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اع مدهتا اللج خ وآهتا  8 124تشثين األول/أك وبث  2 -تشثين الماين/جوفمر .)2018
شيتيتاآيف خ آاس يت ا يت ا ال يتيتبالغ أعحيتيتاء اللج يت ال الي يت أاي يتيتاوا  :اتجييتيتا ميتيتاآاي عبيتيتدو آوتش يتيتولا وعييتيتا بيتيتن عاش يتيتوآا
وويليتيتزب بثاجيتيتدر ك يتثيرا وسيتيتاآ كليةالجيتيتدا وأ يتيتد أميتيتف فيت ي فا وأوليةيييت ي فثوفييتيتلا وكثيسيت وف ايتيتاي زا وابميتيتثمي
كوي يتيتاا وماآس يتيتيا ف .ن .ك يتثاها و جك يتيتاه ك يتيتي مواوم يتيتوراا وم يتيتاوآو ب يتوليكا و وس يتيتي ماجوي يتيتل س يتيتاج وس ابي يتيترا
ويوفال شاينا وماآغو واتثفالا وأجدآايس رميثماه.
يث خ مثفق ا ب اآلآاء آأي فث ي مؤيد) أبداب عحو اللج السيد أوليةيي ي فثوفيل.
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أصحاب اليتبالغ ايت كليمييتك كاكالريتاآخ مقيتدم اليتبالغ الثئيسيتي) و 24شخصيتا ن يتثس اث يتاه
-1
م يت جثوني يتيتوه واآل يتيتثوه م يتيتن م يتوامجي ف ل يتيتدا .وا يت ميع يتيتا يعثف يتيتوه ع يتيتن أجةس يت بص يتيتة م يتيتن الش يتيتعب
الصيتيتامي األصيتيتلي .وييتيتدعي أصيتيتحاب اليتيتبالغ أه الدول يت الطيتيتثف قيتيتد اج كيتيتت حقيتيتوق املكةوليت ملوريتيتب
امل يتوا  1و 25و 26و 27م يتيتن الع يتيتد .وق يتيتد يتيتل الروتوك يتيتول ا ي يتيتاآي حي يتيتز ال ة يتيتاذ ابل س يتيتب وىل الدول يت
الطثف خ  23نذاآ/ماآس  .2012وممل أصحاب البالغ م م  Arvvutاملع ي ابلشعب الصامي.

الوقائع لا رضها أصحاب البالغ
 1-2الص يتيتاميوه ا يت م يتيتن الش يتيتعوب األص يتيتلي ال يتيتك تع يتيتين خ األر يتزاء الش يتيتمالي م يتيتن ف ل يتيتدا وال يتيتثوي
والس يتيتويد وا يتيتزء الش يتيتمان الت يتيتث م يتيتن ا يت ا الثوس يتيتي .وخ هناي يت الق يتيتثه الس يتيتابل عش يتيتثا ب يتيتدأ الق اص يتيتوه
والصيا وه وموظةو ال ان يس قثوه خ األرزاء الشيتمالي ميتن ف ل يتدا ويسيت تلوه امليتواآ الطبيعييت ويةثضيتوه
الحثائب ا ايف .ومل أه المقاف الصامي تطوآت تطوآا كبرياا فيتنه الصيتاميف فيتاف وه عليتى اوييت ثقافييت
فثييتيتد ميتيتن جوع يت ا .وييتيتدفل أصيتيتحاب اليتيتبالغ قه المقاف يت الصيتيتامي ت عيتيتث لحيتيتتوربا وأه كم يتريا ميتيتن أب يتيتاء
الشيتيتعب الصيتيتامي األصيتيتلي تب يتوا المقافيت الة ل دييت ا وأه العدييتيتد ميت تعيتيتث لل ميييتيتز والع صيتثي عليتيتى وثيتيتث
اجمليتيتااث ب ييييتيتدا حلقيتيتوق الشيتيتعب الصيتيتامي األصيتيتلي .وأصيتيتحاب اليتيتبالغ ا يت أعحيتيتاء جشيتيتطوه خ اجمل ميتيتل
ا لي الصامي ويشاآكوه خ تقاليدب وثقاف .
 2-2وي ح يتيتمن س يت وآ ف ل يتيتدا حكم يتيتف بش يتيتيه الص يتيتاميف .فامل يتيتا  17ت يت ل عل يتيتى صح يتيتق الص يتيتاميفا
بوصيتيتة شيتيتعبا أصيتيتلياا وكيت لا الثوميتيتا وا ماعيتيتات األ يتيتثاا خ احلةيتيتام عليتيتى لتيت وثقيتيتاف وا آتقيتيتاء
هبميتيتاص .وتيت ل امليتيتا 121عليتيتى صم يتيتل الصيتيتاميف خ م طقيت األصيتيتلي ابحلك يت اليت اس خ املسيتيتائل امل صيتيتل
ابللت والمقاف ا على ال حو امل صوص علي خ القاجوهص.
 3-2وفيتيتد القيتيتاجوه امل عليتيتق ابلرمليتيتاه الصيتيتامي آقيت  )1995/974عميتيتل الرمليتيتاه وسيتيتلطات  .وملوريتيتب
امليتيتا  )1 5ميتيتن ا يت ا القيتيتاجوها ا يتيتد م يتيتام الرمليتيتاه عليتيتى ال حيتيتو ال يتيتان :صش احلةيتيتام عليتيتى لتيت الشيتيتعب
الصيتيتامي وثقاف يت ا وك يت لا تيتيتدبري املسيتيتائل امل علق يت ملثكيتيتزب كشيتيتعب أصيتيتلي .ونيتيتور للرمليتيتاه الصيتيتاميا فيميتيتا
خييتيتل املسيتيتائل امل علقيت مل اميت ا أه ي خيت مبيتيتا آات ويقيتيتدم مقتحيتيتات وىل السيتيتلطاتا فحيتيتال عيتيتن وصيتيتداآ
البياانت املا  .))2 5وت ل املا  9على ما يلي:
ت ةيتيتاو السيتيتلطات ميتيتل الرمليتيتاه الصيتيتامي بشيتيتيه مييتيتل ال يتيتدابري اداميت والبعييتيتد امليتيتدا
)1
اليتيتك قيتيتد تيتيتؤثث عليتيتى يتيتو مباشيتيتث وليتيتد خ مثكيتيتز الصيتيتاميف بوصيتيتة شيتيتعبا أصيتيتلياا واليتيتك ت عليتيتق
ابملسائل ال الي خ مومجن الشعب الصامي:
)1

ال خطيط اجمل معيس

تدبري أآاضي الدول وامل امجق ا مي وامل يتامجق احلثرييت واسيت تالدا وهرريايتا
)2
وال ارل ع اس
)3

