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 تأملي حقوقي بر نظام آمريكايي حقوق بشر

  پور يشستامحمد 

  21/1/1397تاريخ پذيرش:     18/10/1396تاريخ دريافت: 

  چكيده
ـ نظام در حقوق  ترين يميقد عنوان بهنظام آمريكايي حقوق بشر  بشـر شـناخته    الملـل  ينب

عمده در كنوانسيون آمريكايي حقـوق بشـر    طور به كه آنكه عالوه بر قواعد عام  شود يم
سياسـي   يهـا  قدرتاز مداخله  نظر صرفمتبلور شده، از قواعد خاصي نيز برخوردار است. 

در اين نظام، به لحاظ نگاه محض حقوقي، تعبيه امكـان الحـاق    گر مداخلهمتغير  عنوان به
به دامنه حمايتي نظام آمريكايي حقوق  ها مقررهو افزوده شدن  ها يونكنوانسو  ها پروتكل

شدن آن كمك كرده، بلكـه بسـتر پويـايي آن را فـراهم      تر يلتكمبه هر چه  تنها نهبشر، 
نع از ايستايي موازين آن شده است. در اين راه، دو نهـاد كميسـيون آمريكـايي    آورده و ما

 يهـا  مقـرره نهادهاي ناظر بـر اجـراي    عنوان بهحقوق بشر و ديوان آمريكايي حقوق بشر 
 كه آن رغم بهكه در امتداد يكديگر قرار دارند.  اند شدهتحت شمول اين نظام در نظر گرفته 

ثر از منافع سياسي بوده أ، در برخي موارد متمورداشارهدر نظام كاركرد اين دو نهاد نظارتي 
  .شود يممثبت ارزيابي  درمجموع ها آناست، عملكرد نهايي 

  :يدواژگانكل
، نظام آمريكايي حقوق بشـر، كميسـيون   يا منطقهبشر، نظام حقوق بشر  الملل ينبحقوق 

  آمريكايي حقوق بشر، ديوان آمريكايي حقوق بشر.

                                                            
  الملل و مدرس، دانشگاه قم بينپژوهشگر دوره دكتري حقوق  

EMAIL: mohamadsetayeshpur@yahoo.com 
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  مقدمه
از رهگذر منـابع حقـوق    ،خاص حقوق عمومي دارد طور بهحقوق بشر كه ريشه در حقوق داخلي و 

نهـاده و موجـب شـده تـا      المللي ينبپا به عرصه  يجتدر به، المللي ينبمعاهدات  يژهو بهو  الملل ينب
نظـم و نسـق    المللي ينبدربرگيرنده قواعدي باشد كه تحت موازين حقوقي  1بشر الملل ينبحقوق 

حفظ و رعايت حقوقي است كه  درصددبشر،  الملل ينب. حقيقت مطلب آن است كه حقوق يابند يم
بشر بـودن از آن برخـوردار اسـت يـا بـه       واسطه بهاز هر متغير ديگري  نظر صرفهر فرد انساني، 

بشر در دو سـطح جهـاني و    الملل ينبوردار باشد. از همان ابتدا، حقوق عبارت بهتر بايد از آن برخ
اسناد و معاهداتي در اين دو سطح صادر و منعقد شـده كـه    . همچنيناست گرفته شكل يا منطقه

 هـا  مقـرره عرفـي را نيـز فـراهم آورده اسـت. ايـن       الملـل  ينب، زمينه ايجاد قواعد حقوق يجتدر به
ايجاد شده باشند، در كنار يكديگر  الملل ينباز منابع حقوق  يك كداماز رهگذر  كه ينااز  نظر صرف
همان رسالت و غايتي  ها آنرسالت و غايت  درواقعو  اند دادهحقوق بشر را تشكيل  يا منطقهنظام 

ـ است كه حقوق بشر چه در سطح داخلي و چه حقـوق   بشـر در سـطح جهـاني دنبـال      الملـل  ينب
در راستاي حقوق بشـر در سـطح    يا منطقهبشر در سطح  الملل ينبحقوق  تنها نهبنابراين ؛ كند يم

  جهاني است، بلكه هر دو با حقوق بشر در سطح داخلي نيز همگرايي دارند و نه واگرايي.
است: نظام آمريكايي حقوق بشـر، نظـام    گرفته شكلحقوق بشر  يا منطقهسه نظام عمده  تاكنون

از هـدف و   كـه  آناروپايي حقوق بشر و نظام آفريقايي حقوق بشر. هر يك از اين سه نظام ضمن 
درك  منظور به را ها آنبا يكديگر دارند كه مطالعه  ييها تفاوت ترديد يبغايتي يكسان برخوردارند، 

را كاهش نقاط ضعف تا بتوان تا حد امكان ؛ سازد يم ناگزيرنقاط ضعف و قوت هر يك و دريافت 
نظـام   تـرين  يميقـد در اين ميان نظام آمريكايي حقوق بشـر،   و نكات مثبت را تقويت نمود.داده 
اسـناد و نهادهـاي    ينتـر  مهـم كه جستار حاضر درصدد است تـا بـه    2شود يممحسوب  يا منطقه

اگرچه مطالعه نظام آمريكايي حقوق بشر مستلزم پرداختن به دو سند منشـور    اجرايي آن بپردازد.
اما معاهدات ديگري نيـز   ،است 1و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 3سازمان كشورهاي آمريكايي

                                                            
1 International Human Rights Law 
2 C. Bettinger Lopez, “Primer on The Inter-American Human Rights System”, Clearinghouse 
Review, Journal of Poverty Law and Policy, vol. 42, no.11-12, 2009, p. 582. 
3 Charter of the Organization of American States (OAS) 
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پژوهش پـيش   4و در دايره حمايتي اين نظام قرار دارند. 3پرداخته 2وجود دارند كه به قواعد خاص
هگذر مطالعه اسنادي كه در دايره سيستم آمريكايي حقوق بشر قرار دارند، بـه  تا از ر كوشد يمرو 

