األم املتحد

CCPR/C/124/D/2668/2015

العه ال ويل اخلاص ابحلقوق
امل نية والسياسية

Distr.: General
20 March 2019
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
اآلراء ال ت تتي اعتمت ت ت ا اللجن ت تتة مبوجت ت ت امل ت تتا  )4(5مت ت ت الربوتوك ت تتو
االختياري ،بشأن البالغ رقم *** ** *2015/2668
بالغ مقدم من:
الشخص املدعى أنه ضحية:
الدولة الطرف:
اتريخ تقدمي البالغ:
الواثئق املرجعية:

اتريخ اعت ا اآلراء:
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املسائة اإلجرائية:
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موا العهد:
موا ال وتوكول ا جتياري:

تينا سانيال  -آيكيو (ميثلها حمام ،السيد مارتن شاينني)
صاحبة البالغ
فنلندا
 2تشرين األول/أكتوبر ( 2015الرسالة األوىل)
القررار املتخررج وجررة املررا  97مررن النمررام الررداجلة لل نررة،
واحملال إىل الدولة الطررف  ٤تشررين الثران/نوف 2015
(مل يصرردر شرركة و يق ررة) ،وو ررار املقبوليررة املعت ررد 28
آذار/مارس )CCPR/C/119/D/2668/2015( 2017
 1تشرين الثان/نوف
احلق

التصويت

2018
انتخاابت ال ملان الصامة

صرراة الةررحية واسررتناا سرربة ا نتصرراف احملليررة وعرردم
إ بات ا عاءات
حر ررق تقرير ررر املصر ررو وعر رردم الت يي ر ر واحلقر ررو السياسر ررية
وحقو األوليات
املوا  1و 25و 2٦و27
املا اتن  1و2

اعت دته الل نة ورهتا  8( 12٤تشرين األول/أكتوبر  2 -تشرين الثان/نوف .)2018
شرراريف راسررة لررجا الرربالغ أعةرراء الل نررة التاليررة أمسررامل  :اتنيررا مررارو عبرردو روشررول ،وعيرران بررن عاشررور،
وإيلر ر بران رردس كيهر رريس ،وس ررار كلياالن ررد ،وأ ررد أم ررني ف ررتل ف ،وأوليايي رره ي فروفي ررة ،وكريس ررتوف ل رراين ،
وابم ر رراروم كويت ر ررا ،ومارس ر رريا ف .ن .كر ر رران ،و نك ر رران ك ر ررة مولوم ر ررو ا ،وف ر رروتيت ب ارتر ر ر يس ،وم ر رراورو بر ر رولي ،
وجوسيه مانوية سانتوس بيس ،ويوفال شان ،ومارغو واترفال ،وأندروس ميرمان.
ير مرفق لجه اآلراء نص رأي فر ي (مؤيد) أبداه عةو الل نة السيد أولياييه ي فروفية.
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 1-1صراحبة الربالغ لررة السريد تينرا سررانيال  -آيكيرو ،ولرة مواننررة فنلنديرة مولررو
آذار/مررارس  . 1983وتقرردم الرربالغ ابمسهررا ،وابلنيابررة عررن الشررعة الصررامة فنلنرردا ،بصرراتها
رئيس ررة ال مل رران الص ررامة ل ررجا البل ررد ،عل ررى النح ررو ال ررجي أذن ب رره ل ررس ال مل رران .وو ررد ج ررة
ال وتوكررول ا جتيرراري حير النارراذ ابلنسرربة إىل الدولررة الطرررف  23آذار/مررارس  .2012وميثّررة
صاحبة البالغ حمام.
 2-1وترردفص صرراحبة الرربالغ من احملك ررة اإل اريررة العليررا للدولررة الطرررف وررد جرجررت و ررار
صا ر عرام  2011عرن التاسرو التروافقة لل را  3مرن القرانون املتعلرق ابل ملران الصرامة الر
حتررد األشررخاذ الررجي أررق ر ر أن يرردرجوا أمسرراءل القائ ررة ا نتخابيررة نتخرراابت ال ملرران
الصر ر ررامة( ،)1ومهنر ر ررا ور ر ررررت  30أيلول/سر ر رربت  2015وبر ر ررول نلبر ر ررات  93شخصر ر ررا مر ر ررن
األشررخاذ الررجين أعلررن ال ملرران الصررامة عرردم ألليررته القانونيررة للتصررويت ،ومسررل رر بعررد ذلر
ابلتصرويت .وترردعة صراحبة الرربالغ أن لرجا اإلجرراء أضرعع صرروت الشرعة الصررامة برملانرره،
وفعالية لجا ال ملان متثيرة الشرعة الصرامة وررارات الدولرة الطررف ارامرة الر مرن شر هنا أن
تؤ ر أراضيه و قرافته ومصراحله  .وتردعة صراحبة الربالغ أن لرجا التردجة غرو املشرروع مرن
جانررة الدولررة الطرررف حررق الشررعة الصررامة حتديررد األشررخاذ الررجين يت تعررون ابأللليررة
القانونيررة لل شرراركة انتخرراابت برملرراهن ينتهر املررا  1مررن العهررد ويةررعع احلقررو السياسررية
لصرراحبة الرربالغ وأص روات الشررعة الصررامة ،مررا يشرركة انتهاكررا حلقررووه املشرراركة السياسررية
وجر ررة املر ررا  25مر ررن العهر ررد .وت ر ر ع صر رراحبة الر رربالغ أية ر را من الق ر ررارات املتعلقر ررة بتحدير ررد
األش ررخاذ املقبر رولني القر روائ ا نتخابي ررة وغ ررو املقبر رولني فيه ررا كان ررت تعس رراية ،ول ررة تنتهر ر
املررا  2٦مررن العهررد .وأج روا ،ترردفص صرراحبة الرربالغ من لررجا اإلضررعاف ينته ر املررا  27مررن
اية حق الشعة الصامة الت تص
العهد ابلنمر إىل أن ال ملان الصامة يؤ ي ورا أساسيا
بثقافتره ولتتره ،وورد أنشر ته الدولرة الطررف ليكررون وسريلة لةر ان املوافقرة احلرر واملسربقة واملسررتنو
للشعة الصامة املسائة ال ود تؤ ر مصاحله.
 3-1و  2تش ر ررين الث رران/نوف  ،2015ور ررررت الل ن ررة ،ع ررال ابملر ررا  92م ررن نمامهر ررا
الداجلة ،ومن جالل مقررلا اخلاذ املعت ابلبالغات اجلديد والتدابو املؤوتة ،عدم وبرول نلرة
ص رراحبة ال رربالغ إص رردار نل ررة عاج ررة إىل الدول ررة الط رررف بع رردم تعي ررني أعة رراء ال مل رران الص ررامة
اجلديد وبة نمر الل نة األسس املوضوعية للبالغ.
 ٤-1و  28آذار/مارس  ،2017وررت الل نة ،وفقا لل ا  93من نمامها الرداجلة ،أن
ال ربالغ مقبررول حرردو مررا يثرروه مررن مسررائة وجررة امل روا  25و 2٦و 27مررن العهررد .وتررر
الل نررة أيةررا أن صرراحبة الرربالغ ،بصرراتها مررن أفررا شررعة الصررامة األصررلة وعةررو ال ملرران
الصامة ورئيسته املنتخبة ،ود تت ر بصاتها الار ية من جراء أحكام احملك رة املشرار إليهرا وررار
املقبولية .وجلصت الل نة إىل أن ا عاء صاحبة البالغ في ا يتعلق ابنتهاكات املا  1من العهد
__________

()1

2

تنص املا  3من القانون على أن" :الصامة لو الشخص الجي يعت ناسه صاميا شرريطة )1( :أن يكرون لرو
ناسه أو على األوة أحد والديه أو أجدا ه ود تعل اللتة الصامية بوصاها لتته األوىل؛ ( )2أن يكون مرن نسرة
شررخص مس ر ة س ر ة لضراضررة أو الة ررائة أو السرركان علررى أنرره مررن الررال الررجين يعيشررون اجلبررال
أو الترراابت أو يعيشررون علررى صرريد األمسررايف؛ أو ( )3أن يكررون أحررد والديرره علررى األوررة مس ر ال أو كرران ميكررن
تس يله كناجة جتيار وفد الصاميني أو ال ملان الصامة".
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غرو مقبررول وجررة املررا  1مررن ال وتوكرول ا جتيرراري ،إ أن الل نررة ميكررن أن تاسررر املررا ،1
عنررد ا وتةرراء ،حتديررد مررا إذا كانررت احلقررو احمل يررة اجلر أين الثرران والثال ر مررن العهررد وررد
انتهكت .ونلبت الل نة إىل األنراف أن تقدم م يدا من التوضيحات بشر ن األسرس املوضروعية
لل رربالغ .وللحص ررول عل ررى م ي ررد م ررن املعلوم ررات ع ررن وو ررائص ال رربالغ ،وا ع رراءات ص رراحبة ال رربالغ
ومالحمات الطرفني بش ن املقبولية وورار الل نة بش ن املقبولية ،ميكرن الرجروع إىل تينرا سرانيال -
آيكيو ضد فنلندا (.)CCPR/C/119/D/2668/2015
مالحظات ال ولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-2ورردمت الدولررة الطرررف مالحماهتررا بش ر ن األسررس املوضرروعية  ٤أور/مررايو .201٦
وتكررر الدولرة الطررف دكيردلا مالحماهترا السرابقة أن القرانون املتعلرق ابل ملران الصرامة يقرردم
تعريا ررا للص رراميني .و ع ررام  ،2012أنشر ر ت و ار الع رردل فريق ررا ع ررامال إلع رردا اور ر ا ملراجع ررة
الق ررانون .وتش ررو م ررجكر الاري ررق العام ررة إىل أن ار رردف الع ررام م ررن املراجع ررة ل ررو حتس ررني الش رررو
األساسية الع لية لتحقيق ا ستقالل الثقا للصاميني وال ملان الصامة .وبناء على او ا الاريرق
العامة ،وُ ّدم مشروع وانون إىل ال ملران الرونت أيلول/سربت  201٤يتةر ن ،للرة أمرور،
أحكام ررا بشر ر ن مراجع ررة التعري ررع .وو ررد حم ررة التعري ررع املق ر بت يي ررد ال مل رران الص ررامة .وأ ن رراء
مناوشة مشروع القانون على مستو الل نة ال ملانية ،كان من الواضل أن برملان فنلنردا لرن يوافرق
على التعريع املق  .ونمرا إىل أن مس لة التعريع لة أل ج ء من مشروع القانون ،فقد وررت
احلكوم ررة 12 ،آذار/م ررارس  ،2015س ررحة مش ررروع الق ررانون .وتعت ر م و ار الع رردل أن تق رردم
مشروع وانون جديدا إىل برملان فنلندا.
 2-2وتشررو الدولررة الطرررف إىل أن جلنررة القةرراء علررى الت يي ر العنصررري كررررت دكيرردلا
عررام  ،2009مالحماهتررا اخلتاميررة علررى التقررارير الدوريررة مررن السررابص عشررر إىل التاسررص عشررر
للدولررة الطرررف ،أن هنررا الدولررة الطرررف إ اء تعريررع األشررخاذ الررجين ميكررن اعتبررارل صرراميني
وجررة القررانون املتعلررق ابل ملرران الصررامة والتاسررو املقرردم حملررجا الشر ن مررن احملك ررة اإل اريررة العليررا
إمنررا لررو تقييرردي أكثررر مررن ال ررال م( .)2و عررام  ،2012أشررارت الل نررة ناسررها مالحماهت ررا
اخلتامية بش ن التقارير الدورية من العشرين إىل الثان والعشرين لانلندا ،إىل أنه على الرغ من أن
احملك ررة اإل اريررة العليررا اعت رردت علررى املالحمررات اخلتاميررة السررابقة لل نررة ورارلررا الصررا ر
عام  2011الجي أد من لرو الصرامة الرجي لره احلرق التصرويت ألعةراء ال ملران الصرامة،
يعطة لجا القرار ا عتبار الكا حلقو الشعة الصامة املع ف حملا إعالن األمر املتحرد
بش ر ن حقررو الشررعو األصررلية تقريررر املصررو (املررا  ،)3و سرري ا حقهررا حتديررد لويتهررا
أو انت ائه ررا وفق ررا لعا اهت ررا وتقالي رردلا (امل ررا  ،)33فة ررال ع ررن حقه ررا ع رردم التع رررن لل رردما
القسررري أو لترردمو قافاهتررا (املررا  .)8ولررجل  ،أوصررت تل ر الل نررة الدولررة الطرررف من تررو ،
عن ررد حتدي ررد األللي ررة القانوني ررة لضش ررخاذ ال ررجين أ ررق ر ر التص ررويت نتخ ررا أعة رراء ال مل رران
الصررامة ،ا عتبررار الواجررة حلقررو الشررعة الصررامة تقريررر مصرروه في ررا يتعلررق بوضررعه اجررة
فنلندا و حتديد انت ائه و عدم التعرن للدما القسري(.)3
__________