مجلبات احلصول على ام يارات ال عدين أو بثاءات ا تاع ال عدينس

)4

ال تيريات ال شثيعي أو اإل اآي خ احلثف الك خت ل هبا المقاف الصامي س

 )5ا آتقيت يتيتاء ب يت يتيتدآير اللت يت يت الصيت يتيتامي واس يت يت خدام ا خ امليت يتيتداآسا فحيت يتيتال عيت يتيتن
ا آتقاء ابخلدمات ا ر ماعي والصحي س أو
أي مسيتيتائل أ يتيتثا تيتيتؤثث خ اللت يت والمقاف يت الصيتيتاميف أو خ مثكيتيتز الصيتيتاميف
)6
بوصة شعبا أصليا.
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وفاء اب ل زام ابل ةاو ا ت يي السلطات املع ي للرملاه الصيتامي الةثصيت لل عبيتري عيتن
)2
آأي يت وم اقش يت املسيتيتائل املطثوح يت  .و فيتيتول عيتيتدم اغ يتيتام ا يت ب الةثص يت قي حيتيتال ميتيتن األح يتوال
وه م ابع املسيل .
 4-2ويحيت الرمليتيتاه الصيتيتامي  25عحيتوا .وجتيتيتثي ا ج خيتيتاابت الرملاجييت ميتيتث كيتيتل أآبيتيتل سيت وات ملوريتيتب
قيتيتاجوه الرمليتيتاه الص يتيتاميا وفيتيتق لكيتيتل ف يتيتث ميتيتن أف يتثا الش يتيتعب الصيتيتامي ال صيتيتويت اب يتيتداء ميتيتن سيتيتن المام يت
عشيت يتيتث  .وي عيت يتيتف عليت يتيتى يت يت اج خيت يتيتاب الرمليت يتيتاه وضيت يتيتل قائميت يت اج خابييت يت ابسيت يت األشيت يتيتخاص اليت يت ين فيت يتيتق ديت يت
ال صويتا اس ا ا وىل القوائ ا ج خابييت السيتابق وج يتام املعلوميتات السيتكاجي  .وييت ل القيتاجوه عليتى صأه
امي ي الشخل الةثصيت خ احلصيتول عليتى واثئيتق ال صيتويت واإل ء بصيتوت وذا قيتدم وىل يت ا ج خيتاابت
قبل فيتثر األصيتوات أو وىل يت ا قيتتاع خ ييتوم ا قيتتاعا أميتثا ميتن ا كميت اإل اآييت العلييتا يقحيتي قيت خ
ال صيت يتيتويتص .وييت يت ل القيت يتيتاجوه عليت يتيتى احليت يتيتق خ ا سيت يت ا اف القحيت يتيتائي خ القيت يتثاآات اليت يتيتك تصيت يتيتدآ عيت يتيتن يت يت
ا ج خاابت وجملر الرملاه بشيه املسائل امل علق ابل سجيل خ القوائ ا ج خابي ا ف صبي أعلى لكم
مع ي ابملسائل اإل اآي ا أي ا كم اإل اآي العلياا اي احلَ َك ال ائي.
دييتيتد ميتيتن نيتيتور ل يت
 5-2وتيت ل امليتيتا  3ميتيتن قيتيتاجوه الرمليتيتاه الصيتيتامي عليتيتى ال عثييتيتض ال يتيتان ألغيتثا
ال ص يتيتويت خ ا ج خ يتيتاابت الرملاجييت يت  :صالصيت يتيتامي ا يتيتو الش يتيتخل اليت يت ي يع يت يتيتر جةسيت يت ص يتيتامياا شيت يتثيط أه:
 )1يكوه او جةس أو على األقل أحد والدي أو أردا ب قد تعل اللت الصامي كلت أوىلس  )2يكوه
من جسل شخل أ آن ااي خ سجل عقاآي أو ضثييب أو سكاين على أج من الالبيف ال ين يعيشوه
خ ا بال أو التاابت أو يزاولوه صيد األايايفس أو  )3يكيتوه أحيتد والدييت عليتى األقيتل مسيتجال أو كيتاه
ميكن تسجيل ك ا ب ياآ أعحاء وفد الصاميف أو الرملاه الصاميص.