بپردازد و به بررسي دقيق در دامنه مفهومي آن بيانجامد. فـرض نويسـنده    اين موضوع چندوچون
از متغير سياسي،  نظر صرفاست كه  يا گونه بهكه دارد،  هايي يكاست رغم بهآن است كه اين نظام 

 .رسد يمبه نظر  برانگيز ينتحسسيار به لحاظ حقوقي ب

  5. منشور سازمان كشورهاي آمريكايي1
 1948منشور سازمان كشورهاي آمريكايي، سند تأسيس سازمان كشورهاي آمريكايي است كه در 

بوئنـوس   يهـا  پروتكل موجب به ازآن پس 7گرديد. االجرا الزم 1951كلمبيا، امضا و در  6در بوگوتا
 1992پروتكـل   موجـب  بـه اصـالح شـد.    11و واشنگتن 10ماناگوئا 9يندياس،كارتاگنا دي ا 8آيرس،

واشنگتن، مقتضي است كه از رهگذر اقدامات جمعي، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي دول  
فقـر در   كنـي  يشـه رعضو، اهداف بنيادين سازمان كشورهاي آمريكايي تحقق يابـد و در راسـتاي   

 آمريكا عمل شود.

بـر آن   12،شـود  يمـ منشور بوگوتا نيز از آن يـاد  در سند تأسيس سازمان كشورهاي آمريكايي كه 
از ايـن رهگـذر، بـر     واست تا صلح و عدالت را در كشورهاي آمريكايي برقرار كرده و حفظ نمايد 

، همكاري آنان را تقويت نمـوده و از تماميـت سـرزميني و اسـتقالل     يفزايدبهمبستگي ميان آنان 
. گفتنـي اسـت   اند شدهكشور عضو كامل سازمان كشورهاي آمريكايي  35دفاع كند. تاكنون، آنان 

                                                                                                                                            
1 American Convention on Human Rights 
2. Sui Generis 
3. A. Micus, The Inter-American Human Rights System as a Safeguard for Justice in National 
Transitions: From Amnesty Laws to Accountability in Argentina, Chile and Peru, B. R. I. L. 
L, 2015, p. 47. 
4. L. Shaver, “The Inter-American Human Rights System: An Effective Institution For 
Regional Rights Protection?, Washington University Global Studies Law Review, vol. 9, 
2010, p.639. 
5. OAS Charter 
6. Bogota 
7. L. Reinsberg, Advocacy Before the Inter-American System, 2nd edn, I. J. R. C. 2014, p. 5. 
8. Buenos Aires 
9. Cartagena de Indias 
10. Managua 
11. Washington 

  .5، ص 1383، 2، شماره المللي بينمطالعات مجله ، نظام آمريكايي حقوق بشرويليام،  ورك وايت،ب .12
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در  تأمل قابلعضو ناظر دائمي در اين سازمان هستند. نكته  عنوان بهكشور و اتحاديه اروپا  69كه 
بـه عضـويت سـازمان     2016 سـال  جـوالي  12در و ، آن است كه آمريكا به تازگي خصوصاين 

، در اين جستار تنها سازمان رو يشپبا توجه به موضوع نوشتار  ايي درآمده است.كشورهاي آمريك
  قرار خواهد گرفت كه مربوط به حقوق بشر باشد. مدنظركشورهاي آمريكايي تا جايي 

اصـلي اسـت كـه سـازمان      رويكـرد حقوق بشر در كنار دموكراسي، امنيت و توسعه، يكي از چهار 
. سـازمان كشـورهاي   گيرنـد  يمـ بهـره   هـا  آند از اهـداف خـو  كشورهاي آمريكايي براي نيل به 

شـوراي دائمـي،    ازجمله آمريكايي از مجمع عمومي، اجالس مشورتي وزراي امور خارجه، شوراها
ويـژه و   يهـا  كنفـرانس كميته قضايي آمريكـايي، كميسـيون آمريكـايي حقـوق بشـر، دبيركـل،       

  .تشكيل شده است ويژه يها سازمان
 هاي يكارگزاراز سوي نهادها و  شده ارائه يها گزارشدائمي آن است كه  يكي از وظايف شوراي

 1، مطمح نظـر قـرار دهـد.   راكميسيون آمريكايي حقوق بشر  ازجملهسازمان كشورهاي آمريكايي 
كـاركرد   كـه  شـود  يمـ منشور بوگوتا تشـكيل   15فصل  موجب بهكميسيون آمريكايي حقوق بشر 

يـك نهـاد مشـورتي و نظـارتي در سـازمان عمـل        عنـوان  بهاصلي آن ارتقاي حقوق بشر است و 
و فراينـد كـاركردي    هـا  يتصالحمنشور بوگوتا آمده است، ساختار،  106در ماده  كه چنان. كند يم

 منشور بوگوتـا  144ماده  موجب به. شود يمكميسيون در كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر تشريح 
از رعايـت  يي حقوق بشر، كميسيون متعهد اسـت كـه   شدن كنوانسيون آمريكا االجرا الزمتا زمان 

  حقوق بشر در كشورهاي عضو مراقبت نمايد.

  2. اعالميه آمريكايي حقوق و تكاليف اشخاص1. 1

بشـر   الملل يننخستين سند عام در خصوص حقوق ب ،اعالميه آمريكايي حقوق و تكاليف اشخاص
 :Morsink, 1999) شـود  يبوگوتا نيز ياد م صدور اين اعالميه كه از آن به اعالميهتاريخ است. 

