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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١مايو / أيار٢٧-١٦ ،نيويورك
  ** من جدول األعمال املؤقت٧البند 

األعمــال املقبلــة للمنتــدى الــدائم، مبــا يف ذلــك   
ملـــسائل الـــيت يعـــىن هبـــا اجمللـــس االقتـــصادي      ا

      واالجتماعي واملسائل املستجدة
القـــانون اجلنـــائي الـــدويل والـــدفاع القـــضائي عـــن حقـــوق دراســـة عـــن     

  الشعوب األصلية
  مقدمة من املقرر اخلاص    

  موجز  
، العـضو يف    يف دورته التاسعة تعـيني بـارتولومي كالفـريو سـلفادور          قرر املنتدى الدائم      

 حقـوق  القضائي عـن  دراسة عن القانون اجلنائي الدويل والدفاع     إلعداد خاصا    مقرراً تدى،املن
  . إىل املنتدى يف دورته العاشرةُتقدمالشعوب األصلية، 

  
  

  
 
  

  .٢٠١١فرباير / شباط٢٨أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  مقدمة  -أوالً   
  املعقـودة عـام     املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية يف دورتـه التاسـعة              اعتمد  - ١

عـن   دراسـة  إلعـداد  مقـررا خاصـا      العضو يف املنتدى،   قرار تعيني بارتولومي كالفريو،      ،٢٠١٠
ــدفاع القــضائي  ’’ موضــوع ــدويل وال ــائي ال ــشعوب األصــلية  عــنالقــانون اجلن  .)١(‘‘ حقــوق ال
للــشعوب األصــلية احلــق اجلمــاعي يف أن   ’’إعــالن حقــوق الــشعوب األصــلية علــى أن ويــنص 

 شــعوبا متميــزة، وأال تتعــرض ألي عمــل مــن أعمــال   تعــيش يف حريــة وســالم وأمــن بوصــفها 
ــة   ــادة اجلماعي ــادة  (‘‘(...)اإلب ــدا إىل   ). ٢-٧امل ــضروري اإلشــارة حتدي ــادة وكــان مــن ال  اإلب

الدوليـة   نظرا حلرماهنا، كشعوب، مـن احلمايـة اجلنائيـة           ضد الشعوب األصلية  املرتكبة  اجلماعية  
  .تقييم نطاق هذه اإلشارةذه الدراسة  هوتتوخى.  األساسيةها، مبا يف ذلك حقوقهاقوقحل
 ١٩٤٨  عــاميف أواخــريتبلــور  ن الــراهلقــانون اجلنــائي الــدويل بــدأ املــنت التــشريعي ل و  - ٢

هـو  إلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، و        اصـدور   مـع   بصدور صك قانوين تـزامن وضـعه تقريبـا          
ــة   ــادة اجلماعي ــة منــع جرميــة اإلب ــة عليهــااتفاقي هــذه ن هــذا اإلعــالن ووميكــن القــول أ.  واملعاقب

  بـه  تعتـرف الـذي    للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان          معا الـصكني األساسـيني     يشكالناالتفاقية  
اإلعـالن  صـكي   ومع ذلـك، ال توجـد عالقـة تكامليـة بـني           . وتدعمه منذ نشوئها  األمم املتحدة   

ة اجلماعيــة  جرميــة اإلبــادمنــعاتفاقيــة ف.  مــن احلقــوقالفئــة نفــس ألهنمــا ال يتنــاوالنواالتفاقيــة 
احلقـوق الـواردة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق           عـن    دويل الـ  نائياجل الدفاع تتيح ال    عليها عاقبةاملو

 احلـق يف الوجـود،     وإمنا تكفل هذا الدفاع ضـمنا حلـق آخـر ذي طـابع مجـاعي، وهـو                اإلنسان،  
الـدفاع  أمـا   .‘‘ أو دينيـة عنـصرية ثنيـة أو  إقوميـة أو  مجاعـة  ’’باإلضافة إىل احلق يف الكرامة لكـل    

، مــع مــا يقتــضيه ذلــك مــن  يف اإلعــالن املنــصوص عليهــاحقــوق اإلنــسانعــن   الــالزمنــائياجل
  .الدول إىل  هباهدُعفقد اإلجراءات القضائية، تكييف األفعال اإلجرامية وحتديد 

القــانون اجلنــائي الــدويل ’’ عــن موضــوع هــذه الدراســة تتــوخى، ســلف ذكــرهكمــا و  - ٣
 اإلبـادة اجلماعيـة   حبث التطـور الفعلـي جلرميـة   ‘‘ ق الشعوب األصلية  عن حقو  القضائيوالدفاع  

 العقبـات   وهتـدف إىل حتديـد    . حقـوق الـشعوب األصـلية      ضد الشعوب األصلية يف ضوء إعالن     
فضال عن استكشاف الفرص املتاحـة حاليـا         احلماية اجلنائية الدولية     حالت دون توفري تلك   اليت  

املاضــي للوقــوف علــى احلاضـــر     اســـتعراض  مــن ال بــد وبنــاء علـــى ذلــك،   . يف هــذا الــصدد  
  .ملستقبلواستشراف ا

  

__________ 
  )١(  E/C.19/2010/15 ١٤٤، الفقرة.  
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  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية والشعوب األصلية   - ثانيا  
أو عرقيــة أو، تعــّرف الــشعوب األصــلية، حبكــم طبيعتــها، بأهنــا مجاعــة قوميــة أو إثنيــة     - ٤

ــضاء  ــة، حبيــث  حــسب االقت ــة ا حقهــيفتــرض أن يكــون ، ديني ــاة كرمي ــه   حــق  يف حي ــرف ب معت
وأول . لكــن الواقــع غــري ذلــك.  اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة مبوجــبدوليــا ومكفــول 

  .أسباب هذا االستبعادينبغي حبثه هي  ما
املــشروع الرمســي التفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة لقــد شــكّل إدراج الــشعوب األصــلية يف   - ٥

 تنـاول األفعـال الـيت ميكـن أن           ألنه فرقا واضحا ي قدمه األمني العام لألمم املتحدة       ذاجلماعية ال 
 سياساتالـ  نامجة، من املنظور املوضوعي، عـن    اجلماعات واليت تكون   متثل اعتداء على ثقافات   

 أن وحاججــت، اعتراضــها الربازيــل وقــد أبــدت.  هــذه الــشعوبعــادة إزاء الــدول الــيت تتبعهــا
وحتقيــق املــساواة بــني ء الــدول عارضــة الــسياسات الالزمــة لبنــا مب‘‘ لألقليــات’’ذلــك سيــسمح 