 6-2وقيتيتد اثآ ا يتيتدل بشيتيتيه امليتيتا  .3وي بيتيتف ميتيتن ايت ب الصيتيتيت ا كميتيتا أكيتيتدت ا كميت اإل اآييت العلييتيتا
حقا خ قيتثاآات صيتا آ قبيتل عيتام 2011ا أه الع صيتث اليت اس اليت ي ت اول يت الةقيتث ا سيت اللي والع اصيتث
املوض يتيتوعي امل يت كوآ خ الةق يتثات الةثعي يت م يتيتن  1وىل  3ا يتيتي ع اص يتيتث تثاكمي يت ملع يتيتت أج يت ميك يتيتن تس يتيتجيل
الشخل ك ا ب و وذا كاه يع ر جةس صاميا ويس وخ خ الوقت جةس معياآا واحدا على األقيتل ميتن
املعايري املوضوعي المالث املعد  .وعالو على ذلاا مل يوافق الشعب الصامي قط على املا  )2 3من
قيت يتيتاجوه الرمليت يتيتاه الصيت يتيتامي .وييت يتيتدفل أب يت يتيتاء ايت يت ا الشيت يتيتعب قه السيت يتيتجالت الحيت يتثيبي ليسيت يتيتت قيقيت يت وليسيت يتيتت
سجالت وث ي س فكل شخل ماآس الصيد أو آعي الثج خ امل طق اس ِّجل بوصة افل ضثائب .وحيت
عام 2011ا كاه تةسري ا كم والرملاه الصامي يةيد قه املا  )2 3ميكن اع باآااا خ حد ذاهتاا
وثباات كافيا لصة اج ماء شخل ما وىل الشعب الصامي األصلي.
 7-2وقد ج أشخاص من غري الصاميف عد الت ل سجيل أشيتخاص غيتري صيتاميف ك يتا بفا
هبدف ا ل يثري خ تكوين الرملاه الصامي ومواقة  .وج ثت اج خاب الرملاه الصامي خ ميل مجلبات
ال سجيل الةث ي مثاعا حلق الصاميف خ تقثيث املصري كشعب وللحقوق الةث ي ملقدمي الطلبات عليتى
حد سواء.
 8-2وخ  26أيلول/س يتيتب مر 2011ا اع م يتيتدت ا كم يت اإل اآي يت العلي يتيتا أآبع يت ق يتثاآات مم يتيتري للج يتيتدل
ت ع يتيتاآ م يتيتل ق يتثاآات يت اج خ يتيتاب الرمل يتيتاه الص يتيتامي .وق يتدنمت ا كم يت آغب يت الش يتيتخل خ أه ياس يتيتجل
ك ا يتيتب عليتيتى املعيتيتايري املوضيتيتوعي امل صيتيتوص علي يتيتا خ القيتيتاجوه .وح يت عيتيتام 2011ا كيتيتاه تةسيتيتري ا كم يت
للما  3من قاجوه الرملاه الصامي م وافقا مل تةسيتري يت ا ج خيتاب .وآ ا عليتى ايت ا ا يتدلا شيتكلت
صياغ ل قيي القاجوها ل بديد الثيب الك جشيت .وخ عام 2013ا وافقت اللج ا ملشاآك
احلكوم
الصاميفا على تعديل عاث على بثملاه ف ل دا خ عام  .2014غري أه اح ما ت وقثاآ مشثوع القاجوه
تحاءلتا وخ نذاآ/ماآس  2015قثآت احلكوم سحب .
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 9-2وخ األشيت يت ث اليت يتيتك سيت يتيتبقت اج خيت يتيتاب الرمليت يتيتاه الصيت يتيتامي لعيت يتيتام 2015ا حيت يتيتاول مايت يتيتات األشيت يتيتخاص
ال سجيل ك ا بف رد  .وخ الكمري من احلا تا قحى آأي ا ج خيتاب وجمليتر الرمليتاه الصيتاميا
بوصة ما اياك اس ا اف الدآر األوىلا قه مقدمي الطلبيتات يسيت وفوه املعيتايري امل صيتوص علي يتا خ
ال عثيض .وخ ا ا الصد ا قدم  182شخصا اس ا افا وىل ا كم اإل اآي العليا خ قثاآ اجمللر .وخ 30
أيلول/سب مر 2015ا قثآت ا كم قبول مجلبات  93شخصا.
 10-2وخ مع يت يت ا يت ب القيت يتثاآاتا ذك يتيتثت ا كميت يت صيت يتثاح أه الش يتيتخل يسيت يت وخ أي معي يتيتاآ ميت يتيتن
املع يتيتايري املوض يتيتوعي امل ص يتيتوص علي يتيتا خ امل يتيتا  .3و يتيتيت ا كم يت وىل ال يتيتث الكل يتيتي خ صآس يتيتو ص ق اع يت
الشيتيتخل ابج مائيت وىل الشيتيتعب الصيتيتاميا وجتااليتيتت شيتيتثرب اسيت يةاء معييتيتاآ واحيتيتد عليتيتى األقيتيتل ميتيتن املعيتيتايري
املوضيت وعي ا وايتيتو شيتيتثرب صيتثيي .وبيتيتثآت ا كميت ايت ا املوقيتيتض ابلقيتيتول وجيت صتةسيتيتري للقيتيتاجوه يثاعيتيتي احلقيتيتوق
الدسيت يت وآي وحقيت يتيتوق اإلجسيت يتيتاهص .و فعيت يتيتت ا كميت يت أيحيت يتيتا قه عيت يتيتدم و آان أاييت يتيتاء املسيت يت يجةف خ القائم يت يت
ا ج خابي سيشكل مييزا ضدا .
 11-2وتيتيتدل ا يت ب األحك يتيتام عليتيتى ع يتيتدم ف يت ا كم يت دوي يت الصيتيتاميف وثق يتيتاف وأسيتيتلوب حي يتيتاهت ا أله
العديد ميتن القيتثاآات اسيت دت وىل فكيتث مةا ايتا أه تعثييتض الشيتخل عيتن اوي يت ال اتييت قجيت ميتن الصيتاميف
ب يتيتاء عليتيتى ق اعيت آاسيتيتخ ا ميكيتيتن وثباتيت بعواميتيتل ايتيتي خ الواقيتيتلا تكشيتيتض الكميتيتري عميتيتا وذا كاجيتيتت ا يتيتايف أي
صل تثبط ايت ا الشيتخل بمقافيت الشيتعب الصيتامي وأسيتلوب حياتيت س وقيتد ف ميتت ا كميت ا ج ميتاء عليتى أجيت
شعوآ فث يا خ حف أه أسلوب حيا الشعب الصامي يعكس ايكل اجمل معي وتثاث املشتيف .والصيتامي
لير م عز ا بل او رزء من سلسل من األريال واجمل معات ا لي الصامي الك ت جاور احلدو .
 12-2واس دت ا كم خ اس ارا هتا وىل املالح ات اخل امي ال ي أبيتدهتا اللج يت املع ييت ابلقحيتاء
على ال مييز الع صثي بشيه ال قاآيث الدوآي ميتن السيتابل عشيتث وىل ال اسيتل عشيتث لة ل يتدا املقدميت ملوريتب
ا تةاقييت الدولييت للقحيتاء عليتيتى مييتل أشيتكال ال ميييتيتز الع صيتثيا وذكيتثت في يتيتا أه اليت امل بيتل خ الدوليت
الط يتيتثف بش يتيتيه تعثي يتيتض الش يتيتخل ال يت ي ميك يتيتن اع ب يتيتاآب ص يتيتاميا ملور يتيتب ق يتيتاجوه الرمل يتيتاه الص يتيتامي وتةس يتيتري
ا كميت يت اإل اآييت يت العلييت يتيتا ديت يت ا ال عثييت يتيتضا ايت يتيتو هنيت يت ابليت يت ال قيييت يتيتد  .)1بييت يتيتد أه اللج يت يت جةسيت يت ا ذكيت يتيتثتا خ
مالح اهتا اخل امي بشيه ال قاآيث الدوآي من العشثين وىل الميتاين والعشيتثين لة ل يتداا أه ا كميت اإل اآييت
العليا اع مدت على املالح ات اخل امي السابق للج خ قثاآاا الصا آ خ عام  2011ال ي فد من
فيتيتق ل يت ال صيتيتويت ج خ يتيتاب أعحيتيتاء الرمل يتيتاه الصيتيتاميا وم يتيتل ذليتيتاا ف يتيتنه ا يت ا الق يتثاآ يقيتيتي وران كافي يتيتا
حلقوق الشعب الصيتامي املعيتتف هبيتا خ وعيتاله األميت امل حيتد بشيتيه حقيتوق الشيتعوب األصيتلي خ تقثييتث
املصيتيتري امليتيتا )3ا و سيتيتيما حق يتيتا خ دييتيتد اوي يتيتا أو اج مائ يتيتا وفقيتيتا لعا اهتيتيتا وتقالييتيتداا امليتيتا )33ا
فحال عن حق ا خ عدم ال عث لليتدم القسيتثي أو ل يتدمري ثقافاهتيتا امليتا  .)8وليت لاا أوصيتت تليتا
اللج الدول الطثف إبيالء ا ع باآ الواربا ع د ديد األشخاص املؤالف ج خاب أعحاء الرملاه
الصاميا حلقوق الشعب الصامي خ تقثيث مصريب فيما ي علق ملثكزب ا ل ف ل دا وخ دييتد اج مائيت وخ
عدم ال عث للدم القسثي .)2
 13-2وبد من ذلاا أعطت ا كم ل ةس ا الصالحيات ال قديثي وأبطلت أالي الرملاه الصامي
ملماآس بعد آئيسي من أبعا اسيت قالل الصيتاميف اليت اس وحق يت خ تقثييتث املصيتريا أي احليتق خ املشيتاآك
بيتيتدوآ ذي معيتيتت خ دييتيتد ميتيتن ايتيتو الصيتيتاميا ولكيتيتن ملوريتيتب ومجيتيتاآ يقيتيتوم عليتيتى سيتيتيا القيتيتاجوه .وا كم يت
وذ حا ت عن صيت ج ام ا األساسيا لقت حال من اخلثون عن القاجوه وال مييز وال عسض.
__________