هشت مـاه پـيش از    يباًتقرو  گردد يبازمصدور اعالميه جهاني حقوق بشر زمان به پيش از  (131
از  3،شـود  يمصادر شده است. اين اعالميه كه منشأ پيدايي نظام آمريكايي حقوق بشر دانسته  آن

                                                            
1. Charter of the Organization of American States, 1948, Art. 53. 
2. American Declaration of the Rights and Duties of Man, Adopted by the Ninth International 
Conference of American States, Bogota, Colombia, 1948. 
3. Reinsberg, op. cit. p. 6. 
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بـه  رهاي آمريكـايي در بوگوتـا كلمبيـا    كشـو  المللـي  ينبآمريكايي در كنفرانس  يها دولتسوي 
ـ اين سند تنها يك اعالميه است و از اين منظر در حقـوق   كه آن رغم به. رسيدتصويب   الملـل  ينب

كه بارهـا از سـوي ديـوان آمريكـايي      يا گونه به، اما شايسته توجه است؛ شود ينمدانسته  آور الزام
قرار گرفته و براي دول عضـو سـازمان    حقوق بشر و كميسيون آمريكايي حقوق بشر مورد استناد

 1قلمداد شده است. آور الزام المللي ينبتعهد يك  عنوان بهكشورهاي آمريكايي 

اعالميه آمريكايي حقوق و تكاليف اشخاص از دو فصل تشكيل شـده اسـت؛ فصـل نخسـت بـه      
قـوق  حقوق و فصل دوم به تعهدات پرداخته و هر ماده به بيان يك حق اختصاص يافته اسـت. ح 

: حيات، آزادي و امنيت فردي؛ تساوي در برابر قـانون؛ آزادي  قرارند  ينا از مذكورمقرر در اعالميه 
مذهب و انجام عبادات؛ آزادي تحقيق و عقيده و نيز اظهار و اعالم آن؛ حفـظ حرمـت شـخص و    
خانواده آن؛ داشتن خانواده و حفظ آن؛ حمايت از مادران و كودكان؛ اقامت يا ترك محل سكونت؛ 

كاتبات؛ سالمت؛ آموزش؛ فعاليت فرهنگي؛ اشـتغال؛  عدم تعرض به منزل اشخاص؛ محرمانگي م
اوقات فراغت؛ امنيت اجتمـاعي؛ حقـوق مـدني؛ دادرسـي عادالنـه؛ داشـتن تابعيـت؛ رأي دادن و        

؛ مالكيـت؛ اعتـراض؛ عـدم بازداشـت     ها گروهو  ها انجمنمشاركت سياسي؛ شركت و عضويت در 
  خودسرانه و پناهندگي.

تعهدات در  :از اند عبارتد اختصاص يافته است كه به ترتيب در فصل دوم نيز هر ماده به يك تعه
برابر جامعه؛ تعهدات نسبت به فرزندان و مادران؛ تعهد به فراگيري تحصيالت ابتدايي؛ رأي دادن؛ 
پيروي از قانون؛ خدمت به جامعه و مردم؛ تعهدات مربوط به امنيت اجتماعي؛ تعهـد بـه پرداخـت    

 سياسي در كشورهاي بيگانه. هاي يتفعالنجام ماليات؛ تعهد به كار؛ و عدم ا

  . تبلور شاكله نظام آمريكايي حقوق بشر در كنوانسيون آمريكايي2
رعايت حقـوق بنيـادين    منظور بهكنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، يك معاهده چندجانبه است كه 

نيـز   خـوزه  سانمان اين كنوانسيون كه از آن به پي 2بشر در كشورهاي آمريكايي منعقد شده است.
شـده   االجرا الزم 1978جوالي  18و در  پردازد يمبنيادين  هاي يآزادبه حقوق بشر و  شود يمياد 

                                                            
1. Th. Buergenthal and R. Norris, Human Rights: The Inter-American System, Oceana 
Publications, vol. 1, 1993, PP. 13-14. 
2. See www.facing-finance.org/en/database/norms-and-standards/american-convention-on-
human-rights-pact-of-san-jose/ 
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ايـن سـند را امضـا     1977در سال  كه آن رغم بهتوجه است كه اياالت متحد آمريكا  شايان 1است.
  2تا به امروز از تصويب آن امتناع نموده است. كرده

تمـام   3اختصاص يافته اسـت.  يتموردحماو حقوق  ها دولتون به تعهدات بخش اول اين كنوانسي
اين سند متعهـد بـه رعايـت حقـوق و      موجب بهعضو كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر  يها دولت

 اجراي آن هستند. در مواردي كه رعايت حقوق افراد مستلزم تغيير، اصالح يا تصويب قانون جديد
، درواقـع متعهد به انجام اين كـار هسـتند.    ها دولت ،باشد يگذار قانونفرايند  كردن يك يا طي و

  اين تعهد يك تعهد عام است كه در فصل يك كنوانسيون بدان پرداخته شده است.
اين كنوانسيون، حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مدنظر قـرار  

بـدين قـرار    ،آمـده  مـذكور كه در كنوانسـيون   ونهگ آنداده است. حقوق مدني و سياسي اشخاص 
؛ آزادي فردي؛ دادرسي عادالنه؛ قانوني بودن جـرم  يدار بردهاست: حق حيات؛ رفتار انساني؛ عدم 

و مجازات؛ حق دريافت غرامت؛ حريم خصوصي؛ آزادي مـذهب؛ آزادي عقيـده و بيـان؛ حـق بـه      
ايـدئولوژيك، مـذهبي،    يهـا  گـروه  ؛ حق بر عضويت در اجتماعات؛ آزادي عضويت درييگو پاسخ

داشتن خانواده؛ داشتن نام؛ داشتن  ؛…سياسي، اقتصادي، كارگري، اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و 
قـانون   پيشگاهفرزند؛ تابعيت؛ مالكيت؛ اقامت و ترك محل سكونت؛ مشاركت سياسي؛ برابري در 

دانسـتن حـق بـر توسـعه      يـه الرعا الزمو برابري در محاكم؛ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشـر بـا   
طي الحاق پروتكل  همچنينبه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز پرداخته است.  ،تدريجي

ايـن مـورد   توضـيح  بـه  كـه در ادامـه   است  قرار داده مدنظررا اين دسته از حقوق  ،سان سالوادور
  خواهد شد. پرداخته

  . تعهدات افراد در نظام آمريكايي حقوق بشر1. 2

تعهد دارد. در رابطه با مناسبات  ها انسان، هر شخص نسبت به خانواده، جامعه و 32ماده  موجب به
گفتني است كه اگر حقوق فرد موجب خدشه به حقوق ديگـران، امنيـت و    ،حقوق و تعهدات افراد

  سالمت عمومي شود، امكان اعمال محدوديت بر آن حقوق وجود دارد.

