن على قمة هذه الهيئات موضوعات مختلفة ويقف كل من الجمعية العامة ومجلس االم

ويمكن ألي منها ان يتخذ قرارات تهدف الى حماية حقوق االنسان الى جانب اللجان 

    المتخصصة ومنها : 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي .  .1

 لجنة حقوق االنسان .  .2

  لجان تقصي الحقائق . .3
   االنسان .اللجان التي نشأت استناداً الى اتفاقيات االمم المتحدة الخاصة بحقوق  .4

هي عبارة عن اتفاقيات عديدة صدرت على نطاق القارات كاالتفاقية :  الهيئات االقليمية - ب

االوربية واالتفاقية االمريكية واالتفاقية االفريقية نصت على ايجاد اجهزة تنفيذية اقليمية 
     فعالة لحماية حقوق االنسان .

لمهم الذي ادته هذه المنظمات من خالل ال يمكن إنكار الدور ا:  المنظمات الغير حكومية - ت

نشر المعرفة والثقافة بحقوق االنسان فضالً عن دور المراقبة واالفصاح عن االنتهاكات 
التي تقوم بها الحكومات، كذلك كان لها الدور في اعداد الدراسات والبحوث وتنظيم 

لعفو الدولية، ، واهمها )منظمة االمؤتمرات التي ساعدت المنظمات الدولية والحكومية

 . اللجنة الدولية للصليب االحمر، المنظمة العربية لحقوق االنسان(
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