( )1
( )2
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 14-2وحاملا يادآن اس شخل خ القائم ا ج خابي ا يصيتبي ميتن ا يتائز و آان مييتل فثوعيت  .وميكيتن
أثث محاعض حيث يكوه إبمكاه الشخل ال ي ي بت أسلوب عين الصيتاميف
أه ي ج عن ذلا ٌ
و يشتيف مع خ ادوي الصامي أه يشاآيف خ ا ج خاابت .وخ الوقت احلانا ميمل األشخاص ال ين
أ آر ا كم خ القائم ا ج خابي أو أ آروا في ا ج يج األثث املحاعض لألحكام الصا آ ع ا ما
جس يتيتب  1.5خ املائ يت م يتيتن القائم يت ا ج خابي يت  .وا يتيتايف يتيتو  10 000ش يتيتخل ص يتيتاميا م يتيتن بي يت أمجة يتيتال
قصث .ويةيد أصحاب البالغ قه آاس أرثااا عامل آايضيتيات توصيتلت وىل أه ا يتايف حيتوان 512 000
شخصا من فثوع افعي الحثائب الالبيف .ووفقا لل ةسري ا ديد ال ي تطبق ا كم ا ميكن أه ي قدم
اؤ ء بطلب و آار خ القائم ا ج خابي .
 15-2وبسبب قثاآات ا كم الصا آ خ عيتام 2011ا مل يصيتوت العدييتد ميتن أفيتثا الشيتعب الصيتامي
خ اج خيت يتيتاابت عيت يتيتام  . 2015ويشيت يتيتمل ذليت يتيتا أحيت يتيتد أصيت يتيتحاب اليت يتيتبالغا اليت يت ي مجليت يتيتب شيت يتيتطب ميت يتيتن القائميت يت
ا ج خابي خ  1تشثين األول/أك وبث .2015
 16-2وأعل ت ا ج خاابت عن ج ائ ا ج خاابت خ  6تشيتثين األول/أك يت وبث  .2015وكيتاه ميتن
شخل أ آن ااي خ القائم ا ج خابي ج يج وحدا قثاآات ا كم امل اقحيت
بف املثشحف امل خبف
ٌ
شخل اجاخب عحوا خ
مل قثاآات ا ج خاابت وجملر الرملاه الصامي .وعالو على ذلاا فار
ٌ
الرملاه الصامي ملجموع  81صواتا مما يدل على أه األحكام األآبع الصا آ خ عام  2011واألحكيتام
اليت  93الصا آ خ عام  2015دا هثري مباشث بةحل ا ب القائم ا ج خابي الصتري .
 17-2وخ  18تشثين الماين/جوفمر 2015ا وافق جملر الرملاه الصامي عليتى مجلبيتات تصيتحيي ج يتائ
ا ج خاابت بدعوا أه ا كم م حت  93شخصا احلق خ ال صيتويت وه وريت حيتق .وج يجيت ليت لاا
قيتثآ اجملليتر ت يتي اج خيتاابت ردييتد خ عيتام  2016اسيت ا ا وىل القيتوائ ا ج خابييت املع ميتد خ  20نب/
أغسطر  2015قبل صيتدوآ قيتثاآات ا كميت العلييتا خ  30أيلول/سيتب مر  .)2015وقايتدمت وىل ا كميت
اإل اآييت العلييتا مجعيتوه خ ايت ا القيتثاآ .وخ  13كيتاجوه الماين/ي يتايث 2016ا قحيتت ا كميت بيتث قيتثاآ اجملليتر
وأبطل  .وآأت ا كم أه اجمللر لير من ا صاص ال ث خ القحااي واملسائل القاجوجي الك سبق أه
فصيتيتلت في يتيتا ا كميت ا وأه قيتثاآات ا كميت ملزميت للمجليتيتر .وعلييت ا فيتيتنه قيتثاآ اجملليتيتر وريتثاء اج خيتيتاابت
رديد او قثاآ غري مشثوع.