                                                            
1. See http://www.refworld.org/docid/3ae6b36510.html 

  .214، ص 1387، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطالعات، المللي حقوق بشر نظام بينمهرپور، حسين، . 2
3. Reinsberg, op. cit. p. 9. 
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  حمايتي كنوانسيون. اصالح يا گسترش دامنه 2. 2

، امكان اصالح و گسترش دامنـه حقـوق تحـت شـمول كنوانسـيون در مجمـع       76ماده  موجب به
عمومي سازمان كشورهاي آمريكايي وجود دارد. جهت انجام اين كار، تنها كافي است كه هر يك 

ان كميسـيون يـا ديـو    كـه  يـن ايا  ،دهد ارائهپيشنهاد خود را به مجمع عمومي  ،عضو يها دولت از
 موجـب  بـه . نمايدآمريكايي حقوق بشر از طريق دبيركل، پيشنهاد خود را به مجمع عمومي تقديم 

را تصويب نماينـد، ملـزم بـدان خواهنـد بـود.       هاصالحات مطروح ها دولت كه يدرصورت، 77ماده 
 در نظام حمايتي كنوانسيون قـرار بگيرنـد   77و  76مواد  موجب به، آن دسته از حقوقي كه رو ينازا

  نيز تحت شمول كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر هستند.

  . اعمال حق شرط3. 2

بر اسـاس  كه  1حفظ حق حاكميت ملي در قبال بخشي از مقررات معاهده است، درواقعحق شرط 
كنوانسيون آمريكايي، اعمال حق شرط بر اين معاهده بايد مطابق با مقررات كنوانسـيون   75ماده 

بـدين   3مجـري اسـت.   بـاره  يـن درا 1969كنوانسـيون   23تا  19ن، مواد بنابراي 2وين باشد. 1969
  ترتيب، حق شرط در اين كنوانسيون وجود دارد.

  . خروج از كنوانسيون4. 2

يادداشـت كتبـي    ارائهشدن معاهده، با  االجرا الزمپنج سال پس از  توانند يمهر يك از دول عضو 
كل سازمان كشورهاي آمريكايي، تمايل خود به خروج را اعالم دارند؛ البته خـروج دولـت    به دبير

  4.شود يممتقاضي يك سال پس از تقديم اعالميه خروج قطعي دانسته 

  . نهادهاي ناظر بر نظام آمريكايي حقوق بشر3
 ظـور من بـه كميسيون آمريكايي حقوق بشر و ديوان آمريكايي حقوق بشر، دو نهـادي هسـتند كـه    

 1.اند شدهنظارت بر حسن اجراي حقوق بشر در منطقه آمريكا ايجاد 

                                                            
  .296، ص 1391، چاپ سوم، تهران: فرهنگ نشر نو، معاهداتالملل  حقوق بين، …ا فلسفي، هدايت. 1

2. American Convention on Human Rights, 1969, Art. 75 

  .353-296 الملل معاهدات بنگريد به فلسفي، پيشين، ص جهت مالحظه تبيين و تحليل حق شرط در حقوق بين. 3
4. American Convention on Human Rights, op. cit. Art. 78 
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 . كميسيون آمريكايي حقوق بشر1. 3

منشور سازمان كشورهاي آمريكايي، كميسيون آمريكـايي حقـوق بشـر يكـي از اركـان       موجب به
 آنچهاست، منطبق با كه رسالت آن رعايت حقوق بشر  2اصلي سازمان كشورهاي آمريكايي است،

 3دارد. وجوددر نظام آمريكايي ه ك

  . تشكيل1. 1. 3

كميسيون آمريكايي حقوق بشر يكي از نهادهاي اصلي سازمان كشـورهاي آمريكـايي اسـت كـه     
 4حقوق بشر در كشورهاي آمريكايي است. يآن ارتقا يستأسهدف از 

  . تركيب2. 1. 3

 واشـنگتن كميسيون در . مقر استهفت عضو مستقل از دول تحت تابعيت خود داراي كميسيون، 
مستقل بودن اعضاي كميسيون آمريكايي از تابعيت خود، هـم در مرحلـه    5سي آمريكا است. .دي

اشخاص غيرتبعـه خـود را    توانند يمهم  ها دولتو هم در مرحله انجام فعاليت. حتي  انتخاب است
خويش براي عضويت در كميسيون آمريكايي پيشنهاد دهند. هر دولـت   مدنظرنامزدهاي  عنوان به
سه نامزد پيشنهادي براي عضويت در كميسيون آمريكايي حقوق بشر به مجمع عمـومي   تواند يم

الفبـايي فهرسـت كـرده و     صورت بهرا  ها دولتدبيركل، اسامي نامزدهاي پيشنهادي  6تقديم كند.
  7اي دول عضو سازمان كشورهاي آمريكايي بفرستد.را بر گفته يشپموظف است كه فهرست 

مجمع عمومي سازمان كشورهاي آمريكايي بر اساس فهرستي كه دبيركل بـر اسـاس نامزدهـاي    
 صـورت  بـه  گيـري  يرأ. ايـن  پردازد يم گيري يرأعضو تهيه كرده است، به  يها دولتپيشنهادي 

صب عضويت كميسيون آمريكايي بر من سازوكار. اشخاصي كه بر اساس اين شود يم انجاممخفي 
. گفتني است هـر دوره عضـويت در كميسـيون    مانند يمباقي تا چهار سال بر اين منصب  بنشينند

                                                                                                                                            
1. Micus, op. cit. pp. 47 and 422. 
2. Reinsberg, op. cit. p. 6. 

  .62-60بورك وايت، ويليام، پيشين، ص . 3
4. S. Davidson, The Inter-American Human Rights System, Dartmouth, 1997, p. 99. 