 الواليـات   وأعربـت . الربازيـل حـذو   فريقيا وكنـدا    أ نيوزيلندا وجنوب    وحذا كل من  . مواطنيها
ــة ــها ،األمريكي ــة  وإىل جانب ــدول األوروبي ــيت كانــت ال  ال ــها دوال اســتعمارية  ال ــزال وقت ــل ت  مث
ــا ــسا وبلجيكــا،   العظمــىبريطاني ــدها   وفرن ــل عــن تأيي ــدول  والتمــس. ملوقــف الربازي ت هــذه ال
بندا استعماريا أو بندا خيول الدول املتروبولية سلطة تطبيـق أحكامهـا أو عـدم            االتفاقية   تضمني

 ونتيجة لذلك كلـه، ُحـذف       .تطبيقها على املستعمرات، أو تطبيقها مع إدخال تعديالت عليها        
 اجلماعيـة،   فئـة متميـزة مـن اإلبـادة       متاما من النص النهائي املفهوم الذي سـُيفهم الحقـا بوصـفه             

  .)٢(اإلبادة اجلماعية الثقافيةوهو مفهوم 
اإلبــادة إىل بوجـه أعــم،   أو اإلبـادة اجلماعيــة الثقافيــة، واكتفـت االتفاقيــة باإلشــارة إىل    - ٦

 بوسائل ال تنطوي مباشرة علـى سـفك الـدماء، فيمـا يتعلـق بادعـاءات تتعلـق حبـاالت           اجلماعية
ــ  جــسدي أذىإحلــاق ’’:ويــة الوطنيــة مــن قبيــل طمــس اهل  الراميــة إىلسياساتقــصوى لتلــك ال

ــة   خطــري روحــي أو ــن اجلماع ــضاء م ــال  ’’و ‘‘بأع ــل أطف ــة، نق ــن اجلماع ــوة،  م ــة عن إىل مجاع
 فقــط بوصــفها مل جتــّرم مبعناهــا الــدقيق، اإلبــادة اجلماعيــة فــإنوعلــى أيــة حــال،  ... ‘‘أخــرى
ئــي جلماعــة قوميــة التــدمري الكلــي أو اجلز قــصد’’ُترتكــب ‘‘ اجلماعــة  أعــضاء مــنقتــل’’جرميــة

تلـك املرتكبـة يف حـاالت ُيـدعى أهنـا           أيـضا   وإمنـا   ،  ‘‘إثنية أو عنصرية أو دينيـة بـصفتها هـذه          أو
بغرض اإلهالك املتعمـد، الكلـي أو اجلزئـي، جلماعـة ميكـن أن تكـون مـن الـشعوب                    دموية   غري

__________ 
 William A. y Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge University: انظـر   )٢(  

Press, 2000, pags. 184 y 185, con otra perspectiva; Hirad Abtahi y Philippa Webb, The Genocide 

Convention: The Travaux Préparatoires, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, pags. 2070 y 2071..  
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تبّنــت ربازيــل  اللكــن .)٣(األصــلية، وذلــك وفقــا للتعريــف الــوارد يف املــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة 
ومفـاده أن الـشعوب األصـلية تـشكل أقليـة          داخل األمم املتحدة     الذي كان سائدا آنذاك   الفهم  

 ووفقـا هلــذا . ينبغـي أن تنـصهر داخـل نـسيج مـواطين الدولـة، وبالتـايل أن ختتفـي بـصفتها تلـك          
الفعلـي، الكلـي أو اجلزئـي، املتعمـد لـشعب مـن الـشعوب األصـلية هـو               يكون اإلهـالك  الفهم،  

  .لفعل الوحيد الذي يشكل حالة ُيدعى فيها وقوع جرمية إبادة مجاعيةا
ة هـو    األصـلي  الـشعوب إلبادة اجلماعيـة يف حالـة       جلرمية ا  للغاية   الضيقفهم  وكان هذا ال    - ٧

 عنــدما دخلــت، وعمومــا. ه، علــى حمدوديتــه، مل يــصمد يف الواقــع  لكنــالفهــم املعتمــد نظريــا،
على سبيل املثـال،    ف. هاصعوبات تنفيذ ، بدأت تتجلى    ١٩٥١م  عاأوائل  االتفاقية حيز النفاذ يف     

 ، دون أن جتـد ملبادرهتـا صـدى يف األمـم املتحـدة، بعـرض قـضية                 لحقوق املدنيـة  ل رابطة   بادرت
واجهـت   وقـد    .)٤(كيني األفارقة يف الواليات املتحدة    ي من األمر  اإلهالك اجلزئي املتعمد جلماعة   

  مـشاكل  بـسبب  علـى االتفاقيـة      يف التصديق املتحدة   الواليات   صعوبات واضحة من قبيل تأخر    
كيني يضـد األمـر  املرتكبـة  الدمويـة  العنـصرية  اإلفالت مـن العقـاب علـى اجلـرائم           بـ  تتعلق حتديداً 

كما ظهرت أيضا العقبة املتمثلة يف انفـراد الـدول، وفقـا لالتفاقيـة، بـصالحية رفـع               ،)٥(األفارقة
 أمـام  ،علـى وجـه اخلـصوص     أو  األمـم املتحـدة      دعاوى اإلبادة اجلماعية ضـد دول أخـرى أمـام         

 علـى النحـو احملـدد يف االتفاقيـة           بوصفها اهليئـة القـضائية الدوليـة املختـصة         حمكمة العدل الدولية  
  ).٩ و ٨املادتان (
مل تكـن تنطبـق مبـدئيا       ، فـإن االتفاقيـة      املفتوح الذي ال يزال قائما    يف حالة االستعمار    و  - ٨

 علـى ،  البند االستعماري املـذكور    واقتصر سرياهنا، مبوجب  ،  تضررةاملحلماية الشعوب األصلية    
يف وقـت الحـق      وكان يـتعني علـى الدولـة أن توجـه         . اليت صدقت عليها  لدول  ل القاريقليم  اإل

مجيـع األقـاليم   ’’ ليـشمل تفاقيـة   من أجل توسيع نطـاق اال      إىل األمني العام لألمم املتحدة       إشعارا
كور مـسؤوال عـن تـسيري عالقاهتـا اخلارجيـة، أو يـشمل أيـا مـن            اليت يكون الطرف املتعاقد املـذ     

__________ 
 ىرتكبـة علـ  مـن األفعـال التاليـة، امل   يف هذه االتفاقية، تعين اإلبادة اجلماعية أيا ”: تنص هذه املادة على ما يلي   )٣(  