الشكوى
 1-3ي يتيتدعي أص يتيتحاب ال يتيتبالغ أه ق يتثاآات ا كم يت اإل اآي يت العلي يتيتا ال يتيتك تقح يتيتي مل يت ي ح يتيتق ال ص يتيتويت
ألشيتيتخاص اع يتيترهت اديايتيتات املخ صيت خ الرمليتيتاه الصيتيتامي غيتيتري ميتيتؤالف لل صيتيتويت يشيتيتكل تيتيتد ال مباشيتثا
ميتيتن الدول يت الطيتيتثف خ جميتيتال آئيسيتيتي ميتيتن جميتيتا ت م يتيتل الشيتيتعب الصيتيتامي األصيتيتلي ق يت خ تقثييتيتث مصيتيتريب
ومماآس يت ا يت ا احليتيتق ال يت ي ف يتيتى ابحلماي يت ملور يتيتب امليتيتا  1م يتيتن الع يتيتد .وتش يتيتكل ق يتثاآات ا كم يت أيح يتيتا
تيت يتيتد ال خ حيت يتيتق الشيت يتيتعب الصيت يتيتامي خ دييت يتيتد اوي يت يت  .وتيت يتيتثا اللج يت يت ا خ الةقيت يتيتث  2ميت يتيتن تعليق يت يتيتا العيت يتيتام
آقيت  ) 1984 12بشيتيتيه احليتيتق خ تقثييتيتث املصيتيتريا أه احليتيتق خ تقثييتيتث املصيتيتري شيتيتثرب أساسيتيتي للحيتيتماج الةعلييت
وا حتام الةعلي حلقوق اإلجسيتاه الةث ييت ا ول عزييتز ايت ب احلقيتوق وتقوي يتا .وابإلضيتاف وىل ذليتاا ذابيتت
اللج خ آأي ا بشيه قحي مااويكا ون ثوه ضد جيوريل داا كما ف ميت أصيتحاب اليتبالغا وىل أه احليتق
خ تقثيث املصري يثتبط اآتبامجا وثيقا ابملا  27وأه الدول األمجثاف مطالب مل ي الشعوب األصلي سلط
أكر خ عمليات ص ل القثاآ خ املسائل الك تؤثث خ بيا ا الطبيعي وسبل عيش ا وثقاف ا .)3
__________
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 2-3وق يتيتد أفس يتيتدت ا كم يت ا إب آار يتيتا أاي يتيتاء أش يتيتخاص م يتيتن غ يتيتري الص يتيتاميف خ القائم يت ا ج خابي يت
للرملاه الصاميا القيم ال مميلي للرملاها مما انل ميتن حيتق األشيتخاص الصيتاميف خ املشيتاآك الةعلييت خ
الشؤوه العام  .ود ا السببا قثآ أحد مقدمي البالغ أه يطلب شطب ااي من القائم ا ج خابي .
 3-3وتكشيتيتض ق يتثاآات ا كم يت عيتيتن قصيتيتوآ واض يتيتي خ ف يت المقاف يت وادوي يت الصيتيتامي ف .خ ح يتيتف أه
مساوا الصاميف خ املعامل أمام القاجوه وتوصل ا اك وىل قثاآات مس ري ا ي طلب أه تكوه ا كم
قا آ على ف ادوي الصامي  .وخ ظل اف قاآ ا كم اإل اآي العليا د ب اخلر ا ت ع آ مساوا الشعب
الصامي خ املعامل أمام القاجوه على ال حو امل صوص علي خ املا  26من الع د.
 4-3واس ا ا وىل الةقث الةثعي  3من املا  3من قاجوه الرملاه الصيتاميا ميكيتن ملايتات األشيتخاص
من أقاآب ال ا بف ا د ال ماس تسجيل ك ا بف خ ا ج خاابت املقبل ا األمث ال ي سيممل طو
وضيتيتافي ميت ن طيتوات اليتيتدم القسيتيتثي للصيتيتاميف خ عام يت السيتيتكاه عيتيتن مجثييتيتق ا سيت يالء ال يتيتدآني عليتيتى
الرملاه الصامي من أعحاء ي موه وىل السكاه ذوي اإلث ي الة ل دي ال ين يقيموه خ البلدايت الواقع
خ أقصى مشال ف ل داا حيث يشكل أفثا الشعب الصامي أقلي  .ووذا أا ل غري الصاميف وىل الرمليتاه
الصاميا س صبي ا ب املؤسس ايا مميلي وقليمي ولن ممل بعداا السكاه األصليف الصاميف .وا ا
سيت يتيتيلحق ضيت يتيتثآا ميكيت يتيتن ريت يتيترب قيت يتيتوق الصيت يتيتاميف املكةوليت يت ملوريت يتيتب الع يت يتيتدا أله ميت يتيتن شيت يتيتيج أه يقيت يتيتو
اس قالد ال اس خ مسائل ت عليتق قيتوق خ ال م يتل بمقيتاف واملشيتاآك السياسيتي وتقثييتث املصيتريا وايتي
حقوق ى ماي ولي .
 5-3وتد ُّ ل ا كم اإل اآي العليا يعوق م ل أفثا الشعب الصامي ق خ أه يس خدموا لت
وي م عيتوا بمقيتيتاف اب شيتتايف ميتيتل أفيتثا ميتيتاع اآل يتثين .وي يتيتد ال ميييتيتز واليتيتدم القسيتيتثي سيتيتبل العيتيتين
واللت وادوي الصامي ال قليدي  .وخ ا ا السياقا يع ر الرمليتاه الصيتامي مؤسسيت أساسيتي لحيتماه بقيتاء
المقاف يت الص يتيتامي واس يت مثاآ مائ يتيتا .وعم يتيتال ابمل يتيتا  6م يتيتن ق يتيتاجوه الرمل يتيتاه الص يتيتاميا ميم يتيتل الرمل يتيتاه الص يتيتامي
الش يتيتعب الص يتيتامي خ املس يتيتائل الومج ي يت والدولي يت  .وتل يتيتزم امل يتيتا  9مي يتيتل الس يتيتلطات ابل ة يتيتاو م يتيتل الرمل يتيتاه
الصيتيتامي بشيتيتيه قائميت مجويليت ميتيتن املسيتيتائل اليتيتك ختيتيتل الشيتيتعب الصيتيتامي بوصيتيتة ميتيتن الشيتيتعوب األصيتيتلي أو
بشيه ال طوآات الك تس جد خ ومجن الصاميف .وا ا يبف مدا أمهي أه يؤ ي الرملاه الصامي عمليت
بةعالي ويكوه قا آا على مميل نآاء الشعب الصامي كما ي بتي خ ت ةييت ف ل يتدا للميتا  27ميتن الع يتد.
ول لاا فنه و آان أشخاص من غري الصاميف خ القوائ ا ج خابي يةسد وآ الرملاه الصامي بوصة
مممال ملصاحل الصاميف ويعوق قدآت على اي احلقوق امل صوص علي ا خ املا  27من الع د.
 6-3وخ قحي يثغاآ ت ون ثوه ضد انميبياا آأت اللج أه العالق الك تثبط ماعيت آي وبيتو
ابألآاضيتيتي امل يت كوآ خ مطا لباهتيتيتا ليسيتيتت عالق يت كيتيتاه ميتيتن شيتيتيهنا أه تشيتيتكل ثقاف يت اص يت ح يت ووه كيتيتاه
عمثاا  125عاميتا  .)4وقيتد فيتل األشيتخاص اليت ين أ آريت ا كميت اإل اآييت العلييتا خ القائميت ا ج خابييت
ج مماثل حلج أصحاب البالغ خ قحي يثغاآ ت ون يتثوه ضيتد انميبييتاا أي أجيت ي بتيتي اع بيتاآا
صاميف ألهن عاشواا مملما عاش أسالف ا خ جةر امل طق الك يعين في ا الشعب الصامي.
 7-3وليس يتيتت ا يتيتايف س يتيتبل اج ص يتيتاف للي يت فعال يت ي ع يتيتف عل يتيتى أص يتيتحاب ال يتيتبالغ اس يت ةا اا .ومجبق يتيتا
للميتيتا  26م يتيتن قيتيتاجوه الرمل يتيتاه الصيتيتاميا ن يتيتور تق يتيتدمي مجليتيتب اس يت ا اف وىل ا كم يت اإل اآي يت العلي يتيتا و
لشيتيتخل ييتيتثا أه ااييت أاسيتيتقط ميتيتن القائميت ا ج خابييت عليتيتى يتيتو غيتيتري مشيتيتثوع أو أجيت سيتيتجل في يتيتا بطثيقيت
امجا يت  .وتعيتيتد الق يتثاآات اليتيتك تصيتيتدآ عيتيتن ا كم يت هنائي يت والرمليتيتاه الصيتيتامي مليتيتزم إبجةاذايتيتا .وقيتيتثآ الرمليتيتاه
الصامي أه اج خاابت عام  2015غري صحيح  .واس ؤجض القثاآ أمام ا كم اإل اآي العليا الك قحت