()2
()3
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 3-2وفي ررا يتعل ررق بتعري ررع الص رراميني ،حت ر م احلكوم ررة التحدي ررد ال ررجا للهوي ررة ك عي ررار رئيس ررة
لتحديد انت اء وعة من األشخاذ أو شخص ما إىل الشرعو األصرلية ،علرى النحرو املنصروذ
علي رره ،م ررن ب ررني لل ررة أم ررور ،امل ررا  )2(1م ررن اتااوي ررة الش ررعو األص ررلية والقبلي ررة لع ررام 1989
(ا تااويررة رور  )1٦9ملنم ررة الع ررة الدوليررة .وحتر م احلكومررة أيةررا حررق ال ملرران الصررامة حتديررد
أعةائه وفقا لضعراف والتقاليد الصامية .وبناء علرى ذلر  ،فقرد ا رجت تردابو إ ابيرة حل ايرة لويرة
الشررعة الصررامة وصررون حررق أفررا ه الت تررص بثقررافته ولتررته و تطويرريررا اب شر ايف مررص غررول
من أبناء ت عات الشعو األصلية .وحت م لجه التدابو املا تني  )1(2و 2٦من العهد.
 ٤-2وتشو الدولة الطررف إىل تعليرق الل نرة العرام رور  )199٦(25بشر ن املشراركة إ ار
الشؤون العامة وحق ا و اع (الاقرر  ،)2الرجي ترجكر فيره الل نرة أن احلقرو املنصروذ عليهرا
تقرير املصو ،وإن كانرت مت راي عنهرا .و وجرة
املا  25من العهد تتصة حبقو الشعو
احلقو املنصوذ عليها املا  )1(1من العهد ،تت تص الشرعو حبريرة تقريرر مرك لرا السياسرة
واجتيررار شرركة س ررتورلا أو نرروع حك ه ررا .وتتنرراول امل ررا  25حررق األف ررا املشرراركة ك ررة
الع ليررات املتصررلة إب ار الشررؤون العامررة .ووررد تاةررة لررجه احلقررو  ،بوصرراها حقووررا فر يررة ،إىل
عد من املطالة ال تقدم وجة ال وتوكول ا جتياري.
 5-2وملررا كانررت املررا  25تتنرراول حررق األفررا املشرراركة تل ر الع ليررات املتصررلة إب ار
الش ررؤون العام ررة ،تؤك ررد الدول ررة الط رررف أن الق ررانون يكا ررة ح ررق التص ررويت انتخ رراابت ال مل رران
الصررامة .و لررجا الصررد  ،ا ررجت احلكومررة ترردابو لكررة تة ر ن جل يررص األشررخاذ الررجين ر ر
احلق التصويت إمكانية ممارسته لجا احلق.
 ٦-2وم ررن حير ر املب رردأ ،يك ررون التص ررويت ا نتخ رراابت عل ررى أس رراس القر روائ ا نتخابي ررة
املعت د  .ومص ذل  ،فإن القانون املتعلق ابل ملران الصرامة يتةر ن إجرراء مي ّكرن األشرخاذ ،عرن
نريق نلة تصوية ،من تقردمي نلرة إل ران امسرائه القائ رة ا نتخابيرة إذا رأوا أن أمسراءل
حجفت منها بطريقرة غرو وانونيرة .و هنايرة املطراف ،ميكرن أن حترال املسر لة إىل احملك رة اإل اريرة
العليا بترن ا ستئناف .وعليه ،فإن املا  -2٦مرن القرانون ترنص علرى أن إبمكران الشرخص
اإل ء بصر رروته ،وبر ررة فر ررر األص ر روات ،إذا ور رردم إىل جلنر ررة ا نتخر رراابت أو جلنر ررة ا و ر ر اع ير رروم
ا نتخاابت أمرا من احملك ة يؤكد حقه التصويت .وعلى الشخص أن يقدم أيةا أمر احملك ة
أو نسخة مصدوة منه إىل جلنة ا نتخاابت أو جلنة ا و اع لطلة إ راجه القوائ ا نتخابية.
 7-2وتكرر الدولة الطرف دكيد ح
للعهد لجه القةية.

ها بش ن املقبولية .و لص إىل عردم ووروع انتهاكرات

تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات ال ولة الطرف بشأن األسس املوضوعية
 1-3ورردمت صرراحبة الرربالغ تعليقاهتررا علررى مالحمررات الدولررة الطرررف  28تشررين الثرران/
نوف  .201٦وتكررر صراحبة الربالغ مرا أكدتره مرن أن وررارات احملك رة اإل اريرة العليرا الصرا ر
 30أيلول/سر رربت  2015تنته ر ر حقووهر ررا وحقر ررو مالئهر ررا مر ررن أف ر ررا الشر ررعة الصر ررامة
األصررلة وجررة املررا  ،2٦مقررروء ار لررا واب ور ان مررص املررا  1مررن العهررد .ويمهررر التحليررة
الرردويق لضحكررام ال  182الصررا ر عررن احملك ررة  30أيلول/سرربت  2015ال ر و وجبه ررا
إضررافة  93شخصررا إىل الق روائ ا نتخابيررة ورف ر الطلبررات املتبقيررة ،أن احملك ررة االلررت املعررايو
4
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القانونية الصرأة املنصوذ عليها املا  3من القانون املتعلق ابل ملان الصامة ونبقت رميتها
اخلاصررة املبه ررة املتعلقررة "ابلنمررر الشرراملة" ،ممررا أ إىل عرردم ا لتر ام ابلقررانون وعرردم التنبررؤ وإىل
تعس ررع ومتيي ر ر هناي ررة املط رراف ،حي ر ر ج ررر التعام ررة بطريق ررة تلا ررة م ررص ح ررا ت متش رراحملة
والعكس .ومل تؤ ر األحكام الصا ر سرلبا علرى األشرخاذ الرجين رفةرت نلبراهت نتي رة ملعاملرة
تلاة عن اآلجرين الجين وبلت نلباهت فحسة ،بة إن التعسع الناج عرن تطبيقهرا أ رر أيةرا
علرى صراحبة الربالغ وليرص الصراميني ،ولرو أمررر يعرو وردر ال ملران الصرامة علرى متثيرة الشررعة
الصامة األصلة وفرا أبنائه ،وينته املا  ،2٦مقروء اب و ان مص املا  1من العهد.
 2-3وتبني املبا ئ األساسية املنصوذ عليها القرانون املتعلرق ابل ملران الصرامة ،أن فعاليرة
أ اء ال ملران وودرتره علرى متثيررة آراء الشرعة الصرامة األصرلة علررى النحرو املالئر أمرران ضرررورون
لتنايررج الدولررة الطرررف املررا تني  25و 27مررن العهررد .وال ملرران أ ا لامررة تكاررة للصرراميني علررى
الصررعيدين الاررر ي واجل رراعة الت تررص حبق ررووه املكاولررة وجررة املررا تني  25و 27مررن العه ررد.
وتل م املا  9من القانون ،على وجه اخلصوذ ،ليرص السرلطات ابلتاراون مرص ال ملران الصرامة
بشر ر ن وائ ررة نويل ررة م ررن املس ررائة الر ر ررص الش ررعة الص ررامة بوص رراه م ررن الش ررعو األص ررلية
أو بش ر ن التطررورات ال ر تقررص مررونن الصرراميني .ومررن ت ،فررإن القررارات الصررا ر عررن احملك ررة
مررؤجرا تشرركة انتهاكررا رررجه األحكررام .وأج روا ،ترردعة صرراحبة الرربالغ أن انتهررايف الدولررة الطرررف
املوا  25و 2٦و 27ميثة انتهاكا أيةرا حلرق الشرعة الصرامة األصرلة الت ترص حبقره تقريرر
املصو ،على النحو املكاول وجة املا  1من العهد.
 3-3ويواصة ال ملان بتشكيلته احلالية الدفاع عن حقو ومصرا الشرعة الصرامة األصرلة،
ولكن كثوا ما تتعثر جهو ه أو تواجهه عقبات بسبة الوورت واجلهرد املطلروبني لتسروية جالفرات
اجلية غالبرا جردا مرا تكرون متعلقرة بكيايرة تعاملره مرص الدولرة الانلنديرة وتردجالهتا املسرت ر علرى
أراضررة الصرراميني وأ ررر ذلر علررى سرربة كسررة العرريو ابلنسرربة إلرريه  .ونتي ررة لررجل  ،مل يررت كن
ال ملرران مررن منررص حكومررة فنلنرردا وبرملاهنررا مررن سر ّرن وررانون جديررد بش ر ن الوكالررة احلكوميررة املعنيررة
ابلتاابت( ،)٤ما يعت ابلتا االة شواغة الشعة الصامة وحرماهن من املشاركة مستقبال.
 ٤-3ولنايف تطور مما رة الوورت الررالن يتعلرق شرروع معالرد جديرد برني فنلنردا والنررويا
بش ر ن احلرردو املش ر كة علررى نررول هنررر تينررو .ووررد اسررتبعد الصرراميون إىل حررد كبررو مررن املشرراركة
الاعالررة املااوضررات بررني احلكررومتني ،علررى الرررغ مررن أهن ر يسررتخدمون لررجا النهررر منررج األ ل
لصرريد مس ر السررل ون .و ي الررون ميارسررون لررجا النشررا الررجي يشرركة املصرردر الرئيسررة ملعيشررة
الس رركان الص رراميني احمللي ررني ،ول ررو جر ر ء م ررن حي رراهت و ق ررافته  .ول ررجا النش ررا أ ررد تنم رري ه
ا جت رراعة و ور الع ررة األسرربوعية والسررنوية ،والتعرراون ع ر احلرردو  ،واحلرررف اليدويررة والانررون
وال اث الشعيب للصاميني .ولدف املشروع الجي أعلن على املض لو السرعة إىل ايرة واسرتدامة
الرصيد من مس السل ون ،حني أنه سيكون مصا ر واسعة النطا حلقو الصيد ال يت تص
حملا شعة الصامة األصلة منج أمد بعيد .وسيؤ ي املشروع إىل إوصاء فئات كبو من الصاميني
املس ر و رررا حاليررا ارسررة صرريد األمسررايف مشرركاله التقليديررة ،لكنرره سيس ر ل الووررت ناسرره
للسررائحني أكثررر مررن غررول ارسررة لررجا النشررا  .ولررجا ليررة آجررر مل رروس علررى أن و ررارات
__________