قتـل أعـضاء مـن    ) أ( :ثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هـذه إقصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو        
إخـضاع اجلماعـة، عمـدا،      ) ج( إحلاق أذى جسدي أو روحي خطـري بأعـضاء مـن اجلماعـة،            ) ب( اجلماعة،

دابري تـستهدف احلـؤول دون إجنـاب        فـرض تـ   ) د( لظروف معيشية يـراد هبـا تـدمريها املـادي كليـا أو جزئيـا،              
  .‘‘ىنقل أطفال من اجلماعة، عنوة، إيل مجاعة أخر) هـ( األطفال داخل اجلماعة،

 Civil Rights Congress, We Charge Genocide: The Historic Petition to the United Nations for: انظـر   )٤(  

Relief for a Crime of the United States Government against the Negro People (1951), International 

Publishers, 1970.  
 Lawrence J. LeBlanc, The United States and the Genocide Convention, (Durham, Duke University:انظـر   )٥(  

Press, 1991).  
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ــاليم  ــذه األق ــا ، ‘‘ه ــصود هن ــازا،واملق ــستعمراهتا   جم ــادة (م ــشأت ). ١٢امل ــد ن ــع  وق ــة من  اتفاقي
ن االلتزامـات الدوليـة     ـ مـ  يـستثين املـستعمرات   اإلبادة اجلماعية يف سياق قانون معاهدات        جرمية

الف ذلــك خبــ ا صــرحيالعــاملي حلقــوق اإلنــسان نــص اإلعــالن اممــا تعــني معــه تــضمني  للــدول، 
  .)٦()٢-٢ املادة(
اإلبـادة اجلماعيـة    منـع جرميـة      يف اتفاقيـة     للمـستعمرات  الـسافر  االسـتبعاد    ومل يكن هذا    - ٩

لكـن تداعياتـه كانـت كفيلـة بـأن           داخل حدود الدولة،     الشعوب األصلية املوجودة  ينطبق على   
وكانـت هنـاك    .  الـشعوب األصـلية    يتـصل حبمايـة مـصاحل     فيمـا   تفاقيـة   تطاهلا، مما يعـزز عجـز اال      

  الـذي  فهـم فبمجـرد مـا فُـرض ال      . عوامل أخرى ميكنها أيضا أن تؤثر يف مصاحل هـذه الـشعوب           
 حـاالت   ، مل تعد حىت    سياق القانون الدويل    من الشعوب األصلية  باستبعاد    الربازيل ت عنه أعرب

بــادة مجاعيــة يف دوائــر   إ  الواقــعهلــذه الــشعوب تــشكل يف  املتعمــد اإلهــالك الفعلــي اجلزئــي   
 حمكمــة العـــدل  علــى  ها لعــرض تلــك احلــاالت    دولــة اســتعداد  ومل ُتبــد أيــة  . املتحــدة  األمــم 
ــة ــة حــال،  .)٧(الدولي ــى أي ــ مل تكــن وعل ــة اإلصعوبة ال ــدة   جرائي ــصعوبة الوحي ــوم ال وال هــي الي
 قبيـل الـسياق     املعلن وحىت اليـوم، علـى األقـل يف سـياقات مـن            عصور االستعمار   فمنذ  . القائمة

  .)٨(األمريكي، تظل اإلبادة اجلماعية للشعوب األصلية حمجوبة متاما
وإزاء العجــز الواضــح للمجتمــع الــدويل عــن جتــرمي اإلبــادة اجلماعيــة حلمايــة الــشعوب    - ١٠

عن الـسياسات الـيت تـسعى إىل        شرعية  طابع ال رتع  قمينة ب   أخرى  مفاهيم األصلية، بدأت تنتشر  
بــرز علــى وجــه ،  القــرن املاضــيمنــذ ســبعيناتو. وب بــصفتها تلــكالقــضاء علــى هــذه الــشع 

مقتـصرا علـى     اإلبـادة اجلماعيـة الثقافيـة،        اإلبادة العرقية مع العلـم أنـه اسـتبعد         مفهوم   اخلصوص
__________ 

حلقـوق واحلريـات املـذكورة يف هـذا اإلعـالن،       لكل إنسان حق التمتع جبميع ا     ’’:تنص هذه املادة على ما يلي       )٦(  
دومنا متييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي                     

وفضال عـن   . سياسيا وغري سياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر               
 علي أسـاس الوضـع الـسياسي أو القـانوين أو الـدويل للبلـد أو اإلقلـيم الـذي ينتمـي إليـه                       ذلك ال جيوز التمييز   

الشخص، سواء أكان مستقال أو موضوعا حتت الوصـاية أو غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت أم خاضـعا ألي قيـد                        
  .‘‘آخر علي سيادته

 Alejandro Parellada y Maria de Lourdes Beldi (eds.), Los Aché de: انظـر فيمـا يتعلـق بالقـضية األبـرز       )٧(  

Paraguay: Discusión de un Genocidio, IWGIA, 2008.  
 ;B. Clavero, Genocidio y Justicia: La Destrucción de las Indias Ayer y Hoy, Marcial Pons, 2002: انظـر   )٨(  

Elazar Barkan, "Genocides of Indigenous Peoples”, en Robert Gellately y Ben Kiernan (eds.), The 

Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, New York, Cambridge University Press, 

2003, pars. 117 a 139; Ward Churchill, Kill the Indian, Save the Man: The Genocidal Impact of 

American Indian Residential Schools, City Lights, 2004, particularmente, respecto a la categoría de 

genocidio, pags. 3 a 12.  
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. الفعليــة اإلبــادة اجلماعيــة الــشيء نفــسه إزاء اإلبــادة اجلماعيــة توخــت، يف حــني معنــاه الــدقيق
 ال تـشكل فئـة   العرقيـة اإلبـادة  ف. أي مـشكلة أخـرى   مـشكلة جديـدة دون حـل      هكذا نـشأت    و

اإلبـادة اجلماعيـة، الـيت تـوفر هـذه          و. لشعوب األصلية عن ا  للدفاع القضائي الدويل   أساسا   تتيح
الفعلــي،  اإلهــالكمبوجــب االتفاقيـة، معــىن أوســع مــن  ،  يف القــانون الــدويل، تكتــسياإلمكانيـة 

  .)٩(العرقية اإلبادة وهو معىن يضيع لدى مقابلته مع
ــى     - ١١ ــسه عل ــشيء نف ــق ال ــة، القترحــات املوينطب ــا حــدث  الحق ــة األخــرية،  يف اآلكم ون
 عــن الــشعوب دفاعــا الــدويل لإلبــادة اجلماعيــة  التكييــفاســتعادة حماولــة ســيما يف ســياق  وال