  .225مهرپور، حسين، پيشين، ص  5.
6. American Convention on Human Rights, op. cit. Art. 36. 
7. American Convention on Human Rights, op. cit. Art. 79; D. Rodriguez-Pinzon and C. 
Martin, The Prohibition of Torture and III-Treatment in the Inter-American Human Rights 
System: A Handbook for Victims and Their Advocates, Boris Wijkstrom, 2006, p. 38. 
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بـازهم   كـه  يدرصـورت ولي  ،. نامزدي آنان در دوره بعد هم ممكن استاستآمريكايي، چهار سال 
براي دوره پياپي  توانند ينمديگر  ،عضو كميسيون آمريكايي برگزيده شوند عنوان بهرأي بياورند و 

 1نامزد عضويت در اين ارگان شوند. يبعد

  . كاركرد3. 1. 3

كميسيون آمريكايي حقوق بشر سه وظيفه اصلي دارد: دادخواهي فردي؛ نظارت بر وضعيت حقوق 
بشر در كشورهاي عضو و توجه به موضوعات داراي اولويت. كميسيون آمريكايي براي انجام اين 

: آگـاهي مـردم دول عضـو را نسـبت بـه      برخوردار استموارد مشتمل بر اين اتي وظايف از اختيار
 ينـة درزمحقوق بشر افزايش دهد؛ به كشورهاي عضو توصيه نمايد تا براي انجام اقدامات مقتضي 

اعتالي حقوق بشر از رهگذر قوانين داخلي و قانون اساسي خود عمل نمايند؛ از كشورهاي عضـو  
و دريافـت كنـد؛    دادهمربوط به حقوق بشر در كشورهاي آمريكايي را گزارش  مسائلبخواهد كه 
قـرار  رسيدگي  ، موردشوند يمن تقديم ه آكه نزد كميسيون آمريكايي طرح و برا  ييها دادخواست

دريـافتي از سـوي دول عضـو را     يها گزارش ازجملهاطالعات مختلف ، رسيدگيجريان ؛ در دهد
دريافتي از سوي  يها گزارشهر سال به مجمع عمومي گزارش دهد و قرار دهد؛  مدنظر تواند يم

 2و به مجمع عمومي تقديم نمايد.كرده  يساز مرتبدول عضو را 

  . ديوان آمريكايي حقوق بشر2. 3

 سـال كشورهاي آمريكايي در بوگوتا در  المللي ينبآمريكايي حاضر در نهمين كنفرانس  يها دولت
كردند.  تصويب 3»ديوان آمريكايي براي حمايت از حقوق انساني«را با عنوان  31، قطعنامه 1948

يك نهـاد قضـايي   بايد حفظ حقوق بشر در كشورهاي آمريكايي،  منظور بهاين قطعنامه،  موجب به
 سـال  حقوق بشر در يكاييآمرفراوان، كنوانسيون  يها وقوس كشتأسيس شود. سرانجام، پس از 

يـك نهـاد    عنـوان  بهمقر ديوان مزبور كه  4موفق به ايجاد ديوان آمريكايي حقوق بشر شد. 1969

                                                            
1. American Convention on Human Rights, op. cit. Art. 37. 
2. Bettinger Lopez, op. cit. p. 584. 
3. Inter-American Court to Protect the Rights of Man 
4. Buergenthal and Norris, op. cit. p. 58. 
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پا به عرصه وجـود نهـاده اسـت، در شـهر سـان خـوزه در كشـور         1960مستقل حقوقي در سال 
  1كاستاريكا قرار دارد.

  . تركيب ديوان1. 2. 3

خـود انتخـاب   متبـوع  ل از دول ديوان آمريكايي حقوق بشر از هفت قاضي تشكيل شده كه مستق
سجاياي اخالقي  ازو بوده حقوق بشر  ينةدرزمبايستي از حقوقدانان برجسته . اين قضات، شوند يم

 عنوان بهو يك نفر را  يسرئ عنوان بهباشند. اعضاي ديوان، از ميان خود، يك نفر را برخوردار  بارز
 2.كنند يممعاون آن انتخاب 

  . كاركردهاي ديوان2. 2. 3

يك نهاد قضايي است كه بر آن است تا كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر را اعمال كنـد و   ،ديوان
در اين راه از صالحيت تفسـير آن نيـز برخـوردار اسـت. ديـوان در اعمـال و تفسـير كنوانسـيون         

 3نظريـه مشـورتي.   ارائـه ؛ صدور رأي ترافعـي و  گيرد يمبهره  سازوكارآمريكايي حقوق بشر از دو 
كنوانسيون آمريكايي و صالحيت صـدور   63و  62، 61صدور رأي ترافعي از سوي ديوان در مواد 

  اين كنوانسيون بيان شده است. 64نظريه مشورتي از جانب ديوان در ماده 

  . رأي ترافعي1. 2. 3.2

عضـو كنوانسـيون آمريكـايي حقـوق بشـر، تنهـا        يهـا  دولـت كميسيون آمريكايي حقوق بشر و 
صدور تصميم از سوي ديوان  منظور به توانند يمقضيه در كميسيون حل نشده باشد،  كه يدرصورت

مربوط به تفسير يا اعمال كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر را در ايـن ديـوان    اي يهقضآمريكايي، 
تنهـا عليـه دولتـي     رو ينازاصالحيت ديوان مبتني بر رضايت دولت طرف دعواست.  4مطرح كنند.