()٤
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احملك ة الصا ر  30أيلول/سبت  2015مل تؤ ر على حيا صاحبة البالغ و مالئها أعةاء
ال ملان الصامة فحسة ،بة أيةا على حيا ليص الصاميني فنلندا.
 5-3كرران تشرراور احملك ررة اإل اريررة العليررا مررص لررس ال ملرران الصررامة وبررة إصرردار حك هررا
 30أيلول/س رربت  2015ررر إج ر رراء ش رركلة .و أيلول/س رربت  ،2015تلق ررى ال مل رران
الصررامة ررو  200نلررة بصررور مت امنررة ورردمها أشررخاذ سررعوا إىل إ ران أمسررائه القائ ررة
ا نتخابيررة .ونلبررت احملك ررة مررن ال ملرران الرررّ جررالل ال ررة إىل سررة أوم ع ررة .وبررجل لررس
ال ملان كة ما وسعه من أجرة تقردمي تقيري فرر ي مرن جرالل الع رة علرى حتديرد مرا إذا كانرت
الشرررو املنصرروذ عليهررا املررا  3مررن القررانون وررد اسررتوفيت .ومل يكررن آلراء وح ررا ال ملرران
د و على استنتاجات احملك ة ال مل تسرتند إىل تقيري وورائعة أو تاسرو مناسرة للقرانون املتعلرق
ابل ملرران الصررامة ،واسررتندت معمر احلررا ت إىل مررا أمسترره احملك ررة "نمررر شرراملة" أو "تاسررو
وررانون يراعررة حقررو اإلنسرران" ،ون ا سررتنا إىل المررروف الووائعيررة أو التقيرري القررانون السررلي ،
و ون اإلشرار إىل العهرد ،أو حقررو الشرعو األصررلية ،أو أي حرق مرن حقررو اإلنسران الار يررة
احملد األجر .
 ٦-3واحلال ررة الرالن ررة نش ررئة ع ررن التطبي ررق الاة رراان لل ررا  3م ررن الق ررانون املتعل ررق ابل مل رران
الصررامة ،و سرري ا مررن جانررة احملك ررة اإل اريررة العليررا .وفي ررا نررص انتخرراابت ال ملرران الصررامة
ال جرت عام  ،2011مل تلت م احملك ة برنص القرانون في را نرص تةر ني وائ رة ا نتخراابت
أمس رراء أف ر ررا يس ررتوفون أو م ررن املعر ررايو املوض رروعية ال ر روار امل ررا  ،3ابإلض ررافة إىل املعير ررار
الالموضرروعة للتحديررد الررجا رويررة الاررر  .وأ ت تل ر األحكررام إىل التوصررية ال ر ورردمتها جلنررة
القةاء على الت يي العنصري عرام  ،2012الر تردعو فنلنردا إىل إيرالء اعتبرار أكر للتحديرد
ال ر ررجا للهوي ر ررة في ر ررا ن ر ررص الص ر رراميني عن ر ررد إص ر رردار و ر ررارات تتعل ر ررق إب ران األمس ر رراء الق ر روائ
ا نتخابية( .)5ك ا أ ت تل األحكام إىل إنال ع لية تااون بني احلكومة وال ملان الصامة.
وجر التوصة إىل حة يرضة الصاميني عام  2013وعررن مشرروع القرانون ذو الصرلة علرى
ال ملران الرونت أيلول/سربت  .201٤ومل أصرة مشرروع القررانون علرى مرا يكارة مرن الرردع ،
ويعررو السرربة إىل حررد كبررو إىل الةررتو ال ر مارسررتها األغلبيررة غررو الصررامية أوصررى ررال
فنلن رردا .ول ررجا األم ررر أات لل حك ررة إمكاني ررة مواص ررلة تطبيقه ررا الاة رراان لل ررا  3عل ررى ررو
يت او حدو صياغتها.
 7-3و تعر ر ن ص رراحبة ال رربالغ عل ررى الص ررالحيات امل نوح ررة لل حك ررة م ررن حير ر املب رردأ
راجعة تطبيرق اريئرات املختصرة ال ملران الصرامة املرا  3مرن القرانون .بيرد أن توافرق املراجعرة
القةائية اخلارجية لقررارات تلر اريئرات مرص العهرد يتوورع علرى معيرار التعسرع أو الت يير  .غرو
أن احملك ة مل تثبت أي من احلا ت ال  93أن ورارات اريئات املختصة ال ملان بعدم وبرول
إ ران األشخاذ املعنيني كناجبني مؤللني يشكة ضراب من التعسع أو الت يي .
 8-3وتةيع صاحبة البالغ أن احلك الصا ر عن احملك ة  13كرانون الثان/ينراير 201٦
يش رركة انتهاك ررا جدي رردا حلق ررو ص رراحبة ال رربالغ و مالئه ررا م ررن أفر ررا الش ررعة الص ررامة األص ررلة

__________

()5
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وجررة املررا تني  25و ،27مقررروءتني ار ريررا واب و ر ان مررص املررا 1مررن العهررد .ولررجا احلك ر
أضعع ودر ال ملان الصامة على الردفاع عرن حقرو ومصرا الشرعة الصرامة األصرلة ،را
ذل حقو صاحبة البالغ وغولرا مرن أفررا الشرعة الصرامة الت ترص بثقرافته اب شر ايف مرص
سائر أفرا اجمل وعة .وكان على ال ملان الصامة نتي ة رجا احلكر أن يتح رة التكراليع القانونيرة
النالة عن الطعرون الر وردمها  27شخصرا القررار املتعلرق إبجرراء انتخراابت جديرد  ،وبلترت
الترامة  11 ٦٤5يورو .وود شكة ذل عبئا ماليا كبوا على مي انية ال ملان احملدو للتاية.
مالحظات إضافية م ال ولة الطرف
 1-٤وجرة املرجكرات الشرراوية املؤرجرة  27متو /يوليرره  ،2017و 29تشررين الثرران/نوف 2017
و 12متو /يولي رره  ،2018رّت الدولر ررة الطر رررف علر ررى نلر ررة الل نر ررة احلصر ررول علر ررى م ير ررد مر ررن
التوضرريحات .وتكرررر الدولررة الطرررف أن صرراحبة الرربالغ مل تثبررت أهنررا تةررررت مباشررر بق ررارات
احملك ررة اإل اريررة العليررا .وينبتررة لكررة شررخص لرره احلررق التصررويت أن يكررون حررا التصررويت
ألي مرشل والدولرة الطررف حتر م ائ را نترائا ا نتخراابت الدميقرانيرة احلقيقيرة لل ملران الصرامة.
ولن تتخج الدولة الطرف أيةا موواا بش ن أي جالف اجلة حمت ة اجة ال ملان الصامة.
 2-٤ولنررايف الووررت ال ررالن ،ال ررة بالغررات تلاررة تتعلررق بررناس املوضرروع ويررد النمررر أمررام
ليئررات املعالرردات ،ا نرران أمررام الل نررة املعنيررة حبقررو اإلنسرران ،وواحررد أمررام جلنررة القةرراء علررى
الت يير العنصررري .وورردم الرربالغ املعرررون علررى الل نررة املعنيررة حبقررو اإلنسرران ،ابلنيابررة عررن 25
شخصررا ،مررن بيررنه ا نرران مررن أعةرراء ال ملرران الصررامة .أمررا الرربالغ اآلجررر املعرررون علررى جلنررة
القةاء علرى الت يير العنصرري فقرد وردم ابلنيابرة عرن أعةراء اجمللرس الصرامة و 23شخصرا ،مرن
بينه ا نان من أعةاء ال ملان الصامة.
 3-٤وتررنص املررا  1٤مررن القررانون املتعلررق ابل ملرران الصررامة علررى أن يعر ّرني ال ملرران الصررامة
جلنررة لالنتخرراابت .وتررنص املررا ( 2٦بصرريتتها املعدلررة عررام  )2002علررى أن األف ررا الررجين
يعتقدون أن أمساءل ود حجفت من القروائ ا نتخابيرة بصرور غرو وانونيرة ميكرنه أن يطلبروا مرن
جلنررة ا نتخرراابت تصررحيل لررجه املس ر لة علررى وجرره السرررعة .وميكررن الطعررن لررجا الق ررار أمررام
لس ال ملان الصامة .وع ال ابملا ( 2٦بصيتتها املعدلة عام  ،)2002ميكن الطعن
و ررارات اجمللررس أمررام احملك ررة اإل اريررة العليررا غة ررون  1٤يومررا مررن الترراريخ الررجي يتلقررى في رره
الشخص املعت إشعارا ابلقرار .وتشرف احملك ة على مشروعية القرارات املتخج وعلى اانسها.
 ٤-٤ويشررو تقريررر صرردر مررؤجرا عررن مكتررة رئرريس الررو راء( )٦إىل أن و رراري احملك ررة اإل اريررة
العليررا الصررا رين عررامة  2011و 2015يطبقرران التوصرريات الصررا ر عررن جلنررة القةرراء علررى
الت يي العنصري مالحماهتا اخلتامية بش ن التقريرين الدوريني التاسص والعاشرر والتقرارير الدوريرة
من السابص عشر إىل التاسص عشر لانلندا من يراعى التحديد الجا روية الارر بشركة أفةرة
تعريع الصامة(.)7