 الـشعوب األصـلية، وهـي فئـة أخـرى      تتمثل يف مفهوم إبادة  فئة حمددة     حيث اقُترحت  األصلية،
ألغـراض  ول .)١٠( يف القـانون اجلنـائي الـدويل      غري الفعالة على اإلطـالق     اتضاف إىل باقي الفئ   ت
ليس وجود طائفة مـن     لشعوب األصلية، ما يهم     عن ا حتديدا للدفاع اجلنائي الدويل     وقانونية،  ال

 عنـصرية  أو   عرقيـة  أو   مجاعـة وطنيـة   ف خمتلـف أشـكال االعتـداء علـى           وتـصنّ  حتـدد  الفئات اليت 
منـصوص   ضـمن أفعـال إجراميـة      تنـدرج أم ال       هـذه الفئـات    ا كانـت  ما يهم هو ما إذ    . دينية أو

  .املتضررةاللجوء إىل القضاء دفاعا عن اجلماعة  لكي يتسىن القانون الدويل عليها يف
يف اآلونـة األخـرية لوصـف بعـض الـسياسات           ‘‘ الـتطهري العرقـي   ’’ بروز مفهـوم     وكان  - ١٢

 القـانون الـدويل،     يفتعريـف اإلبـادة اجلماعيـة       ، وفقـا ل   اليت ميكن أن ُتعترب سياسات إبادة مجاعية      
التطهري العرقـي ميكـن أن يكـون    ف. محاية اإلفالت من العقاب   و بل من املسؤولية    للتنصلوسيلة  
 لكنــه تركيــب تعــبريي  العلميــة،لألغــراض اإلعالميــة وحــىت التعبرييــة، مــن الناحيــة مثاليــا نعتــا

بـادة  اإل علـى مـصطلحي   وينطبق الـشيء نفـسه       .)١١(رديء، النعدام فعاليته، يف امليدان القانوين     
 اجملّرمـة اإلبـادة اجلماعيـة   عـن   متامـا  خمـتلفني  عبـارتني ا  مالثقافية بوصفه اإلبادة اجلماعية    و العرقية
إحـدى هـاتني العبـارتني أو كالمهـا مـن أجـل تـاليف اآلثــار        ستخدم تـ  ولـيس بالنـادر أن  . اجنائيـ 

__________ 
 Robert Jaulin, La paix blanche. Introduction a l’ethnocide, Seuil, 1970, y Le livre blanc de: انظـر   )٩(  

l’ethnocide en Amérique, Fayard, 1972.  
 Raymond Evans, “Crime without a name: colonialism and the case for ‘indigenocide'”, en A. Dirk: انظـر   )١٠(  

Moses (ed.), Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation and Subaltern Resistance in World 

History, Berghahn Books, 2008, pags. 133 a 147.  
 Benjamin Lieberman, "Ethnic cleansing’ versus genocide?”, en Donald Bloxham y A.D. Moses: انظـر   )١١(  

(eds.), The Oxford Handbook of Genocide Studies, Oxford University Press, 2010, pags. 42 a 60.  
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 الـــيت تثبـــت األدلـــةتتـــوافر دة اجلماعيـــة عنـــدما بـــااإلالقانونيـــة املترتبـــة علـــى اســـتخدام عبـــارة 
  .)١٢(ارتكاهبا

 وجـود الـشعوب     يف سـياق اإلجـراءات املتخـذة حلمايـة        األمم املتحدة، سواء    ويف إطار     - ١٣
 اتفاقيـة منـع جرميــة   اسـتنادا إىل تطـوير القـانون اجلنــائي الـدويل    يف سـياق   أو تـها األصـلية وكرام 

الثقافيـة، أي ذلـك الـشكل         اجلماعيـة  عىن اإلبادة مب العرقيةدة   فئة اإلبا  اعُتمدتاإلبادة اجلماعية،   
املنـصوص    من اإلبادة اجلماعية مبعناها البحـت      الذي أصبح بالتايل مستبعداً    اإلبادة اجلماعية    من

 .)١٣( دون استبعاد أخطر أشـكال اإلبـادة اجلماعيـة الثقافيـة           ، لكن  القانون الدويل  يف فعال   عليها
إنـشاء احملكمـة    ب القـانون اجلنـائي الـدويل        علـى عاتقهـا مهمـة تطـوير       وإذ أخذت األمـم املتحـدة       

 ينتـهج حملكمـة مل    ذه ا النظـام األساسـي هلـ     فـإن   احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،       هـي   ، و  بـذلك  املختصة
 هنجـا اختـذت   إمنـا   و.  االتفاقيـة   املنصوص عليهـا يف    إلبادة اجلماعية ل مفاهيم جديدة  إضافة   مسار

  .آخر ال خيلو من املشاكل
  

  ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالنظام ا والشعوب األصلية  - ثالثا  
وتـضمن نـسخا     ٢٠٠٢ النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف عـام               بدأ نفاذ   - ١٤

تنقـيح  الإعـادة النظـر أو   أي نـوع مـن   إلبـادة اجلماعيـة الـوارد يف االتفاقيـة دون          لتعريف ا  حرفيا
نظام األساسي نسخة طبق األصل من املـادة الثانيـة مـن االتفاقيـة،            من ال  ٦املادة  ف. ثتحديال أو

حمـل  ‘‘ ألغـراض هـذا النظـام األساسـي       ’’ لعبـارة وليـة   األشـارة   باستثناء اإلحالل الطبيعـي يف اإل     
الطـابع   إدراج فرصة إلعـادة   على أنهالنظام األساسي ومل ُينظر إىل    . ‘‘ألغراض هذه االتفاقية  ’’

، النـهائي ها  يف نـص  واحملـذوف     االتفاقيـة  مشروع يفالوارد أصال   اجلماعية  رمية اإلبادة   اجلنائي جل 
  مـن قبيــل الــشعوب األصــلية، ،بــشكل أفــضل اجلماعـات احملميــة  كمـا مل ُيتخــذ فرصــة لتحديــد 

ــة احلقــوق لتحديــد أو احلــق يف ثقافــة أو ، مثــل احلــق يف الوجــود كــشعوب،  املــشمولة باحلماي
 بيــد أن، ومل يكــن األمــر كــذلك.  احليويــةهــا ومواردايه أراضــامــتالك أو احلــق يف  هبــا،خاصــة

، وهو الـسياق الـذي يكتـسي      السياق التشريعي والقانوين اجلديد جلرمية اإلبادة اجلماعية القدمية       
__________ 