وي كرد كه آن دولت به نحوي نسـبت بـه رسـيدگي دعـوي در ديـوان اعـالم       طرح دع توان يم
به انحاء گونـاگون صـادر كـرد.     توان يمرضايت كرده باشد. اعالميه شناسايي صالحيت ديوان را 

بدون هيچ قيد و شرطي باشد و تمام قضاياي مربوطه را دربر بگيرد؛ يا با  تواند يم يادشدهاعالميه 

                                                            
  .811، ص 1391المللي، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد،  بينهاي  زاده، ابراهيم، حقوق سازمان بيگ. 1

2. Davidson, op. cit. p. 123. 
3. Bettinger Lopez, op. cit. p. 585. 
4. Shaver, op. cit. p. 641. 
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، عملكـرد ديـوان   درمجموع 1محدود به يك قضيه خاص باشد. كه ينايا  ؛قيد و شرط زماني باشد
  2ديوان اروپايي حقوق بشر موفق نبوده است. قدر  به وجه يچه بهنشان از آن دارد كه 

  . نظر مشورتي2. 2. 2. 3

كنوانسيون آمريكايي حقـوق بشـر، هـر يـك از دول عضـو و اركـان سـازمان         64بر اساس ماده 
حقـوق بشـر در كشـورهاي     مسئلهراجع به  توانند يمدر حدود اختيارات خود  كشورهاي آمريكايي

البتـه در ايـن راه،    3از ديوان تقاضاي نظر مشورتي كننـد.  ،مربوطه هاي يونكنوانسعضو يا تفسير 
 4نيست. ييگو پاسخديوان ملزم به 

 . قواعد خاص4

تمامي  درواقعدارد كه  اختصاصنظام آمريكايي حقوق بشر  اين قسمت به قواعد خاص مربوط به
حقـوق   موجـب  بـه است كه  ذكر يانشا. شوند يمدر راستاي شاكله كلي نظام مطروح دانسته  ها آن
 يهـا  مقـرره افزودن و يـا كاسـتن   شده است،  مطرحوين  1969معاهدات كه در كنوانسيون  الملل ينب

ـ    كه از رهگـذر   به شرط آنير است، پذ ديگر به دامنه هر نظام امكان  الملـل  ينيكـي از منـابع حقـوق ب
تنهـا   نـه  نيـز عرفـي مـؤخر    الملل ينعمومي ايجاد شده باشد. بدين ترتيب، بدون ترديد قواعد حقوق ب

و يا حتي نسخ  زدهآن را تخصيص  توانند يبلكه م ،به نظام آمريكايي حقوق بشر افزوده شوند توانند يم
كه در كنوانسيون نـامي   رغم آن ؛ اما بهاست تادهكنند. امري كه تاكنون در خصوص اين نظام اتفاق نيف

  مانعي ندارد. المللي ينعرفي برده نشده است، به لحاظ موازين حقوقي ب الملل يناز حقوق ب

  5. كنوانسيون آمريكايي پيشگيري و مجازات شكنجه1. 4

انسـاني  بـه طـرز   كه بايد با افـراد   دارد يممقرر  5ماده  1كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در بند 
، بـه  همه ينباا. كند يمشود و بدين ترتيب حق بر سالمت بدني، روحي و اخالقي را تضمين رفتار 

                                                            
1. The Jurisprudence of Inter-American Court of Human Rights is available at 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es. 
2. For the Analysis of the Cases of Inter-American Court of Human Rights see Laurence 
Burgorgue-Larsen and Amaya Ubeda de Torres, The Inter-American Court of Human Rights: 
Case Law and Commentary, Oxford University Press, 2011. 
3. American Convention on Human Rights, op. cit. Art. 64. 

  .223مهرپور، حسين، پيشين، ص . 4
5. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture. 
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دسامبر  9جهت حساسيت موضوع، كنوانسيون آمريكايي پيشگيري و مجازات شكنجه تنظيم و در 
نظـر   اختصاصي بر ايـن موضـوع   صورت بهشد تا  االجرا الزم 1987فوريه  28تصويب و در  1985

يـك   مثابه بهناشي از ارتكاب آن  يتمسئولاين كنوانسيون به تبيين دقيق شكنجه و  1.داشته باشد
مجرم دانسـته شـده اسـت،     گر شكنجه تنها نهدول عضو اين كنوانسيون براي جرم پرداخته است. 

ساني بلكه تعهد به انجام اقدامات مقتضي براي پيشگيري و مجازات ديگر اقدامات شرورانه، غيران
  يا رفتارهاي ترذيلي نيز وجود دارد.

. پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در خصوص حقوق اقتصادي، 2. 4
  2)سالوادور ساناجتماعي و فرهنگي (پروتكل 

پروتكل الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در خصـوص حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و     
 16تصـويب و در   1988نوامبر  17، در شود يمنيز ياد  سالوادور انسفرهنگي كه از آن به پروتكل 

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر امكان تصـويب   77، ماده درواقع. گرديد االجرا الزم 1999نوامبر 
ديگـري را در نظـام حمـايتي آمريكـايي      هاي يآزادحقوق و  ها آنكه بتوان از طريق را مقرراتي 

 ,Amerian Convention on Human Rights)فـراهم آورده اسـت.   ، حقوق بشـر وارد كـرد  

Art. 77)   پروتكل سان سالوادور، يك سند الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر است كـه
است. هر دولت عضو اين پروتكـل، متعهـد    شده متمركزبر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  .نمايدو اصالح  دادهتغيير  گفته يشپپروتكل  است كه قوانين داخلي خود را مطابق با مفاد