__________

()٦

تشرو الدولرة الطررف إىل اآل :

Leena Heinämäki and others, Actualizing Sámi Rights: International

Comparative Research, publications of the Government’s analysis, assessment and research

()7
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 5-٤ويتنرراول القررانون املتعلررق ابل ملرران الصررامة التر ام السررلطات العامررة ابلتارراون مررص ال ملرران
الصامة املا  9ال تنص على ما يلة:
( )1تتارراون السررلطات مررص ال ملرران الصررامة بش ر ن ليررص الترردابو امله ررة والبعيررد
امل ررد الر ر و ررد ت ررؤ ر ،بش رركة مباش ررر وحم ررد  ،وض ررص ش ررعة الص ررامة بوص رراه أح ررد
الشعو األصلية ،وال تتعلق ابملسائة التالية مونن الشعة الصامة:
()1

التخطيط اجملت عة؛

( )2إ ار أراض ررة الدول ررة واملن ررانق احمل ي ررة واملن ررانق احلرجي ررة واس ررتخدامها
ودجولا وإسنا مه ة اإلشراف عليها؛
( )3نلبررات احلصررول علررى ترراجيص املشرراركة
أو تقدمي براءات اج اع التعدين؛
()٤
للثقافة؛

التتير روات التشر رريعية أو اإل اري ررة

امله ررن اخلاص ررة ابلش رركة الص ررامة

( )5تط ر رروير ت ر رردريس اللت ر ررة الص ر ررامية وتعلي ه ر ررا
اخلدمات ا جت اعية والصحية؛
( )٦أي مسررائة أجررر تررؤ ر
بوصاه من الشعو األصلية.

مطالبررات منرراج املعررا ن

امل ر رردارس ،فة ر ررال ع ر ررن

اللتررة والثقافررة الصررامية أو وضررص الصرراميني

( )2وللوفاء اب لت ام ابلتااون ،ة على السلطات املعنية أن تتيل ل ملران شرعة
الصررامة فرصررة إلمسرراع رأيرره ومناوشررة املسررائة ذات الصررلة .وعرردم اغتنررام لررجه الارصررة
مينص السلطات مي حال من األحوال من املةة ودما لجه املس لة.
 ٦-٤و  8تشر ر ررين الث ر رران/نوف  ،2017عين ر ررت و ار الع ر رردل جلن ر ررة لص ر ررياغة ع ر ررد م ر ررن
التعررديالت ال ر أ جل ررت علررى القررانون املتعل ررق ابل ملرران الصررامة .وحت ررد الو يررة املتعلقررة بع ررة
الل نررة وجررة احلقررو األساسررية وغولررا مررن ا لت امررات األجررر ال ر يارضررها سررتور فنلنرردا،
واملعالدات الدولية حلقو اإلنسان املل مة لانلندا ،وإعالن األم املتحد بشر ن حقرو الشرعو
األصررلية .ودجررج الل نررة ا عتبررار أيةررا اتااويررة الصرراميني بلرردان الشر ال املووعررة ابألحرررف
األوىل واتااوي ررة الش ررعو األص ررلية والقبلي ررة ملنم ررة الع ررة الدولي ررة .وتش ر ة التع ررديالت املق ح ررة
إ جررال تع ررديالت علررى احل ررق التصررويت انتخ رراابت ال ملرران الص ررامة .ويش ر احلك ر ذو
الصلة بصيتته املعدلة ،على غرار املعايو السارية الووت الرالن ،املوافقة الجاتية واستيااء بعر
املعررايو املوضرروعية ولررة أن يكررون الشررخص ،أو علررى األوررة أحررد والديرره ،أو األجرردا أو كبررو
الصاميني األجدا  ،ود تعل اللتة الصامية بوصراها لتتره األوىل أو يكرون أحرد والديره علرى األورة
مس ر ة القائ ررة ا نتخابي ررة .وال ررنص املق ر ش رربيه إىل حررد كب ررو ابحلك ر املقاب ررة م ررن اتااوي ررة
الصرراميني بلرردان الش ر ال املووعررة ابألحرررف األوىل .ويررنص التعرردية املق ر اآلجررر علررى الت ر ام
السررلطات احلكوميررة ابلتعرراون والتارراون مررص ال ملرران الصررامة بشر ن بعر املسررائة الر وررد تررؤ ر
علررى وضررص الشررعة الصررامة ،غررو أن لررجا يعررت أن لل ملرران الصررامة احلررق نقر القررارات
الصا ر عن اريئات األجر .
8
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 7-٤و ررري أيةررا او ر ا تعرردية اإلج رراءات املتعلقررة إب ران أمسرراء األشررخاذ القائ ررة
ا نتخابي ررة .ويشر ر ة ذلر ر او اح ررا بت دي ررد امله ررة ال مني ررة لطل ررة اإل ران القر روائ ا نتخابي ررة،
وإلاتحر ررة الوور ررت الكر ررا للنمر ررر نلبر ررات اإل ران ونلبر ررات املراجعر ررة احملت لر ررة مر ررن وبر ررة جلنر ررة
ا نتخاابت .وستُنش جلنة اسرتعران مسرتقلة ومناصرلة تتر لع مرن رئريس تلقرى التردرية القرانون
و ال ة أعةاء ستعران ورارات جلنة ا نتخاابت حالة الطعن .وميكن الطعن ورارات جلنرة
ا ستعران أمام احملك ة اإل ارية العليا .واردف من ذل لو أن تدجة التعديالت على القانون
املتعلق ابل ملان الصامة حي النااذ وورت كراف وبرة انتخراابت ال ملران الصرامة املقبلرة ،املقررر
إجراملا عام  .2019ومل ينمر ال ملان الصامة بعد املشروع احلا  ،ولن تبردأ احلكومرة فيره
ون موافقة ال ملان الصامة.
مالحظات إضافية م صاحبة البالغ
 1-5وجر ررة الرسر ررائة املؤرجر ررة  23شر رربا /ف اير  ،2017و 28متو /يولير رره  ،2017و13
نيسان/أبرية  2018و 3آ /أغسطس  ،2018رّت صاحبة البالغ على نلة الل نة املتعلق
ابحلصول على م يد من التوضيحات.
 2-5وتؤكررد صرراحبة الرربالغ أو أهنررا ورردمت الرربالغ ابمسهررا وابس ر أعةرراء الشررعة الصررامة
األصررلة فنلنرردا ،علررى النحررو الررجي أيذن برره لررس ال ملرران الصررامة .وميررنل لررجا اإلذن تبعررا
إنررار السروابق القةررائية لل نررة وةررية لاعررة حبررو لوبيكررون ضررد كنرردا(.)8
لل عررايو احملررد
ولررجل  ،فهررة تطلررة إىل الل نررة أن دجررج ا عتبررار األبعررا الار يررة واجل اعيررة للقةررية ،فةررال
عن حقها أن متثة ليص أفرا وعتها.
 3-5و يؤ ر أي بالغ مقدم من أي شخص آجرر بشر ن السرلويف ناسره الصرا ر عرن الدولرة
الطرف حق صاحبة البالغ تقدمي لجا البالغ أو حقها متثية أفرا وعتها اآلجرين.
 ٤-5وابلنمر إىل ورار الل نة بش ن املقبولية ،تع ّدل صاحبة البالغ نلبها احلصول على سبية
انتصرراف فعررال ،وتطلررة أن تتة ر ن سرربة ا نتصرراف لررجه( :أ) ا عتررجار العلررت عررن انتهاكررات
حقو صاحبة البالغ والشعة الصامة األصلة عدم التعررن للت يير و املشراركة السياسرية
والت تص بثقافته اخلاصة ال تاسر ضوء حقه تقريرر املصرو؛ ( ) الوورع الاروري للع ليرات
التشريعية اجلاريرة ،وعردم وضرص معالردات أو ا راذ إجرراءات إ اريرة مرن شر هنا أن ترؤ ر د روا كبروا
علررى حقررو ومصررا الشررعة الصررامة األصررلة حررا ت عرردم احلصررول علررى املوافقررة احلررر
واملسرربقة واملسررتنو للشررعة الصررامة؛ (ن) الشررروع فررورا إج رراء تعرردية لل ررا  3مررن القررانون
املتعلرق ابل ملرران الصررامة حملرردف حتديررد املعرايو املتعلقررة ابأللليررة القانونيررة للتصررويت انتخرراابت
ال ملرران الصررامة علررى ررو أ ر م حررق الشررعة الصررامة ممارسررة حقرره تقريررر املصررو ،وتقييررد
املراجعررة القة ررائية اخلارجي ررة ال ر تق رروم حمل ررا حمرراك الدول ررة للق ررارات الص ررا ر ع ررن أجه ر ال مل رران
ا لص ر ررامة وحص ر رررلا احل ر ررا ت الر ر ر تك ر ررون فيه ر ررا القر ر ررارات ذات ن ر ررابص تعس ر رراة أو متيير ر ر ي؛
( ) تعوي ال ملان الصامة عن التكراليع القانونيرة الر سرد لا وجرة احلكر الصرا ر 13
كرانون الثان/ينرراير 201٦؛ (ه) تعروي ال ملرران الصررامة عرن الناقررات القانونيرة املتصررلة بع ليررة
التقاضة مسائة تتعلق ابنتخاابت عام .2015
__________
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 5-5وت رردعة صر رراحبة الر رربالغ أن الدول ررة الطر رررف تشر ررو إىل املالحم ررات اخلتامير ررة لل نر ررة
القةرراء علررى الت يير العنصررري الروار آجررر و يقتررني ،ولررة املالحمررات الر رأت فيهررا الل نررة
أن األحكررام الصررا ر عررن احملك ررة اإل اريررة العليررا تررو ا عتبررار الواجررة الكررا حلررق الشررعة
الصامة تقرير مصوه(.)9
 ٦-5وفي را يتعلررق بع ليرة صررياغة التعرديالت الر سررتدجة علرى وررانون ال ملران الصررامة ،فررإن
ا و ر ا احلررا يرضررة الصرراميني .وسرروف تعرراة لررجه الع ليررة ا عرراءات صرراحبة الرربالغ املتعلقررة
ابنتهاكات العهد معاجلة ج ئية ،ولكنها لن تووع اآلاثر املسرت ر ررجه ا نتهاكرات .و الواورص،
ف ررإن الدول ررة الط رررف عن رردما و رردمت معلوم ررات ع ررن التتي روات املق ر إ جار ررا الق ررانون ،فه ررة
تع ف ض نا من تاسو احملك ة اإل ارية العليا لل را  3بصريتتها احلاليرة ينتهر أحكرام العهرد.
وابإلض ررافة إىل ذلر ر  ،ف ررإن نص ررع أعة رراء جلن ررة الص ررياغة ليسر روا ص رراميني وينت ررون إىل أحر ر ا
سياسررية د أص روات أغلبيتهررا مررن فلنررديني غررو صرراميني ،حررني أن ره ينبتررة للشررعة الصررامة
املشرروع
وحده أن يقرر املس لة املطروحة للنقاش .وابإلضافة إىل ذلر  ،أ رن حكر انتقرا
احلا ينص على دجو بدء نااذ التعديالت حىت عام  2020على األوة .ولكجا ،فإن املشروع
احلررا يكاررة املوافقررة احلررر واملسرربقة واملسررتنو للشررعة الصررامة ،ولررة شررر أساسررة يررر
إعررالن األم ر املتحررد بش ر ن حقررو الشررعو األصررلية ،ويشررار إليرره الس روابق القةررائية لل نررة
املعنيرة حبقرو اإلنسران( .)10وبنراء علرى ذلر فرإن املعةرلة الر يواجههرا الشرعة الصرامة تك ررن
أن املررا  3مررن القررانون لررن تع ر ّدل إ إذا وافررق علررى ا و ر ا احلررا  ،لكررن ا و ر ا يتقيررد
ابملع ررايو الدولي ررة بش ر ن املوافق ررة احل ررر واملس رربقة واملس ررتنو  .وع ررالو عل ررى ذل ر  ،مل ت ررن ل حماول ررة
إصال القانون املاضة( ،)11وليس لنايف دكيد ية ن وبول ا و ا لجه املر .
 7-5وتشررو صرراحبة الرربالغ إىل بع ر و ررارات احملك ررة اإل اريررة العليررا معرررن رّلررا علررى
أسررئلة الل نررة بش ر ن تقيرري احملك ررة  93حك ررا وتاسررولا لتعريررع الصررامة ال روار وررانون
ال ملرران الصررامة .و املثررال األول( ،)12رف ر ال ملرران الصررامة نلررة املسررت ناة ألهنررا مل تسررتوف
املعايو املوضوعية الوار املرا  3مرن القرانون .ووافقرت احملك رة علرى أن املسرت ناة مل تسرتوف
تل ر املعررايو ،لكنهررا وجرردت بعررد ذل ر أهنررا أظهرررت إجالصررا شررديدا للتررة والثقافررة الصررامية.
وجلصررت إىل أن املسررت ناة ينبتررة أن تعت ر مررن الصرراميني لررد النمررر إىل املس ر لة نطررق "النمررر
شاملة" .وتقدم صراحبة الربالغ أيةرا مثرا علرى شرقيقني ر را نارس اتريرخ األسرر ( .)13فقرد وُبرة
نعن األول إنار األساس املنطقة "للنمر الشراملة" بين را رفر نعرن اآلجرر .والارر الوحيرد
بررني الطعنررني لررو وصررع املسررت نع ملعررايو حتديررد لويترره الجاتيررة كصررامة .ولكررجا ،يسررتند تقيرري
احملك ررة إىل التحديررد الررجا رويررة الاررر كصررامة ،الررجي يتعررارن مررص حررق الشررعة الصررامة
تقريررر مصرروه وتطلعرره إىل تطبيررق القررانون بصررور متووعررة ومتسررقة .وتررو صرراحبة الرربالغ أن تسررلط
الةرروء علررى أنرره جررر نشررر ا نررني مررن لررجه األحكررام واعررد البيررانت فيررنلكس ،ولررة واعررد