__________
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إبلت يتيتاء قيت يتثاآ الرمل يتيتاه الص يتيتامي .وومكاجييت يت اسيت يت ا اف حك يت ا كميت يت غ يتيتري م اح يت  .و تور يتيتد ا يتيتايف س يتيتبل
اج صاف فعال أ ثا س ةا اا.

مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 1-4خ  8شيتيتبارب/فرايث و 28مور/يولييت 2017ا قيتيتدمت الدوليت الطيتيتثف مالح اهتيتيتا بشيتيتيه املقبولييت .
وا يتيتي تش يتيتري وىل أه امل يتيتا  121م يتيتن الدس يت وآ تكة يتيتل للص يتيتاميف احلك يت ال يت اس خ املس يتيتائل امل ص يتيتل ابللت يت
والمقاف ا ل م طق الومجن الصامي .وي قاجوه الرملاه الصامي تطبيق احلك ال اس .وخي اآ الشعب
الصامي أعحاء الرمليتاه الصيتامي ميتن بيتف أفيتثا ب مل يتام احلكيت اليت اس .وا يتايف حيتوان  6 000ان يتب عليتى
القائم ا ج خابي س وحوان  10 000صامي خ ف ل دا .والرملاه الصامي لير سلط بل مؤسس مس قل
ملصيتيتاحل
ديتا شخصيتيتي اع باآييت ملوريتيتب القيتاجوه العيتيتام .وايتو ييتيتدافل عيتن مصيتيتلح عاميت ا غيتيتري أجيت ييت
الشعب الصامي على ور العموم.
 2-4وخ  28نذاآ/م يتيتاآس  2017ا أعل يتيتت اللج يت يت املع ييت يت قيت يتيتوق اإلجس يتيتاه ع يتيتدم مقبولييت يت ا عيت يتيتاءات
مقدم من تي يتا سيتاجيال  -أيكييتو بشيتيه امليتا  1ميتن الع يتد  .)5وي بتيتي اخليتثون بيت ةر ا سيت ان خ ايت ب
القحي  .وت كث اللج خ الةقث  1-3من تعليق ا العام آق  )1994 23بشيه حقوق األقليات أه تقثيث
املصري لير حقيتا ييتد ل خ جطيتاق الروتوكيتول ا ييتاآي امللحيتق ابلع يتد اليتدون اخليتاص ابحلقيتوق املدجييت
والسياسي  .وي جسد ا ا ال ةسري خ نآاء اللج خ قحيتي لوبيكيتوه لييتا ابجيتد ضيتد ك يتدا  .)6ووفقيتا ديت ا
املعياآا ميكن ال ث خ الشكوا املقدم ملورب املا  1ملةث اا خ ا ب القحي .
 3-4وقيتد قايتدم اليتيتبالغ ابل يابيت عيتن أصيتيتحاب اليتبالغ اليت يت  .25وميتيتن بيتف ايتؤ ءا ا يتيتايف  23موامج يتا ميتيتن
ف ل يتيتدا وموامج يتيتاه ميتيتن ال يتيتثوي  .وميتيتن بيتيتف مقيتيتدمي اليتيتبالغ الة ل يتيتديف اليت يت 23ا أ آريتيتت أاييتيتاء  22م يت خ
القائميت ا ج خابييت احلالييت ا خ حيتيتف مجليتيتب مقيتيتدم اليتيتبالغ الثئيسيتيتي شيتيتطب ااييت ميتيتن القائميت  .واث يتيتاه ميتيتن
أصيتيتحاب اليتيتبالغ مهيتيتا حالييتيتا عحيتواه خ الرمليتيتاه الصيتيتامي .وقيتيتد قيتيتدمت الثئيسيت احلالييت للرمليتيتاه الصيتيتاميا
السيد ساجيال  -أيكيوا إبذه من جملر الرملاه الصاميا بالغا آق  )2668/2015بشيتيه جةيتر املسيتائل
ا واثي يت املعا يت خ ا يت ب القح يتيتي ابل ياب يت ع يتيتن أف يتثا الش يتيتعب الص يتيتامي األص يتيتلي خ ف ل يتيتدا .وت يتيتدعي الدول يت
الطثف أج خ حال آأت اللج أه السيد ساجيال  -أيكييتو ووليت ممييتل الشيتعوب األصيتلي خ ف ل يتداا فيتنه
أصحاب ا ا البالغ الة ل ديف اليت  23يصيتبحوه مممليتف أيحيتا خ ذليتا اليتبالغا وبيت لا يصيتبي اليتبالغ غيتري
مقبول فيما ي علق قصحاب البالغ ألج نور د تقدمي الوقائل جةس ا وىل اآللي عي ا مثتف.
 4-4وقيتيتدم عحيتواه ن يتثاه خ الرمليتيتاه الصيتيتامي خ مل يت أعحيتيتاء ن يتثينا بالغيتيتا ن يتيتث بشيتيتيه املسيتيتيل
جةس يت ا وىل يت القحيتيتاء عليتيتى ال ميييتيتز الع صيتيتثي .وت يت كث الدول يت الطيتيتثف قج يت ملوريتيتب امليتيتا  86ر) ميتيتن
ال يتيتام اليتيتدا لي للج يت املع ي يت قيتيتوق اإلجسيتيتاها ي بتيتيتي اع بيتيتاآ اليتيتبالغ ابل يج يت غيتيتري مقبيتيتولا ج يتثا ألج يت
خيحل للدآاس ملورب ورثاء ن ث من ورثاءات ال حقيق الدون أو ال سوي الدولي .
 5-4ومل فد أصحاب البالغ ما اسا ة ميتن سيتبل ا ج صيتاف ا لييت  .وتشيتري الدوليت الطيتثف أيحيتا
وىل أه أصيتيتحاب اليتيتبالغ ليس يتوا مجثفيتيتا خ اليتيتدعاوا اليتيتك ب يتيتت في يتيتا ا كم يت اإل اآي يت العلييتيتا خ  26أيليتيتول/
س يتيتب مر  2011و 30أيلول/س يتيتب مر  2015و 13ك يتيتاجوه الماين/ي يتيتايث  .2016ويب يتيتدو أه أص يتيتحاب ال يتيتبالغ
ميمليتيتوه خ بالغ يت ا الشيتيتعب الصيتيتامي ماعييتيتاس وتشيتيتكل شيتيتكواا املعثوضيت عليتيتى اللج يت عيتيتوا ملصيتيتلح
ا ماع  .وا عالو على ذلاا مل يس ةدوا ميل سبل ا ج صاف ا لي امل اح ا عمال ابلةقيتث  2ب)
__________