  3. پروتكل مربوط به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در حذف مجازات اعدام3. 4

ژوئـن   8كردن مجازات اعدام در  كن يشهرپروتكل مربوط به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر در 
 كـه  يناشده است. با توجه به  االجرا الزم 1991 سال آگوست 28به امضا رسيده و در  1990 سال

ه ، اين پروتكل باست نشدهلزوم حذف مجازات اعدام تصريح  ،در كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر
   است. گرديدهن الحاق آ

                                                            
1. Rodriguez-Pinzon and Martin, op. cit. p. 103. 
2. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of 
Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador) 
3. Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty 
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. كنوانسيون آمريكايي پيشگيري، مجازات و منع خشونت عليه زنان (كنوانسيون 4. 4
  1بِلم دو پارا)

 1994 ژوئـن سـال   9كنوانسيون آمريكايي پيشگيري، مجازات و منع خشونت عليه زنان كه در از 
در بدان جهت كه در بِلم دو پارا  ،شده است االجرا الزم 1995 سال مارس 5ميالدي تصويب و در 

ه . اين كنوانسيون، بشود يمبه كنوانسيون بِلم دو پارا نيز ياد  ،كشور برزيل به تصويب رسيده است
خشونت بدني، جنسي و عاطفي، چه در خلـوت و چـه در    ازجملهتبيين اشكال خشونت عليه زنان 

 هرگونه، تمامي زنان حق دارند كه به دور از گفته يشپسند  موجب بهاماكن عمومي پرداخته است. 
ه ذيل پرداختن به حق زنان راجع ب ،گفتني است كه كنوانسيون بِلم دو پارا 2خشونتي زندگي كنند.

حيات بدون خشونت به ممنوعيت تمام اشكال تبعيض پرداخته است. دول عضو ايـن كنوانسـيون   
 يـز آم خشـونت عالوه بر محكوم ساختن تمام اشكال خشونت عليه زنان، متعهد هستند تا اقدامات 

ايـن سـند، دول    موجـب  بهدقيق بررسي، محاكمه و مجازات نمايند. همچنين  طور بهعليه زنان را 
نمودن تمام اشكال خشونت عليـه   كن يشهرجلوگيري، مجازات و  منظور بهد هستند كه عضو متعه

  زنان، اقدامات مقتضي را مبذول دارند.

  3. كنوانسيون آمريكايي راجع به ناپديدسازي اجباري اشخاص5. 4

بـه   1996 سـال  مـارس  28كـه در   ـ ناپديدسازي اجباري اشخاصراجع به كنوانسيون آمريكايي 
كنوانسيون بِلم دو پارا به تصـويب   تصويبدر همان جلسه مجمع عمومي  ـرسيد االجرا الزمدرجه 

بسـيار مهـم ناپديدسـازي     مسـئله است كه به  المللي ينبرسيده است. اين كنوانسيون، اولين سند 
نقض حقوق بشر پرداخته است. دول عضـو ايـن معاهـده، از هرگونـه فعاليـت در       مثابه بهاجباري 

 يادشدهدر ارتكاب جرم ايشان را يدسازي اجباري منع شده و بايد مرتكبين و شركاي خصوص ناپد
  مهيا سازند. باره يندرامتعهد هستند كه بستر قانوني داخلي خود را  ها دولتمجازات كنند. 

                                                            
1. Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence 
Against Women (Convention of Bellem do Para) 
2. Rodriguez-Pinzon and Martin, op. cit. 
3. Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons. 
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  1. كنوانسيون آمريكايي حذف تمامي اشكال تبعيض عليه اشخاص داراي معلوليت6. 4

مامي اشـكال تبعـيض عليـه اشـخاص داراي معلوليـت در بيسـت و       كنوانسيون آمريكايي حذف ت
 ژوئـن سـال   7نهمين جلسه عادي مجمع عمومي سازمان كشـورهاي آمريكـايي در گواتمـاال در    

شده است. ايـن كنوانسـيون بـر آن    اعالم  االجرا الزم 2001 سال سپتامبر 14تصويب و در  1999
و از چنــين  دادهلوليــت را كــاهش اســت كــه تمــامي اشــكال تبعــيض عليــه اشــخاص داراي مع

  .ممانعت نمايد هايي يضتبع

  2. منشور آمريكاي دموكراتيك7. 4

در مجمع عمومي سازمان كشـورهاي   2001 سال سپتامبر 11منشور آمريكاي دموكراتيك كه در 
، متضـمن آن اسـت كـه رعايـت حقـوق بشـر و بهبـود وضـعيت آن         رسـيد تصويب به آمريكايي 

، بدون رعايت حقوق بشر درواقعبرخورداري از جامعه دموكراتيك است. اساسي براي  شرطي يشپ
اين سند، امكان دادخواهي فردي براي احقاق حقـوق   موجب بهسخن از دموكراسي راند.  توان ينم

  بشري وجود دارد.

  3. اعالميه اصول مربوط به آزادي بيان8. 4

 برگزاراكتبر  20تا  2كميسيون آمريكايي حقوق بشر در صد و هشتمين اجالس عادي خود كه از 
اين اعالميه بايـد حـق    موجب به، اعالميه اصول مربوط به آزادي بيان را تصويب نموده است. شد

آمـده اسـت    المللي ينبكنوانسيون آمريكايي و ديگر مقررات  13گونه كه در ماده آزادي بيان بدان
دارد و شـامل مـوارد    يا گسـترده اين اعالميه، آزادي بيان دامنه  موجب بهمحترم شمرده شود. لذا 

: حق آزادانه در بررسي، دريافت و انتشار اطالعات و نظرات؛ و حق تمام اشـخاص در  شود يمذيل 
   دسترسي به تمام اطالعات مربوط به خودشان.