__________

( ،CERD/C/FIN/CO/20-22 )9الاقر 12؛ و ،CERD/C/FIN/CO/23الاقر .15
( )10انمر على سبية املثال بوما ضد بوو ( ،)CCPR/C/95/D/1457/2006الاقر .٦-7
( )11انمر ورار املقبولية في ا نص سانيال  -آيكيو ضد فنلندا ( )CCPR/C/119/D/2668/2015ر الاقر .٦-2
(.Supreme Administrative Court decision KHO: 2015: 145 (on file with the secretariat) )12
Supreme Administrative Court decision KHO 2731/3/15 of 30 September 2015, and KHO
()13
).2837/3/15 of 30 September 2015 (on file with the secretariat
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بيانت و ار العدل الانلندية للواثئرق القانونيرة ،ممرا يعرت أهن را يعتر ان مرن السروابق القانونيرة ذات
احل يررة .وتشررو صرراحبة الرربالغ أيةررا إىل تقريررر صررا ر عررن مشررروع حبثررة بتكليررع مررن حكومررة
فنلندا( ،)1٤ير واضعوه أن بع أحكام احملك ة تتة ن نتائا تلاة لناس الدعاو وأنره لريس
مررن ش ر ن احملك ررة اإل اريررة العليررا حتديررد مررن لررو الصررامة فنلنرردا ،ألن مه تهررا الرئيسررية لررة
مراوبة مد شرعية القرارات.
 8-5وفي ررا يتعلررق بس رؤال الل نررة عررن د ررو و ررارات احملك ررة اإل اريررة العليررا علررى أ اء ال ملرران
الصررامة ،تكرررر صرراحبة الرربالغ ح هررا السررابقة( .)15وإن مررن وبيررة املةرراربة تقيرري نتررائا إ ران
أمسرراء النرراجبني اجلررد بسرربة س ررية ا و ر اع ،لكررن وفقررا لتقررديرات حتاميررة ،انتخررة ا نرران علررى
األوررة مررن أعةرراء ال ملرران الصررامة بسرربة تعرردية القائ ررة ا نتخابيررة .ك ررا أن التشرركيلة احلاليررة
لل ملان الصامة أكثر انقساما ،والنتي رة أن بعر األعةراء يعطرون أولويرة حلرق الشرعة الصرامة
تقرير املصو وحقو الشعة األصلة بين ا يلت س أعةاء آجررون التوصرة إىل حلرول توفيقيرة
يقون أيةا الدور القيا ي املت ايد الجي
مص ولة فنلندا وع وم السكان الانلنديني .ولجا ا ااه ّ
تؤ يه الصاميات الشاابت ،مثة صاحبة البالغ.
 9-5ور ا عل ررى السر رؤال ال ررجي نرحت رره الل ن ررة في ررا يتص ررة ابلت رراابت وغول ررا م ررن األنش ررطة
الت اريررة ،يا ررة واجررة التش رراور مررص ال مل رران الصررامة احمل ررد املررا  9م ررن القررانون املتعل ررق
ابل ملرران الصررامة ابملعيررار الرردو احل را ال روار إعررالن األم ر املتحررد بش ر ن حقررو الشررعو
األصررلية و الس روابق القةررائية لل نررة( .)1٦ووررد حررجفت الة ر انت الكافيررة مررن القررانون اجلديررد
املتعلررق ابلوكالررة احلكوميررة املعنيررة ابلترراابت .وتسرره أحكررام احملك ررة اإل اريررة العليررا لررجا املنررا
الر ررجي يتس ر ر بت الر ررة ال ملر رران الصر ررامة ،وإغار ررال السر ررلطات احلكومير ررة اب و القير ررام بواجر ررة
التشر رراور .وتت لر ررى لر ررجه الن اعر ررة بوضر ررو إعر ررالن و ار النقر ررة آذار/مر ررارس  ،2018عر ررن
جططه ررا الرامي ررة إىل بن رراء ج ررط س رركة حديدي ررة مت رره إىل احمل رريط املت ررد الش ر ا  ،س رري ر ع ر
أراضة رعة الرنة منطقة الصراميني ويردمر أمنرا حيراهت بعرد "ا سرت اع إىل الصراميني" ولكرن
ون التشاور معه بشكة حقيقة.
 10-5وفي ررا يتعلررق بسرؤال الل نررة عررن املااوضررات الر اريهررا مررص النرررويا بشر ن صرريد أمسررايف
السررل ون هنررر تينررو ،ووررص البلرردان علررى املعالررد الثنائيررة اجلديررد لكررن ال ملرران الصررامة كرران
مستبعدا من املااوضات .وت امنت املرحلة احلامسة مرن املااوضرات مرص الوورت الرجي أضرعات فيره
أحكام احملك ة ال ملان الصامة .وكان حلالرة الريبرة الر أعقبرت ا نتخراابت د رو مباشرر وردر
ال ملان الصامة على التدجة بن ا  .وسرتؤ ر املعالرد اجلديرد سرلبا علرى أنشرطة صريد األمسرايف
و قاف ررة الص رراميني فنلن رردا .وجلص ررت جلن ررة الق ررانون الدس ررتوري لل مل رران الانلن رردي( )17واملكت ررة
__________