-B. Clavero, Genocide or Ethnocide: How to Make, Unmake and Remake Law with Words, 1933: انظـر   )١٢(  

2007, Giuffré Editore, 2008, particularmente capítulo VIII.4, “Behind chutzpah: indigenous peoples and 

practical denial”.  
 José Martínez Cobo, “Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones: انظــر  )١٣(  

indígenas", (E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.3), párr. 136; Benjamin Whitaker, “Informe revisado y 

actualizado sobre la cuestion de la prevencion y sanction del crimen de genocidio”, 

(E/CN.4/Sub.2/1985/6), parte II, sección B.3; Erica Irene A. Daes, "Estudio sobre la proteccion de la 

propiedad cultural e intellectual de los pueblos indigenas”, (E/CN.4/Sub.2/1993/28), párr. 3.  
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 تــوفري احلمايــة الدوليــة ينطــوي علــى مــستجّدات ميكــن أن ختــدم هــدف ، الطــابع اجلنــائي ذاتــه
  .اقوقهحل وللشعوب األصلية

اإلجرائيـة  غـراض العمليـة     ، لأل  جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة       مل تعـد   ،ل شـيء  فأوال وقبـل كـ      - ١٥
تنفرد الدول دون غريها بـاحلق يف اإلبـالغ عنـها            بني الدول،    ة حمصور مسألة النظام الدويل،  يف

ــا ــها   ، رمسي ــة عن ــة وصــحيح أن . وتتحمــل وحــدها املــسؤولية اجلنائي مــسؤولية تناولــت االتفاقي
 يف الواقـع    ميكـن التفاقية،  ووفقا ل .  صالحية البت فيها   دول حصراً لكنها أسندت إىل ال   األفراد،  

‘‘ العــامون أو األفــرادن واملوظفــأو احلكــام ’’ أن حيــاكم عــن ارتكــاب جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة 
أمــام ’’و أ ‘‘علــى أرضــها الفعــل ارتكــبحمكمــة خمتــصة مــن حمــاكم الدولــة الــيت أمــام ’’ســواء 
ص إزاء من يكـون مـن األطـراف املتعاقـدة قـد اعتـرف            جزائية دولية تكون ذات اختصا     حمكمة
 احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  ومل ُتنــشأ. حمكمــة العــدل الدوليــةأمــام أي حكــام الــدول ،‘‘بواليتــها

الـيت  بالغـة   الونظـرا للـصعوبات     . قـرن أكثـر مـن نـصف         مـضي  اكمة األفراد إال بعـد    املختصة حمل 
ــرئيس دولــ    حتــول دون ــة ل ــسؤولية اجلنائي ــات امل ــة،     إثب ــدل الدولي ــة الع ــام حمكم ــيما ة أم وال س

مــن املُفــرح أن يكــون باإلمكــان توجيــه    لألســباب املــذكورة،لــشعوب األصــليةبا يتعلــق فيمــا
ــا وذكــورا ، مبــا يف ذلــك احلكــام  بــصفتهم تلــكألفــراد االهتــام إىل ا ، واملوظفــون العــامون، إناث
  . احملكمة اجلنائية الدوليةحياكم عليها أمام جرائم الرتكاهبم

 مل تعـد اإلبـادة اجلماعيـة       ،ساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة       النظـام األ  نفس  مبوجب  و  - ١٦
ــدويل  جرميــة تــشكل وحــدها   ــانون ال ــادة   ف. منــصوص عليهــا يف الق ــا للفقــرة األوىل مــن امل وفق

ــسابعة مــن النظــام األساســي،    ــة،  ال ــشكل جــرائم دولي ــة أصــبحت ت ــة ضــد  ح جــرائم مبثاب قيقي
 أو قائـدات   قـادة    القـسري مـن قبيـل اختطـاف       ختفاء  لقتل االنتقائي أو اال   أفعال ا  ،)١٤(اإلنسانية

مــن أراضــيه  مــن أشــكال حرمــان شــعب أو غــري ذلــك والتــهجري القــسري الــشعوب األصــلية؛
__________ 

 مــىت “جرميــة ضــد اإلنــسانية”لغــرض هــذا النظــام األساســي، يــشكل أي فعــل مــن األفعــال التاليــة  : ونــصها  )١٤(  
 وعـن علـم     أو منـهجي موجـه ضـد أيـة جمموعـة مـن الـسكان املـدنيني،                 ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق     

  للـسكان؛  يإبعـاد الـسكان أو النقـل القـسر        ) د( االسـترقاق؛ ) ج( اإلبـادة؛ ) ب( القتـل العمـد؛    )أ( :باهلجوم
احلرمان الشديد على أي حنو آخر مـن احلريـة البدنيـة مبـا خيـالف القواعـد األساسـية للقـانون                     السجن أو  )هـ(

، ي أو اإلكـراه علـى البغـاء، أو احلمـل القـسر            االغتصاب، أو االسـتعباد اجلنـسي،     ) ز( التعذيب؛ )و( الدويل؛
 ، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف اجلنـسي علـى مثـل هـذه الدرجـة مـن اخلطـورة،                          يالتعقيم القسر  أو
ثنيـة  إاضطهاد أية مجاعـة حمـددة أو جممـوع حمـدد مـن الـسكان ألسـباب سياسـية أو عرقيـة أو قوميـة أو                            )ح(
، أو ألسـباب أخـرى مـن املـسلم     ٣نس علـى النحـو املعـرف يف الفقـرة       ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع اجل       أو

عامليا بأن القانون الدويل ال جييزهـا، وذلـك فيمـا يتـصل بـأي فعـل مـشار إليـه يف هـذه الفقـرة أو بأيـة جرميـة                 
ــة؛    جرميـــة الفـــصل العنـــصري؛  ) ي( االختفـــاء القـــسري لألشـــخاص؛  ) ط( تـــدخل يف اختـــصاص احملكمـ

ية األخرى ذات الطابع املماثل الـيت تتـسبب عمـدا يف معانـاة شـديدة أو يف أذى خطـري        األفعال الالإنسان  )ك(
  يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
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كـشعوب؛   واحلرمـان مـن احلـق يف املـشاركة           والعزل أو احلبس اجلمـاعيني؛     ؛احليويةموارده   أو
أن تـصل بالـضرورة إىل حـد     تتسبب يف معانـاة دون  اليتالالإنسانية  والسياسات أو املمارسات 

ميكـن  ، وباختـصار . وغـريه ، مبـا يف ذلـك االعتـداء اجلنـسي        أضرار بدنيـة أو عقليـة دائمـة        إحلاق
ــن أشــكال    ــول إن أي شــكل م ــهجياملواســع النطــاق أو  الجــوم اهل’’الق ــن   ضــد ‘‘ن شــعب م