( )5
( )6
GE.19-21937

ساجيال أيكيو ضد ف ل دا )CCPR/C/119/D/2668/2015ا الةقث .8.6
البالغ آق 1984/167ا الةقث .3-13
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من املا  5من الروتوكول ا ياآي .و نيتور اسيت ا اف قيتثاآات ا كميت اإل اآييت العلييتا بوصيتة ا أعليتى
لكم اس ا اف للي و صيت ابملسيتائل اإل اآييت  .ولكيتن ميتن ا يتائز أه ياليت مر ميتن ا كميت جةسيت ا ولتيتاء
قثاآ ما كطثيق من مجثق ا س ا اف ا س م ائي.
 6-4وا عاءات اليتك عثضيت ا أصيتحاب اليتبالغ عليتى اللج يت ايتي ا عيتاءات غيتري مباشيتث بيتل وت عليتق
ابج اكيتيتات افتاضيتيتي حلقيتيتوق الشيتيتعب الصيتيتامي بور يت عيتيتام .ف يت ييتيتدعوه اآتكيتيتاب اج اكيتيتات حلقيتيتوق
الشخصي ا و يقيموه الدليل على تحثآا بشكل مباشث من ا ج اكات املزعوم للع دا و يقدموه
أ ل يت ما ي يت ت يتيتدع ا ع يتيتاءاهت  .وب يتيتاء علي يت ا ت يتيتثا الدول يت الط يتيتثف أه أص يتيتحاب ال يتيتبالغ مل يمب يتوا ا ع يتيتاءاهت
ألغثا املقبولي .
قو أ رت احملكلة اإل ارية العليا قييلاً شيتامالً حلاليتة الشيتع الييتامق حقوقيتص اخلاصيتة،
7-4
مع مرا ا الازامات فنلنوا و العهو .ليتي ميتت صيتالحية اللجنيتة أن عييتو قييتيم الوقيتائع اليتد
قا ت حمكلة طنية إىل ا الا قرار بعينص ن غريه ،أ أن شكك يف الناائج االساناا ات الد
وصلت إليها احملا م الوطنية.

عليقات أصحاب البالغ لى مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 1-5خ  19أيلول/سب مر  2017ا قدم أصحاب البالغ تعليقاهت على مالح يتات الدوليت الطيتثف.
ويةيد اؤ ء قه السيد ساجيال  -أيكيو نور دا أه ت صثف ابس الرملاه الصامي أو ابس الشعب
الصامي بدوه احلصول على موافق موقع م ميتا .ويعيتت أصيتحاب اليتبالغ كيت لا عليتى اليت ثأي القائيتل
وه أمجثافا اثلم ميك يتا أه يتد ميتن حقيتوق الةث ييت خ تقيتدمي بيتالغ وىل اللج يت  .ويوضيتي مقيتدمو اليتبالغ
أهن يت يعلم يتيتوه ش يتيتياا ع يتيتن البالغ يتيتات األ يتيتثا املقدم يت وىل اللج يت املع ي يت ق يتيتوق اإلجس يتيتاه أو وىل يت
القحاء على ال مييز الع صثي و امجالع د على محموهناا وأج ما من أحد من مقدمي البالغ ال ي
يا ث في حاليا شاآيف خ تقدمي البالغف اآل ثين.
 2-5وعليتى اليتيتثغ ميتيتن كيتيتوه اث يتيتف ميتيتن أصيتحاب اليتيتبالغ ميتوامج ف جيتيتثونيفا ف ميتيتا يسيت وفياه الشيتيتثورب
الالرم إل آار ما خ القائم ا ج خابي ا ألهنما موامج اه أر بياه مقيماه خ ف ل دا.
 3-5وفيميتيتا ي عليتيتق ابس يت ةا سيتيتبل ا ج ص يتيتاف ا لي يت ا ميك يتيتن لألف يتثا الص يتيتاميف اليتيتد ول مجثف يتيتا خ
عملييت ت عليتيتق بطلبيتيتات ال سيتيتجيل خ القائم يت ا ج خابييت املقدم يت ميتيتن أشيتيتخاص ن يتثينا اليتيتك تع يتيتر ور يتثاء
سثاي .وعالو على ذلاا فيتنه ا سيت ا اف ا سيت م ائي خ قيتثاآات ا كميت اإل اآييت العلييتا م يت اح لألمجيتثاف
املشيتيتاآك خ العملي يت جةس يت ا وه غيتيتريا و يعيتيتد ميتيتن سيتيتبل ا ج صيتيتاف العا ي يت  .وتكيتيتوه فيتيتثص آبيتيتي ا يت ا
ال وع من عاوا ا سيت ا اف ضيتايل أله ذليتا يعيتي أه تعيتتف ا كميت ابآتكيتاب طيتيا واحليتا ت اليتك
قبلت في ا ا ب الدعاوا ايتي حيتا ت اسيت م ائي ريتدا .وقيتد اسيت يجض الرمليتاه الصيتامي القيتثاآات الصيتا آ
خ عام 2011ا ولكن مجلبات ا س ا اف اآفحت بدعوا عدم اآتكاب طي ورثائي كاه ميكن أه يؤثث
هثريا رواثاي خ القثاآ.
 4-5وفيما ي علق ملالح الدول الطثف بشيتيه عيتدم وثبيتات ا عيتاءا فيتنه أفيتثا الشيتعب الصيتاميا
ومق يتيتدمو ال يتيتبالغ م يت ا ميلك يتيتوه حقوق يتيتا ذات مج يتيتابل م يتيتاعي .وا يتيتايف ط يتيتث ابلةع يتيتل عل يتيتى بق يتيتاء الش يتيتعب
الصيت يتيتامي واسيت يت مثاآب خ احلييت يتيتا س ويعيت يتيتين  60خ املائيت يت ميت يتيتن السيت يتيتكاه الصيت يتيتاميف يت يتيتاآن اليت يتيتومجن الصيت يتيتاميا
و ت ع يتيتدا جس يتيتب الص يتيتاميف ال يت ين ي كلم يتيتوه اللت يت الص يتيتامي كلت يت أم  26خ املائيت يت  .وخ ا يت ا الس يتيتياقا
وابل ث وىل السلط املخول للرملاه الصامي لل يثري على م ل أفثا الشعب الصامي قيتوق خ احلةيتام
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على ثقاف ومماآس اا فنه اآلاثآ السلبي على حقوق أصحاب البالغ املكةول ملورب املا  27من
الع د ج يج و آان أشخاص من غري الصاميف خ القائم ا ج خابي اي أكمث من جمث ناثآ افتاضي .