()1٤
()15
()1٦
()17
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.Heinämäki and others, Actualizing Sámi Rights
انمر ورار املقبولية في ا نص سانيال  -آيكيو ضد فنلندا الاقر .11-2
انمر على سبية املثال بوما ضد بوو ،الاقر .٦-7
تشررو صرراحبة الرربالغ رسررالتها إىل التعليقررات املقدمررة مررن جلنررة القررانون الدسررتوري بش ر ن موافقررة برملرران فنلنرردا
عل ررى التص ررديق عل ررى معال ررد تين ررو  23ش رربا /ف اير  ،2017اب وتب رراس الت ررا " :وفق ررا لل ر روا الر ر تلقته ررا
الل نة ،فإن واجرة التشراور علرى النحرو املنصروذ عليره املرا  9مرن القرانون املتعلرق ابل ملران الصرامة ،كران
بع اجلوانة غائبا املااوضات".
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احلك ررومة للروابر ررة الداجلي ررة علر ررى الشر رررعية( )18إىل أن ال مل رران الصر ررامة مل يُستش ررر علر ررى النحر ررو
أور برملان فنلندا املعالد مغلبية  111صوات من أصة  200عةو يوجد بينه أي
الواجة .و ّ
صامة .ويشكة عدم التشاور الكامة انتهاكا مناصال حلقو صاحبة البالغ وحقو مالئها
ال ملان الصامة وجة املا تني  25و 27من العهد ،على النحو الجي توضحه املا .1
 11-5وفي ا يتعلق بسؤال الل نة عن د و ورارات احملك ة على احلقو الثقافية واللتويرة لصراحبة
البالغ ،تجكر صاحبة البالغ ا عاءاهتا األولية( .)19وتشو كجل إىل أهنرا راعيرة مرن رعرا الرنرة ولرة
أيةررا مررن صرريا ي األمسررايف ،و ت ر ال األنشررطة القائ ررة علررى الطبيعررة ال ر كانررت تقرروم حملررا تشرركة
مكونت لويتهرا و قافتهرا الصرامية علرى املسرتو الارر ي .ولرة ترر أن اجلر ء اررام مرن لويتهرا لرو
نقة معارفها املتعلقة ابألسالية الصامية رعة الرنة وصيد األمسايف إىل األجيال املقبلة.
القضااي واإلجراءات املعروضة على اللجنة

النمر األسس املوضوعية
 1-٦نم رررت الل ن ررة ال رربالغ ض رروء لي ررص املعلوم ررات ال ر ر أاتحه ررا ر ررا الطرف رران ،وفق ررا
لل ا  )1(5من ال وتوكول ا جتياري.
 2-٦وحترريط الل نررة عل را اب عرراءات صرراحبة الرربالغ أن و ررار احملك ررة اإل اريررة العليررا ينته ر
املا تني  25و 27من العهد ألنه مينرص صراحبة الربالغ مرن املشراركة انتخراابت وريرة حقيقيرة،
ويررؤ ر سررلبا علررى صرراحبة الرربالغ وأف ررا الشررعة الصررامة اسررتخدام لتررته والت تررص بثقررافته
اب شر ر ايف م ررص أفر ررا آجر ررين .ووفقر را لص رراحبة ال رربالغ ،ف ررإن تلر ر القر ررارات أ ت إىل حال ررة م ررن
الاوضررى والتعسررع وإىل م يررد مررن ا نقسررام اجررة ال ملرران الصررامة ،الررجي أصرربل أوررة كارراء
تع ي حقو الشعة الصامة و ايتها .وتالحظ الل نة أيةا أنه وفقرا ملرا ذكرتره الدولرة الطررف،
فإن املراجعة ال تقوم حملا احملك ة منصوذ عليها القانون ومتتثة امتثا كامال لل ا  25من
العهد ،وحت م حق كة نجة حرية التصويت ألي مرشل.
 3-٦وحتيط الل نة عل ا بت كيد الدولة الطرف أهنا حت م متاما التحديرد الرجا للهويرة ك عيرار
ملعرفررة مررا إذا كرران الشررخص مررن الشررعو األصررلية ،ع ررال بتوصرريات جلنررة القةرراء علررى الت يي ر
العنصررري .وتالحررظ أيةررا دكيررد صرراحبة الرربالغ أن الدولررة الطرررف تع ر ف خرراوف ناررس
الل نررة مررن أن التعريررع الررجي اعت دترره احملك ررة اإل اريررة العليررا يعطررة ا عتبررار الكررا حلقررو
الشعة الصامة حتديد لويته أو انت ائره وفقرا لعا اتره وتقاليرده وحقره عردم التعررن للردما
القسررري أو لترردمو قافترره ،علررى النحررو املع ر ف برره وجررة املررا تني  33و ،8علررى الت روا  ،مررن
إعالن األم املتحد بش ن حقو الشعو األصلية(.)20
__________

( )18تشو صاحبة البالغ رسالتها إىل ورار مكتة الروابة الداجلية على الشرعية الصرا ر  23آذار/مرارس ،2017
اب وتبرراس مررن الق ررار علررى النحررو التررا " :علررى غ ررار جلنررة القررانون الدسررتوري ،نررر أن و ار ال راعررة والترراابت
مل متتثة بع اجلوانة لواجة التشاور على النحو املنصوذ عليه القانون املتعلق ابل ملان الصامة".
( )19انمر ورار املقبولية في ا نص سانيال  -آيكيو ضد فنلندا الاقرات من  1-3إىل .5-3
( ،CERD/C/FIN/CO/20-22 )20الاقر .12
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 ٤-٦وتالحررظ الل نررة أن الع ليررة جاريررة لتعرردية وررانون ال ملرران الصررامة ،ررا ذل ر معررايو
حتديد احلق التصويت .وتالحظ كجل ا عاء صاحبة البالغ الجي مل تدحةره أن التعرديالت
ميكن أن تدجة حي النااذ وبة عام  2020وأهنا لن تعاة ا نتهاكات املرتكبة سو بشركة
ج ئة ألهنا لن تووع آاثر ا نتهاكات امل عومة .وأن صاحبة البالغ تر أن سعة الدولة الطرف
إىل تعدية القانون لو حد ذاته اع اف ض ت ابنتهايف العهد.
 5-٦وتش ررو الل ن ررة إىل أن رره وفق را لتعليقه ررا الع ررام رو ر  )199٦(25بش ر ن املش رراركة إ ار
الشؤون العامة وحق ا و اع ،فإن أية شرو تطبق على ممارسة احلق املشاركة إ ار الشؤون
العام ررة ،إم ررا مباش ررر وإم ررا بواس ررطة ممثل ررني ي ررت اجتي ررارل حبري ررة ،وح ررق الش ررخص أن يص رروت
وينتخررة انتخرراابت وريررة حقيقيررة ،ينبتررة أن تسررتند إىل معررايو موضرروعية ومعقولررة .وتشررو
الل نة أيةا إىل سوابقها القةائية لوفليس ضد كندا ال تشو إىل أنه يل م بعر احلرا ت
تعريع فئة األشخاذ الجين ينت ون إىل شرعة أصرلة ،حل ايرة بقراء ورفراه األوليرة ككرة( .)21و
وةية كيتويف ضد السويد ،رأت الل نة أن فرن ويو على حق فرر مرن أفررا أي أوليرة رة أن
يكون له م رات معقولة وموضوعية ويكون ضرورو ست رار بقاء األولية ورفالها ككة(.)22
 ٦-٦وتش ررو الل ن ررة إىل أن رره وج ررة امل ررا  33م ررن إع ررالن األم ر ر املتح ررد بش ر ر ن حق ررو
الشعو األصلية ،للشعو األصلية احلق حتديرد لويتهرا أو انت ائهرا وفقرا لعا اهترا وتقاليردلا،
واحلق تقريرر لياكلهرا واجتيرار أعةراء مؤسسراهتا وفقرا إلجراءاهترا اخلاصرة .وترنص املرا  9مرن
اإلعالن على أن للشعو األصلية وأفرا لا احلق ا نت اء إىل ت ص أصلة أو إىل أمة أصلية،
وفقرا لتقاليررد وعررا ات اجملت ررص املعررت أو األمررة املعنيررة ،و ررو أن ي تررة علررى ممارسررة لررجا احلررق
متيير مررن أي نرروع .ووفقررا لل ررا  )1(8مررن اإلعررالن ،للشررعو األصررلية وأفرا لررا احلررق عرردم
التعرن للدما القسري أو لتدمو قافته .
 7-٦و ل ررجا الس رريا  ،تالح ررظ الل ن ررة أن رره ع ررال ابمل ررا  3م ررن الق ررانون املتعل ررق ابل مل رران
الصامة ،لكة يعت الشرخص صراميا ،ألغرران السر ا لره ابلتصرويت ا نتخراابت ال ملانيرة،
إضررافة إىل كونرره يعت ر ناسرره صرراميا( :أ) ررة أن يكررون لررو ناسرره أو علررى األوررة أحررد والديرره
أو أجرردا ه يتحرردث اللتررة الصررامية كلتترره األوىل؛ ( ) أن يكررون مررن نسررة شررخص مس ر ة
س ر ر ة لضراض ر ررة أو الة ر ررائة أو الس ر رركان علر ررى أن ر رره مر ررن ال ر ررال الر ررجين يعيش ر ررون اجلب ر ررال
أو الترراابت أو يعيشررون علررى صرريد األمسررايف؛ أو (ن) أن يكررون أحررد والديرره علررى األوررة مسر ال
أو كان ميكن تس يله كناجة جتيار وفد الصاميني أو ال ملان الصامة .وتالحظ الل نة أيةا
أنه ،ا جدال فيره مرن جانرة الطررفني ،مل تطبرق احملك رة اإل اريرة العليرا العناصرر املوضروعية
معم احلا ت.
 8-٦وتشررو الل نررة إىل تعليقهررا العررام رو ر  )199٤(23بش ر ن حقررو األوليررات ،و سرري ا
املراوب ررة املتعلق ررة ارس ررة احلق ررو الثقافي ررة ،ول ررة :أن الثقاف ررة تتب ررد مش رركال كث ررو  ،م ررن بينه ررا
أسلو للعيو يرتبط ابستخدام مروار األرن ،و سري ا حالرة الشرعو األصرلية .وميكرن أن
يش ر ة لررجا احلررق أنشررطة تقليديررة مثررة صرريد الس ر أو الصرريد واحلررق العرريو احمل يررات
__________