                                                            
1. Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Person with Disabilities. 
2. Inter-American Democratic Charter 
3. Declaration of Principles on Freedom of Expression, 2000, Preamble. 
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  1از اشخاص محروم از آزادي در آمريكا مربوط به حمايت هاي يه. اصول و بهترين رو9. 4

 14تـا   سمار 3كميسيون آمريكايي حقوق بشر در صد و سي و يكمين اجالس عادي خود كه از 
مربوط  هاي يهروموسوم به اصول و بهترين  يسند 2ميالدي برگزار شد، 2008همان ماه در سال 

ايـن سـند،    موجـب  بـه . رسـاند تصـويب  را بـه  به حمايت از اشخاص محروم از آزادي در آمريكـا  
احصـاء شـده اسـت.     شـوند  يمـ مربـوط   »محروميت از آزادي«از اصولي كه به رژيم  يا مجموعه
، تمام اشكال بازداشت، حبس يـا حصـر اشـخاص در فضـاهاي خصوصـي يـا       موردبحثاعالميه 
ز در دامنـه محروميـت ا  ، كه شخص نتواند به خواست خود از آن خارج شـود  يا گونه به را عمومي
   .داند يمآزادي 

   

                                                            
1. Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the 
Americas. 
2. http://www.oas.org/en/iachr/activities/sessions.asp 
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 گيري يجهنت

با نظام جهـاني   دوش همحمايت از حقوق بشر  يا منطقهنظام  عنوان بهنظام آمريكايي حقوق بشر 
حقوق هر فـرد   تاموازين برآمده است از  يا مجموعهحقوق بشر درصدد نظم و نسق بخشيدن به 

رعايت و تضمين گردد. مطالعه پيشينه تـاريخي پيـدايي    ،متغير ديگر هرگونهاز  نظر صرفانساني 
نشان از آن دارد كه حتي ريشه پيدايي آن به چند ماه پيش از صدور اعالميه جهاني  ،يادشدهنظام 

. اين نظام، همچون هر نظـام ديگـري متشـكل از    گردد يبازمميالدي  1948حقوق بشر در سال 
در گذر زمان و برخورداري از دو عنصر مادي  ها آنز است كه بعضي ا المللي ينباسناد و معاهدات 

تبديل به قواعـد   تنها نهحقوق،  عنوان بهو عنصر معنوي يعني پذيرفته شده  ها دولترويه  عنوان به
از جايگـاه رفيـع قاعـده     ،همچون حق حيات در برخي مواردبلكه  ،اند شدهعرفي  الملل ينبحقوق 

برخـي ريشـه در اصـول كلـي      همچنين. شوند يمدانسته  آمره برخوردار هستند و غيرقابل تخطي
ـ  عرصهپا به  رفته رفتهداخلي دارند كه  يها نظامحقوقي در  نهـاده و بـه اصـول كلـي      المللـي  ينب

  .آيند يمبه شمار عمومي  الملل ينبكه از منابع حقوق ؛ به نحوي اند شدهتبديل حقوقي 
دو نهاد كميسيون آمريكايي حقوق اين معاهدات، بر عهده  اجرايانجام و نظارت بر حسن  مسئول

 اين نكته واجـد  ،. در خصوص رابط اين دو مرجع ناظرداردبشر و ديوان آمريكايي حقوق بشر قرار 
نبايـد   ،و به لحاظ موازين نظام آمريكايي كنند ينماست كه هرگز در عرض يكديگر اقدام  اهميت

ويت با كميسيون آمريكايي است و اگر به هـر دليلـي قضـيه در    كنند. اول كاري يمواز توانند ينمو 
نخست كميسـيون   نيز. به لحاظ تاريخي رسد يمنوبت به ديوان آمريكايي  ،كميسيون فيصله نيابد

، فلسفه وجودي ديوان، احقاق حقوق بشري افرادي است كـه  درواقعشكل گرفت و سپس ديوان؛ 
  خود را در كميسيون آمريكايي حقوق بشر بازيابند. رفته ازدستحقوق  اند نتوانستهبه هر دليل 

، امـا  استمطروح اعالميه آمريكايي حقوق بشر مبدأ حركت به سوي تنظيم و تنسيق نظام  اگرچه
. كنوانسيون آمريكايي حقوق شود ينمدانسته  آور الزام وجه يچه به ،تنها يك اعالميه است ازآنجاكه

، دو معاهـده مهمـي هسـتند كـه قواعـد عـام نظـام        بشر و منشور سازمان كشـورهاي آمريكـايي  
چـارچوب   عنـوان  بـه . كنوانسيون آمريكايي حقـوق بشـر   دهند يمآمريكايي حقوق بشر را تشكيل 

ديگر بـه   يها مقررهامكان الحاق  ،اصلي كه شاكله نظام آمريكايي حقوق بشر را شكل داده است
 ها مقررهاين  توان يم، هر يك از دول عضوبا توافق دامنه حمايتي اين نظام را ميسر دانسته است. 
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حتماً بايـد  اين مهم . لذا دافزو گفته يشپمختلف همچون پروتكل و كنوانسيون به نظام طرق از را 
معاهدات هم وجود  الملل ينبيعني دقيقاً همان مطلبي كه در حقوق  ؛انجام پذيرد ها دولتبا توافق 

تصور شود كه چون كنوانسيون آمريكايي اين امكان را ميسور دانسته اسـت،   گونه ينادارد و نبايد 
  .آيد يدرمخودكار و بدون رضايت به عضويت آن  صورت بههر دولت عضو 

از معادالت و متغيرهاي سياسي، به لحـاظ نگـاه حقـوقي، نظـام آمريكـايي       نظر صرف، درمجموع
 يا منطقـه  يهـا  نظـام در تنظـيم   توان يمدرخور توجهي است كه  هاي يسممكانحقوق بشر واجد 

  نظام آسيايي حقوق بشر از آن بهره جست. ازجملهديگر 
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