ــشعوب األصــلية  ــه، ميكــن أن      ،ال ــة ووســيلة ارتكاب ــا كانــت طريق ــشكل جرميــة ضــد    كيفم ي
اإلنــسانية، وميكــن بالتــايل أن حيــاكم عليــه أمــام احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة أو خيــضع للمقاضــاة     

  .أمامها دون احلاجة إىل تقدمي شكوى رمسية بشأهنا
تـضم احملكمـة    خالفـا حملكمـة العـدل الدوليـة،         ف.  آخر مـن الدرجـة األوىل      تطور ناكهو  - ١٧

ــا مي   ــدعيا عام ــة م ــة الدولي ــصرف اجلنائي ــه الت ــسه  كن ــاء نف ــن تلق ــام أن يباشــر   ’’: م ــدعي الع  للم
 .التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة جبرائم تـدخل يف اختـصاص احملكمـة       

يقوم املدعي العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة، وجيوز له، هلذا الغرض، التماس معلومـات            و
تحدة، أو املنظمات احلكومية الدوليـة أو غـري احلكوميـة،           إضافية من الدول، أو أجهزة األمم امل      

 الـشهادة التحريريـة أو الـشفوية        ي وجيوز لـه تلقـ     .أو أية مصادر أخرى موثوق هبا يراها مالئمة       
مقاضــاة مــرتكيب اجلــرائم وألغــراض ). ٢ و ١-١٥النظــام األساســي، املــادة (يف مقــر احملكمــة 

 اســتباقيةلمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة اختــاذ مواقــف  لجيــوز، املنــصوص عليهــا يف القــانون الــدويل
  . حملكمة العدل الدوليةاملتاحةدودة جد احملمكانات اإل جمال ملقارنتها مع ال

وجيوز ملكتب املدعي العام أن يتلقـى معلومـات بـشأن دالئـل أو إثباتـات تتعلـق جبرميـة           - ١٨
صـلية أو املنظمـات املدافعـة عـن          الشعوب األ  من، مباشرة   أو جرائم ضد اإلنسانية   إبادة مجاعية   

 قبلـت  الـدول الـيت صـدقت علـى النظـام األساسـي للمحكمـة أو                 حقوق اإلنـسان املوجـودة يف     
يف قضية معينـة ومل تتخـذ إجـراءات التحقيـق واملقاضـاة بـشأهنا، وذلـك لكـي                   واليتها القضائية   

 املـشتبه   إىلإشـارة    ، بطبيعـة احلـال،    املعلومـات  وميكن أن تتضمن     . الالزم  بدء التحقيق  هيتسىن ل 
احلكــام ’’ إىل  اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــةذكــره يفكمــا ســبق أو األفــراد، وإىل هبــم، 
 يتوافــق مــع املــسؤولية اجلنائيــة،  بــصفتهم كــأفراد، حــسبما ، ‘‘ أو األفــرادالعــامنياملــوظفني  أو
وميكـن أن   . وتترك ملكتب املدعي العـام مهمـة حتديـد املـشتبه هبـم             احلقائق   على تقدمي  تقتصر أو

 أيضا جـرائم ضـد اإلنـسانية، تلـك         وإمناجرمية إبادة مجاعية،    فقط   يتعلق األمر بأفعال ال تشكل    
 إزاء  جـد شـائعة حـىت اليـوم         سياسات وإجراءات ما زالـت     تكييفها يصف اجلرائم اليت يبدو أن     

  .عاملالشعوب األصلية يف مجيع أحناء ال
، ااإلبادة اجلماعيـة ذاهتـ    جرمية   كما هو شأن  رائم ضد اإلنسانية،    اجل ُينظر إىل عادة ما   و  - ١٩

رتكبيهـا أصـبح   ملوأن منعهـا ومقاضـاهتا    القانون الدويل العريف  ضمن إطار  على أهنا تندرج فعال   
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ديا البتـة   قد يكون األمر كـذلك، لكنـه مل يكـن جمـ            .)١٥(احملكمة اجلنائية الدولية  مكفوال بإنشاء   
التنفيـذ اجلزئـي لقـانون      فقد أثبت   . بصفتها تلك األساسية  الشعوب األصلية وحقوقها     محاية   يف

 قبـل اعتمـاد اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة        ،جنائي دويل عريف بعد احلرب العامليـة الثانيـة      
أنـه ال يكفـل     ، وتـبني     للقـانون اجلنـائي    موثـوق بـه    رداءة الُعرف كمصدر  مدى  واملعاقبة عليها،   

ومبجرد مـا أصـبح هنـاك قـانون جنـائي دويل وضـعي بـشأن بعـض                  . اجلميع يف أحكامه  مساواة  
اجلرائم عالوة على جرمية اإلبـادة اجلماعيـة، وال سـيما بعـد إنـشاء حمكمـة خمتـصة للنظـر فيهـا،                  

يعد هنـاك مـا يـربر أو يفـسر عـدم متكـني الـشعوب األصـلية مـن التمتـع الفعلـي، يف الـسياق                        مل
  .بصفتها شعوبااألساسية دويل، باحلماية اجلنائية حلقوقها ال

  
  صليةقوق الشعوب األحب املتعلقعالن واإلاجلرائم الدولية   - رابعا  

ي وضـعه الفريـق العامـل املعــين    ذمـشروع إعـالن حقـوق الـشعوب األصـلية الـ      تـضمن    - ٢٠
 املـذكورة أعـاله     شـارة ، اإل ١٩٩٤ إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف عـام            بالشعوب األصلية وقدمه  

 احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حريـة وسـالم وأمـن     للشعوب األصلية ’’( اإلبادة اجلماعية    بشأن
 إشـارة أخـرى    و )‘‘بوصفها شعوبا متميزة، وأال تتعرض ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعيـة           

األصـــلية احلـــق اجلمـــاعي للـــشعوب  ’’: ونـــصها٢٠٠٧عـــام ل النـــسخة النهائيـــة تـــصل إىللــن  
 حـذف هـذه   وكـان . ‘‘ةلفردي يف عـدم التعـرض لإلبـادة العرقيـة أو اإلبـادة اجلماعيـة الثقافيـ                وا

اجلمعيـة  والفريـق العامـل     يف إطـار     نص اإلعالن    خضع هلا  اليت   التعديالت العديدة  اإلشارة أحد 
 هـو   الثانية؟ ما  بشطب اإلشارة  ما الذي ُحذف فعال   .  التعديل الذي يهمنا هنا    هوو .)١٦(العامة