( )21البالغ رو  ،1977/2٤الاقر .15
( )22البالغ رو  ،1985/197الاقر .8-9
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الطبيعيررة ال ر يصرروهنا القررانون .ووررد يتطلررة الت تررص حملررجه احلقررو ترردابو وانونيررة إ ابيررة للح ايررة
وتردابو لة ان املشراركة الاعالرة ألفررا لاعرات األوليرات القررارات الر متسره ( .)23وتالحرظ
الل ن ررة ك ررجل أن املر را  27م ررن العه ررد تاس ررر ض رروء إع ررالن األمر ر املتح ررد بشر ر ن حق ررو
الشعو األصلية ،وأن املا  1من العهد ،تكرس حقا غو وابرة للتصررف للشرعو األصرلية
تقري ررر مص ررولا بناس ررها وحري ررة تقري ررر مرك ل ررا السياس ررة والس ررعة إىل حتقي ررق منائه ررا ا وتص ررا ي
وا جت رراعة والثق ررا ( .)2٤و ميك ررن فص ررة امل ررا  1م ررن العه ررد وا لت ام ررات املقابل ررة واملتعلق ررة
بتنايجلا عن أحكام أجر للعهد ووواعد القانون الدو (.)25
 9-٦وتالحررظ الل نررة أنرره وفقرا للدولررة الطرررف ،مل تثبررت صرراحبة الرربالغ أهنررا تةررررت بشرركة
مباشر محكام احملك ة اإل ارية العليا .وتالحظ الل نة أيةا نلة صاحبة الربالغ إىل الل نرة أن
دجررج ا عتبررار األبعررا الار يررة واجل اعيررة للقةررية .و لررجا الصررد  ،تشررو الل نررة إىل تعليقهررا
العام رو ( 23الاقر  ،)9الجي تع ف فيه من اية احلقو املنصوذ عليها املا  27مرن
العهررد موجهررة ررو ض ر ان بقرراء واسررت رار تطررور ارويررة الثقافيررة والدينيررة وا جت اعيررة لضوليررات
املعنية ،مما يثري نسريا اجملت رص ككرة .وبنراء عليره ،حمرت الل نرة أنره رة ايرة لرجه احلقرو
بص رراتها ل ررجه ،وينبت ررة ع رردم اخلل ررط بينه ررا وب ررني احلق ررو الشخص ررية األج ررر امل نوح ررة لل ي ررص
وجة العهد .ويةاف إىل ذل أنه علرى الررغ مرن أن احلقرو املصرونة وجرة املرا  27لرة
حقررو فر يررة ،فإهنررا تعت ررد برردورلا علررى ورردر لاعررة األوليررة علررى احلارراظ علررى قافتهررا أو لتتهررا
أو ينهرا( .)2٦وتشرو الل نررة كرجل إىل أن يباجرة إعررالن األمر املتحرد بشر ن حقرو الشررعو
األصلية تنص على أن للشعو األصلية حقووا لاعية غىن عنها لوجو لا ورفاليتها وتن يتهرا
املتكاملررة كشررعو  .و ضرروء مررا تقرردم ،تررر الل نررة أنرره سرريا حقررو الشررعو األصررلية،
تتخ ررج امل ررا اتن  25و 27م ررن العه ررد بع رردا لاعي ررا وبع ر ر ل ررجه احلق ررو ميك ررن الت ت ررص حمل ررا
إ اب ش ايف مص اآلجرين .وإن حقرو ت رص الشرعو األصرلية املشراركة السياسرية سريا
تقريررر املصررو اجليررا وجررة املررا  ،27مقررروء ضرروء املررا  1مررن العهررد ،و قتةررى صررون
حقررو أف ررا اجل اعررة الت تررص بثقررافته أو اسررتخدام لتررته اخلاصررة اب ش ر ايف مررص سررائر أف ررا
وعته  ،لة حقو يت تص حملا كة فر ار ه ون اآلجر .وبناء علرى ذلر  ،لرد النمرر
الةرر الار ي سيا لجا البالغ ،ة على الل نة أن دجج ا عتبار البعرد اجل راعة ررجا
الةرر .وفي ا يتعلق إبضعاف صوت ت عات الشعو األصلية سريا تقريرر املصرو اجليرا،
ود ينرال األذ الرجي يلحرق ابجل اعرة مباشرر كرة فرر مرن أفررا لرجه اجل اعرة ابلةررر .فصراحبة
البالغ لة من أفرا ت ص الشعو األصلية وليص ا عاءاهتا تتعلق حبقووها بصاتها لجه.
 10-٦وتالحررظ الل نررة ا عرراء صرراحبة الرربالغ أنرره ،ابلنمررر إىل و يررة ال ملرران الصررامة ،تشرركة
فعالية أ اء ال ملان وودرته علرى التعبرو عرن آراء الشرعة الصرامة علرى النحرو املالئر أمررا أساسريا
لتنايررج الدولررة الطرررف املررا تني  25و 27مررن العهررد ،وأن ال ملرران الصررامة أ ا لامررة للصرراميني،
__________

()23
()2٤
()25
()2٦
14

التعليق العام رو  ،23الاقر .7
إعررالن األم ر املتحررد بش ر ن حقررو الشررعو األصررلية ،املررا 3؛ وانمررر أية را املررا  .٤وانمررر كررجل التعليررق
العام رو  )198٤(12بش ن حق تقرير املصو ،الاقر .2
التعليق العام رو  ،12الاقر .2
التعليق العام رو  ،23الاقر .٦
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أفررا ا ولاعررات ،الت تررص ابحلقررو احمل يررة قتةررى تل ر املروا وممارسررتها .وتالحررظ الل نررة أن
سررلطات ال ملرران الصررامة وواجباترره تش ر ة رعايررة لتررة الصرراميني و قررافته  ،وا لت ررام ابملسررائة
املتعلقة بوضص الصاميني بوصاه من الشعو األصلية ،ومتثية الشرعة الصرامة علرى الصرعيدين
الررونت والرردو مسررائة تتصررة هامرره وتقرردمي املشررور إىل ليررص السررلطات الر عليهررا التشرراور
معه بش ن وائ ة نويلة من املسائة ال ص الصاميني بوصاه من الشعو األصلية أو بشر ن
التطورات ال تقص مونن الصاميني .وعليه ،تر الل نة أن ال ملران الصرامة لرو املؤسسرة الر
تة ن حملا الدولة الطرف فعالية مشراركة أفررا الشرعة الصرامة بوصراه ت عرا للشرعو األصرلية
القرارات ال تؤ ر عليه  .وابلتا  ،فرإن وفراء الدولرة الطررف اب لت امرات الروار املرا 27
من العهد يتووع على فعالية الدور الجي ميكرن أن يؤ يره ال ملران الصرامة ا راذ القررارات الر
تنرال مررن حقررو أفررا اجملت رص الصررامة الت تررص بثقررافته أو اسرتخدام لتررته اخلاصررة اجملت ررص
م ررص غ ررول م ررن أف ررا ررت عه  .وبن رراء عل ررى ذل ر  ،ررة أن تكا ررة الع لي ررة ا نتخابي ررة لل مل رران
الصامة فعالية مشاركة اجلهات املعنية ع لية تقرير املصو اجليا ،ولو أمرر ضرروري مرن أجرة
است رار بقاء ورفاه ت عات الشعو األصلية ككرة .ووفقرا لل را  25مرن العهرد ،ترر الل نرة
أيةا أن القيو ال تؤ ر على حق أفرا اجملت عات الصامية األصلية الت ثية الاعرال ال ملران
الصررامة ررة أن يكررون رررا م ر رات معقولررة وموضرروعية ،وأن تكررون متسررقة مررص أحكررام العهررد
األجر ( ،)27ا ذل مبدأ تقرير املصو اجليا املتصة ابلشعو األصلية.
 11-٦و لررجه القةررية ،صرراحبة الرربالغ لررة مررن أف ررا الشررعة الصررامة وعةررو ال ملرران
الع ليرة ا نتخابيرة .وتالحرظ الل نرة
الصامة الجي تتوىل رائسته ،وحملجه الصاة تشاريف بنشا
ا عاءات صاحبة البالغ املسرل حملرا أن وررارات احملك رة اإل اريرة العليرا ،مرن عرام  2011ومرا بعرد
وررد جرجررت عررن التاسررو الت روافقة لل ررا  3مررن القررانون املتعلررق ابل ملرران الصررامة في ررا نررص
اجتيار األعةاء القوائ ا نتخابية رجا ال ملان .وعلى وجه اخلصروذ ،فرإن احملك رة مل تشر
اسررتيااء معيررار واحررد علررى األوررة مررن املعررايو املوضرروعية معم ر احلررا ت ،بررة نبقررت منطررق
"النمر الشاملة" وحبثت مس لة معرفة ما إذا كان الشخص يرر "بقرو " ناسره صراميا ،مرا جعلهرا
تبطة ودر الشعة الصامة على أن ميارس ،من جالل ال ملران الصرامة ،بعردا أساسريا مرن أبعرا
حررق الصررامة تقريررر املصررو مررن أجررة حتدي رد مررن لررو الشررخص الررجي يعتر صرراميا( .)28وتررر
الل نررة أن و ررارات احملك ررة اإل اريررة العليررا متررس حقررو صرراحبة الرربالغ واجملت ررص الصررامة الررجي
تنت ررة إليرره املشرراركة الع ليررة ا نتخابيررة بش ر ن املؤسسررة ال ر تعت ر م الدولررة الطرررف إاتحتهررا
ألغران ض ان فعالية تقرير املصو اجليا ،وحق أفرا الشرعة الصرامة األصرلة لتتره و قافتره
اخلاصررة .وتررر الل نررة كررجل أن تاسررو احملك ررة مل يسررتند إىل معررايو معقولررة وموضرروعية عنرردما
جرررن علررى لررجا النحررو عررن التاسررو الت روافقة للقررانون الررجي أررد تس ر ية األعةرراء الق روائ
ا نتخابيررة لل ملرران الصررامة .وبنرراء علررى ذل ر  ،تررر الل نررة أن الووررائص املعروضررة عليهررا تشرركة
انتهاك را حلقررو صرراحبة الرربالغ وجررة امل ررا  ،25مقررروء ار لررا واب و ر ان مررص امل ررا ،27
حسة تاسولا ضوء املا  1من العهد.
__________