ــىنامل ــارة األوىل والوحيــدة إىل    نطــاق ال وع ــذي اســُتبقي يف اإلش ــادة اجلماعيــة يف  ال  ســياقاإلب
 حقوق الـشعوب األصـلية      املتعلقعالن  يف سياق اإل   بصفة عامة و    الراهن القانون اجلنائي الدويل  
  على وجه اخلصوص؟

__________ 
 ,M. Cherif Bassiouni (ed.), International Criminal Law, vol. I, Sources: شــريف بــسيوين. انظــر م  )١٥(  

Subjects, and Contents, Martinus Nijhoff, 2008.  
 Asbjørn Eide, "The Indigenous Peoples, the Working Group on Indigenous Populations and the: انظـر   )١٦(  

Adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, y E.I.A. Daes, “The 

Contribution of the Working Group on Indigenous Populations to the Genesis and Evolution of the UN 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, en Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (eds.), 

Making the Declaration Work: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 

IWGIA, 2009, pags. 32 a 46 y 48 a 76.  
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اقية منـع   اتفب ففيما يتعلق . لإلشارة اليت ُحذفت يف هناية املطاف غاية واضحة       كان  لقد    - ٢١
 جتـرمي اإلبـادة   اهلـدف املتـوخى هـو اسـتعادة    ، كـان  بنواقـصها املـذكورة  جرمية اإلبادة اجلماعية،  

. ثقافـات الـشعوب األصـلية   ب تلحـق أضـرارا مباشـرة     من خالل سياسـات     اليت ُترتكب   اجلماعية  
كـان اهلـدف مـن تلـك اإلشـارة هـو            النظام األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،        بفيما يتعلق   و

 ضـد اإلنـسانية    األفعال اليت ميكن أن تشكل جرائم     ،  بصيغة مغايرة  ولو،  حماولة تضمني اإلعالن  
 أنـه كـان باإلمكـان االستعاضـة عـن           الواقـع  و .بادة اجلماعية إلل التعريف احملدد  واليت ال يشملها  

 ةبــاد اإل’’ و ‘‘اإلبــادة العرقيــة ’’ أي لغــة القــانون اجلنــائي الــدويل،    الــصيغة غــري املعتمــدة يف  
 النظــام األساســي للمحكمــة الــواردة يف ‘‘نــسانيةجــرائم ضــد اإل’’ بــصيغة ‘‘ الثقافيــةاجلماعيــة

ــة،   ــة الدولي ــأي صــيغة      اجلنائي ــهما ب ــذفتا دون االستعاضــة عن ــة ُح ــصيغتني األوىل والثاني لكــن ال
األصلية وحلقوقهـا   واضحة إلضعاف احلماية اجلنائية الدولية للشعوب       أخرى، وذلك يف حماولة     

  . قد حتققالسؤال هو ما إذا كان هذا الغرضإن ، فومن مث. ا تلكبصفته
 اإلبـادة    منـع جرميـة    لغة اتفاقيـة  ب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       يف واحُتفظ  - ٢٢

 على وجه التحديـد،     املتصلة هبذه اجلرمية  جلميع األغراض   فيما يتعلق باإلبادة اجلماعية     اجلماعية  
كـل  أي  ،  الـذين يـتعني محايـة وجـودهم وكرامتـهم         تحديد األفراد   عتمدة ل الصيغة امل مبا يف ذلك    

 غــري معتمــدة مبعــىن ‘‘ اجلماعــة’’رغــم أن كلمــة ‘‘  أو دينيــةأو إثنيــة أو عرقيــة مجاعــة قوميــة’’
إعــالن حقــوق الــشعوب ويتــضمن . يف القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان جمموعــة مــن األفــراد 

فاجملموعـة الـيت يـتعني تـوفري احلمايـة الدوليـة حلقوقهـا            . نقطـة ذه ال هبـ  تصويبا فيما يتعلـق   األصلية  
ويـتعني علـى    . ية األصـل  هـي الـشعوب     الـدويل   القـانون اجلنـائي    ، مبـا يف ذلـك مبوجـب       األساسية

هـذا التحديـد   ، بدءا من مكتـب املـدعي العـام، أن تراعـي بوجـه خـاص            حملكمة اجلنائية الدولية  ا
 وفقـا لإلعـالن   بصفتها شعوبا أصـلية      تهاالشعوب وكرام  اجلنائية لوجود    مايةألغراض توفري احل  

  .اقوقهحب املتعلق
ــه    - ٢٣ ــرد يف اإلعــالن ذات ــها احلقــوقوت ــتعني محايت ــيت ي ــة    ال ــدابري اجلنائي ــها الت . بوســائل من
الـيت  الثقافية  العرقية واإلبادة اجلماعية    اإلبادة  تسقط هذه احلقوق نتيجة حذف اإلشارة إىل         ومل

احلـق اجلمـاعي يف أن   ’’وال يكتفي اإلعالن باإلشـارة إىل  . احلماية تلك كانت هتدف إىل توفري   
وهو احلق الذي ترد اإلشـارة إىل اإلبـادة          ‘‘تعيش يف حرية وسالم وأمن بوصفها شعوبا متميزة       

، وإمنا يتناول أيضا بعـد ذلـك، يف املكـان الـذي كانـت              )٢-٧املادة  (اجلماعية يف سياق محايته     
ــرد فيــه اإلشــارة إىل    احلــق يف عــدم التعــرض   ’’اإلبــادة العرقيــة واإلبــادة اجلماعيــة الثقافيــة،     ت

هذا احلق غـري مـشمول       ولئن ارُتئي أن  ). ١-٨املادة   (‘‘لالستيعاب القسري أو لتدمري ثقافتهم    
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باحلماية اليت يتيحها تعريف اإلبادة اجلماعية، فإنه سيستفيد من هذه احلماية يف مجيع األحـوال               
 حـال، فـإن التفـسري       ةيف أيـ  و. ضـد اإلنـسانية    التنظيميـة املتعلقـة بـاجلرائم        حبكم إضافة النصوص  

حقوق الشعوب األصلية والنظام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة              إلعالن املتقاطع السليم 
وجــود الــشعوب املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن بــشأن  قــوق احل إىل اســتنتاج مفــاده أن يفــضي

 القـانون   اخلاصـة الـيت يوفرهـا     مايـة   مـن احل    ينبغـي أن تـستفيد     تها، بصفتها تلـك،   األصلية وكرام 
  .حملكمة اجلنائية الدوليةا ومن مثاجلنائي الدويل، 