( )27لوفيالس ضد كندا ،الاقر .1٦
( )28انمر ورار املقبولية في ا نص سانيال  -آيكيو ضد فنلندا ،الاقرات من  8-2إىل .10-2
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 12-٦وبعد أن جلصت الل نة إىل حدوث انتهايف لل ا  ،25مقروء ار لرا واب ور ان مرص
املررا  27مررن العهررد ،فإهنررا تررر ضرررور للنمررر بصررور مناصررلة ا عرراءات صرراحبة الرربالغ
األجر وجة العهد.
 -7و ض رروء م ررا تق رردم ،ت ررر الل ن ررة ،إذ تتص رررف وج ررة امل ررا  )٤(5م ررن ال وتوك ررول
ا جتياري ،أن الوورائص املعروضرة عليهرا تكشرع عرن انتهرايف املرا  25مقرروء ار لرا واب ور ان
مص املا  27من العهد.
 -8ووفقررا ألحكررام املررا ()3(2أ) مررن العهررد ،يقررص علررى عرراتق الدولررة الطرررف التر ام بترروفو
سرربية انتصرراف فعررال لصرراحبة الرربالغ .ويعررت ذل ر أنرره ررة عليهررا أن متررنل األشررخاذ الررجين
انتُهكت حقووه املكاولة وجة العهد تعويةا كامال ع ا أصاحمل من ضرر .وبناء على ذلر ،
فررإن الدولررة الطرررف مل مرة ،للررة أمررور ،إبعررا النمررر املررا  3مررن القررانون املتعلررق ابل ملرران
الصامة حملدف ض ان أن تكون معايو األللية القانونية للتصويت انتخراابت ال ملران الصرامة
معرفررة ومطبقررة علررى ررو أر م حررق الشررعة الصررامة تقريررر املصررو اجليررا وفقرا لل ررا تني 25
ّ
و 27مرن العهرد .ويقرص علرى عراتق الدولرة الطرررف أيةرا التر ام اب راذ ليرص اخلطروات الال مرة ملنررص
حدوث انتهاكات مما لة املستقبة.
 -9والل نة ،إذ تةص اعتبارلا أن الدولة الطررف ،ابنةر امها إىل ال وتوكرول ا جتيراري،
وررد اع فررت ابجتصرراذ الل نررة حتديررد مررا إذا كرران وررد ووررص انتهررايف للعهررد ،وأهنررا وررد تعهرردت،
ع ررال ابملررا  2مررن العهررد ،من تة ر ن متتررص ليررص األف ررا املوجررو ين إولي هررا أو اخلاضررعني
لو يتهررا ابحلقررو املعر ف حملررا العهررد ،وأن تكاررة رر سرربية انتصرراف فعررا ووررابال ل نارراذ
حررال برروت وورروع انتهررايف ،تررو أن تتلقررى مررن الدولررة الطرررف غةررون  180يومررا معلومررات
بش ن التدابو ال ا جهتا لوضص آراء الل نة موضص التنايج .ويرجى من الدولة الطرف أيةا نشرر
ل ررجه اآلراء وتع ي ه ررا عل ررى نط ررا واس ررص ابللت ررات الرمسي ررة للدول ررة الط رررف ،ررا ذل ر ض ر ان
إاتحتها ألفرا ت ص شعة الصامة األصلة.
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املرفق
[األصة :ابلارنسية]

رأي فر ي للسي أوليفييه ي فروفيل (مؤي )
 -1أوافررق علررى اسررتنتان الل نررة لررجه القةررية ،أ ولررو ،أن لنررايف انتهاك را لل ررا ،25
مقروء ار لا واب و ان مص املرا  ،27الر جرر تاسرولا ضروء املرا  1مرن العهرد الردو
اخلاذ ابحلقو املدنية والسياسية.
 -2ومررص ذلر  ،أعتقررد أن الل نررة مل تثبررت بشرركة سررلي ورارلررا بشر ن املقبوليررة الررجي اعت ررد
علررى رو مناصررة  28آذار/مررارس  .)1(2017و لررجا الق ررار ،تالحررظ الل نررة أن صرراحبة
البالغ عندما ودمت الربالغ ابمسهرا فهرة أحالتره إىل الل نرة بصراتها أحرد أفررا الشرعة الصرامة
األصررلة وعةررو ال ملرران الررجي انتخبررت رئيسررة لرره .وتررر الل نررة أن صرراحبة الرربالغ ميكررن أن
تكررون ،حملررجه الصرراة الار يررة ،وررد د رررت سررائة تتعلررق م اء ال ملرران وانتخاابترره( .)2وبعررد ذل ر
بقليررة ناررس الق ررار ،تشررو الل نررة إىل أن الق ررارات ال ر تتخررجلا مؤسسررات الدولررة الانلنديررة
ويكون را د و على تشكيلة ال ملان الصامة والت ثية املتساوي للصاميني ميكن أن ترؤ ر حرق
أفرا اجملت ص الصامة الت تص بثقافته واستخدام لتته اب ش ايف مص غول من األفرا وحقه
املساوا أمام القانون( .)3ويستند وررار املقبوليرة إذن إىل ا عر اف بوجرو عالورة سرببية م وجرة
بني أحكام احملك ة اإل ارية العليا ،وتشكيلة وأ اء ال ملان الصامة من جهة ،وبرني تشركيلة وأ اء
ال ملان الصامة وحقو أفرا شعة الصامة وجة املا  27من العهرد مرن جهرة أجرر  .غرو
أن احل ا ال ودمتها صاحبة البالغ مل تثبت بوضرو لرجه العالورة السرببية امل وجرة ،وكران وررار
الل نررة أيةررا علررى ناررس القرردر مررن الت ررون .ومل تثبررت كيررع أن تطبيررق مبرردأ التحديررد الررجا
للهويررة كرران لرره ابلاعررة أ ررر كبررو تشرركيلة ليئررة النرراجبني ،نلير عررن أ ررره تشرركيلة ال ملرران
الصامة أو أ ائه .وإضافة إىل ذل  ،مل يُقدم أي مثال ع لة يثبرت ،حالرة معينرة ،أن لرجه
التتي روات تشرركيلة ليئررة الن راجبني كرران رررا د ررو علررى حقررو أف ررا الشررعة الصررامة وجررة
املررا  .27ولررجل مل تبررني الل نررة بوضررو كيررع ميكررن لصرراحبة الرربالغ أن ترردعة أهنررا "ضررحية"
انتهاكات حقووها املنصوذ عليها املوا  25أو  2٦أو  27من العهد.
 -3وم ررص ذل ر ر  ،تت رريل اآلراء ال ر ر اعت رردهتا الل ن ررة وو ررت ح ر رق وة ررية ذات ص ررلة
ابملوضر رروع ،ولر ررة كيكلي ر ررار وآجر رررون ضر ررد فنلنر رردا( )٤ابلتبعير ررة معاجلر ررة مس ر ر لة عر رردم إ بر ررات
ا ع رراءات .فر ر و  ،و ل ررجه القة ررية ركر ر ت الل ن ررة عل ررى ا ع رراءات أص ررحا ال رربالغ وج ررة
املررا  25مررن العهررد .و الواوررص ،تتعلررق القةررية ،وبررة كررة شررةء ،ابحلررق املشرراركة إ ار
الشررؤون العامررة ألفررا الشررعة الصررامة ،بوصرراه مررن أفررا الشررعو األصررلية ولررو مررا ير ر متامررا
__________

()1
()2
()3
()٤
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أيةا وراء املا  25اب و ان مص املا  ،27وكجل مص املا  1مرن العهرد .واملسر لة املطروحرة
لنا لة حق الشعة الصامة حتديد لويته أو انت ائره وفقرا لعا اتره وتقاليرده ،فةرال عرن حقره
تقرير لياكله واجتيار أعةاء مؤسساته وفقا إلجراءاهتا اخلاصة ،واحلقو املع ف حملرا املرا
 33من إعالن األم املتحد بش ن حقو الشعو األصلية .وود أ رت ورارات احملك ة اإل اريرة
العليا ابلاعة د وا كبوا ودر الصاميني على حتديرد ترركيبته بشركة لراعة ومرن ت حقهر
املشرراركة إ ار الشررؤون العامررة عررن نريررق امل ثلررني املنتخبررني اريئررة املنش ر  .وإضررافة إىل
ذلر  ،فرإن احملك رة عنرردما ا رجت لرجه القررارات مل تطبرق بصرور سررلي ة التشرريعات الوننيرة الر
رغر ذلر حرد ت بوضررو معيرارا موضرروعيا لالنت رراء ك را يريررد الصراميون أناسرره  .وإن احملك ررة
مل تطبق لجا املعيار واستعاضت عنه عيار التحديرد الرجا للهويرة الرجي فسررته لرة ناسرها علرى
أسرراس كررة حالررة علررى حررد  ،ولررجل فهررة وررد ويرردت حقررو الشررعة الصررامة املشرراركة
الشؤون العامة ،سيا املؤسسات ال أنشئت لكاالة حقرووه كر فرا مرن الشرعو األصرلية،
على النحو املنصوذ عليه املا  27من العهد.
 -٤وإضافة إىل ذل  ،توضل اآلراء املعت د وةرية كيكلي رار وآجررين العالورة السرببية
بررني وررارات احملك ررة اإل اريررة العليررا واحلقررو السياسررية للشررعة الصررامة .و لررجه اآلراء ،حترريط
الل نة عل ا اب عاء أصحا البالغ أن تطبيق معيرار التحديرد الرجا للهويرة ميكرن أن يرؤ ي إىل
إ ران أمسرراء  512 000شررخص يع ر ف حمل ر ال ملرران الصررامة كصرراميني ليئررة النرراجبني.
وتالحظ الل نة أيةا ا عاء املثو للقلق الجي مل تع ن عليه الدولة الطررف ولرو أن املنم رات
املعا ية للصاميني تنم الت وتساعد األشخاذ غو الصاميني علرى تقردمي نلبرات لالعر اف
حمل ر كص رراميني وإ ران أمس ررائه القائ ررة ا نتخابي ررة ض رروء الرل ررانت ا وتص ررا ية األساس ررية.
وت ر وجهات النمر لجه ،رأية ،صاة "الةحية" على األوة احملت لة ألصحا البالغ اإل رت
والعشرين الجين اع فت حمل الل نة حملجه الصاة.
 -5وتنطبق ا عتبارات ذاهتا على صاحبة البالغ ،ليس بصاتها رئيسة لل ملان الصامة ،برة
كناجب ررة ومنتخب ررة ال مل رران ،وببس ررانة ك ح ررد أفر ررا الش ررعة الص ررامة ال ررجي انتهر ر حق رره
املشاركة الشرؤون العامرة بسربة الطريقرة الر نبقرت حملرا احملك رة اإل اريرة العليرا القرانون املتعلرق
ابل ملان الصامة.
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