تنتمـي إليـه أو تنـدرج     الذي اإلطار العام  عن   مبعزل  قانونية  قاعدة  أي ال ينبغي تفسري  و  - ٢٤
ن حقـوق الـشعوب     إعالبـ ميع املـسائل املتـصلة      جب التشديد على ذلك فيما يتعلق    وينبغي  . ضمنه

 اإلعالنيــةقواعــد وال. لقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان ا باعتبــاره صــكا مــن صــكوك األصــلية، 
تـشكل  و.  اجلنـائي مـن املنظـور   عادة محاية هذه احلقـوق  حلقوق اإلنسان ال تتناول     التعاهدية أو

 وهــو. مــن القاعــدة إعــالن حقــوق الــشعوب األصــلية اســتثناء يفاإلبــادة اجلماعيــة اإلشــارة إىل 
 النظـام األساسـي     يتناوهلـا هـذه مـسألة     ف.  احلماية اجلنائية هلذه احلقوق    ينال إطالقا من  استثناء ال   

تقّبـل    صـدور اإلعـالن،     بعـد  يث ال ميكن بأي حـال مـن األحـول،         للمحكمة اجلنائية الدولية حب   
يف وق األساســية للــشعوب األصــلية   للحقــحمايــة اجلنائيــة الدوليــة   أي اســتبعاد أو تقلــيص لل 

مــن اجلــرائم  جرميــة إىل أي سياســات أو إجــراءات قــد تــؤدي إىل اإلبــادة اجلماعيــة أو واجهــةم
  .ضد اإلنسانية

تعمـــل ’’: مـــا يلـــيعلـــى  مـــن إعـــالن حقـــوق الـــشعوب األصـــلية ٤٢ املـــادة وتـــنص  - ٢٥
 الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، والوكـاالت             املنتـدى وخاصـة    املتحدة وهيئاهتا،  األمم

 وال سيما على املستوى القطري، والدول على تعزيز احترام أحكـام هـذا اإلعـالن                املتخصصة،
ُتلزم، قبل كل شيء، مجيع اهليئـات الدوليـة         وهي مادة   . ‘‘وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها    
ــدار املؤســسي أو يف جممــوع   ــم املتحــدة يف امل ــة األم ــة  ال  و.)١٧(كوكب ميكــن للمحكمــة اجلنائي

ى بنفــسها عــن هــذا االلتــزام فتــضعف بــذلك أو تــؤخر احلمايــة اجلنائيــة الدوليــة  أن تنــأالدوليــة 
  .بصفتها تلكحقوق األساسية للشعوب األصلية لل الواجبة
إلعـالن ونظـرا   علـى ا  ٤٢ملـادة  الشارعة اليت تـضفيها ا قيمة لل نظراًوعالوة على ذلك،      - ٢٦

لقواعــد الدوليــة كات اجلــسيمة لقــوق ضــحايا االنتــهاحب املتعلقــة التوجيهيــة واخلطــوطللمبــادئ 
االنتـصاف واجلـرب علـى حنـو      يفقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الـدويل     حل

اسـتحداث  أو  ملزمة بإنـشاء هيئـات      األمم املتحدة   فإن  ،  ٢٠٠٥  عام العامة يف ما أقرته اجلمعية    
__________ 

  )١٧(  E/C.19/2009/14املرفق ،.  
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وضـع   الـشعوب األصـلية قبـل        تتعرض هلا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت      جلرب  آليات  
  .)١٨( للقانون اجلنائي الدويلالنصوص التعاهدية والتنظيمية

  االستنتاجات  - خامسا 
 إعالن حقوق الشعوب األصلية والنظام األساسي للمحكمـة اجلنائيـة           ساهم وضع   - ٢٧

يف  حقـوق الـشعوب األصـلية        اجلنـائي عـن    للـدفاع    يف فسح اجملال أمام آفاق مهمة     الدولية  
وهــي آفــاق ال تــزال غــري مــسبوقة ألســباب يف مقدمتــها اســتمرار رؤيــة   . ق الــدويلالــسيا

اصة يف ظل اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة         وخب،  القانون اجلنائي الدويل اليت ترسخت يف املاضي      
ــة و ــةاملاجلماعي ــاعاقب ــشعوب  ،  عليه ــة، أن ال ــرب، أي الرؤي ــيت تعت ــة غــري األصــلية وال  مؤهل

كانـت هـذه الـشعوب مـشمولة        من الناحيـة النظريـة،      و.  اجلنائي لنظاما محاية   لالستفادة من 
 املمارســة أمــا يف.  اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــةفعــال باحلمايــة اجلنائيــة منــذ صــدور

  إىل تــضمنياحلاجــةومــن مث كانــت . مل توضــع موضــع التنفيــذهــذه احلمايــة فــإن العمليــة، 
 عمــل مــن أعمــال   ألي” التعــرض  إىل حــق الــشعوب األصــلية يف عــدم   إشــارةإلعــالن ا

  .“اجلماعية اإلبادة
ات على حنـو يكفـل محايـة       تغيري املنظور إىل  إعالن حقوق الشعوب األصلية     ويدعو    - ٢٨

ــود وال    ــلية يف الوجـ ــشعوب األصـ ــية للـ ــوق األساسـ ــة احلقـ ــة الـــ كرامـ سياسات يف مواجهـ
 والــيت واإلجــراءات الــيت مــا زالــت تتبعهــا جهــات شــىت، ال تقتــصر علــى الــدول وحــدها، 

وفيمـا يتعلـق هبـذه اجلرميـة وتلـك      . تشكل جرمية اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم ضـد اإلنـسانية          
اجلرائم اليت ما فتئـت ُترتكـب ضـد الـشعوب األصـلية، فـإن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة هـي              

وتقـع  . املؤسسة املختصة بالنظر فيها مىت تعلق األمر بالدول األطراف يف نظامها األساسي           
  .ا العام مسؤولية مباشرة اإلجراءات من تلقاء نفسه يف القضايا األبرزعلى مدعيه

حلـاالت الـيت تتجـاوز الواليـة القـضائية          با فيمـا يتعلـق   اصـة   خب، و ويف مجيع األحـوال     - ٢٩
علـى   األمـم املتحـدة   أخذت  اإلعالن، من٤٢املادة ومتشيا مع   للمحكمة اجلنائية الدولية،    

حقـوق  الـيت ميكـن أن ُترتكـب ضـد           اجلـسيمة نتـهاكات   اال ملنـع  إقامـة آليـات      عاتقها التزام 
  .االنتهاكات وجرب ضحاياالشعوب األصلية 

  
__________ 
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