مالحظات الو لة الطرف بشأن األس

املوضو ية

 1-6ق يتيتدمت الدول يت الط يتيتثف مالح يتيتات بش يتيتيه األس يتيتر املوض يتيتوعي خ  28مور/يولي يت و 20تش يتثين
الماين/جوفمر .2017
 2-6وخ  6تشثين األول/أك وبث 2015ا أكدت اج خاابت الرملاه الصامي ج ائ ا ج خيتاابت
ال يتيتك ر يتيتثت خ الة يتيتت م يتيتن  7أيلول/س يتيتب مر وىل  4تش يتثين األول/أك يتيتوبث  .2015وخ  18تش يتثين الم يتيتاين/
جوفمر 2015ا أمث جملر الرملاه الصامي إبريتثاء ا ج خيتاابت ميتث أ يتثا اسيت ا ا وىل القائميت ا ج خابييت
املع ميتيتد خ  20نب/أغسيتيتطر 2015ا ج يت أه قيتثاآات ا كم يت اإل اآي يت العلييتيتا الصيتيتا آ خ  20أيليتيتول/
سيتب مر  2015قيتد أثيتيتثت خ ج يتائ ا ج خيتاابت وأه ا ج خيتيتاابت اليتك ريتثت ميكيتيتن اع باآايتا اج خيتيتاابت
تس وخ الشثرب القاجوين ملبدأ ا س قالل ال اس خ املسائل امل صل ابلمقاف ا واو مبدأ فمي قاجوه الرملاه
الصيتامي .غيتيتري أه جمليتر الرمليتيتاه الصيتيتامي ليتير ميتيتن صيتالحي أه ي يتيتث خ مسيتيتيل سيتبق أه فصيتيتلت في يتيتا
ا كم اإل اآي العليا هنائيا .وخ  13كاجوه الماين/ي ايث 2016ا قحت ا كم بث قثاآ اجمللرا وخ 23
شبارب/فرايث 2016ا عقد أعحاء الرملاه الصامي ال ين اج خبوا حديما أول ار ماع ت يمي د .
 3-6وق يتيتد أوليت يتيتت ا كميت يت اإل اآييت يت العلي يتيتا خ سيت يتوابق ا القح يتيتائي ا ا ع بيت يتيتاآ لص يتيتوه حقيت يتيتوق الشيت يتيتعب
الصيتيتامي األصيتيتلي و ل زامات يت ملوريتيتب الع يتيتد .وخ  30أيلول/سيتيتب مر 2015ا ايحيتيتت ا كم يت إب آان 93
شخصيتيتا خ القائميت ا ج خابييت للرمليتيتاه الصيتيتاميا ميتيتل بيت ل ع اييت اسيت م ائي وابل شيتيتاوآ ميتيتل جمليتيتر الرمليتيتاه
الصامي واألشخاص املس يجةف .ومن مل ما اس دت ولييت ا كميت خ سيتياق القيتثاآات اليتك اختيت هتا خ
أحكام يتيتاا امل يتوا  1و )1 2و 25و 26و 27ميتيتن الع يتيتدا ووعيتيتاله األم يت امل حيتيتد بشيتيتيه حقيتيتوق الشيتيتعوب
األصيتيتلي  .وتؤكيتيتد الدول يت الطيتيتثف ميتيتن ردييتيتد أه الق يتثاآين امليتيتؤآ ف  2011و 2015مجبقيتيتت في ميتيتا ا كم يت
اإل اآييت العلييتيتاا كميتيتا وآ خ تقثييتيتث صيتيتدآ ميتيتؤ ثا عيتيتن مك يتيتب آئيتيتير اليتيتورآاءا ال وصيتيتيات اليتيتك قيتيتدم ا يت
القحيتاء عليتيتى ال ميييتيتز الع صيتيتثي لة ل يتيتدا خ مالح اهتيتيتا اخل امييت بشيتيتيه ال قثييتثين اليتيتدوآيف ال اسيتيتل والعاشيتيتث
وال قيتيتاآيث الدوآي يت ميتيتن السيتيتابل عشيتيتث وىل ال اسيتيتل عشيتيتث قه تيتيتون مزييتيتدا ميتيتن ا ع بيتيتاآ ل حدييتيتد الةيتيتث دوي يت
ال اتي خ تعثيض من او الصامي .)8 )7
 4-6وخ  8تشثين الماين/جوفمر 2017ا عي ت وراآ العدل يت لصيتياغ عيتد ميتن ال عيتديالت اليتك
أ ل يتيتت عل يتيتى ق يتيتاجوه الرمل يتيتاه الص يتيتامي .وك يتيتاه عل يتيتى اللج يت يت أه تح يتيتطلل بعمل يتيتا وفق يتيتا لدسيت يت وآ ف ل يتيتداا
واملعاا يتيتدات الدولي يت حلق يتيتوق اإلجس يتيتاه امللزم يت لة ل يتيتداا ووع يتيتاله األم يت امل ح يتيتد بش يتيتيه حق يتيتوق الش يتيتعوب
األصيتيتلي ا واتةاقييت الشيتيتعب الصيتيتامي خ بليتيتداه الشيتيتمال اليتيتك ق ال وقييتيتل علي يتيتا ابألحيتيتثف األوىلا واتةاقي يت
م م العمل الدولي امل علق ابلشعوب األصلي والقبلي لعام  1989آق .)169
 5-6و يسل الدول الطثف تقيي مدا هثري ج ائ األحكيتام الصيتا آ عيتن ا كميت اإل اآييت العلييتاا
كما يدعي أصحاب البالغا على جزاا الرملاه الصامي وشثعي وعلى احلق خ اج خاابت جزي .
 6-6وفيما ي علق ب عثيض الصاميا تم احلكوم مبدأ ديد ادوي ال اتي كمعياآ آئيسيتي إلثبيتات
اج ماء فث ما أو ماع من األفثا وىل الشعوب األصلي ا على ال حو امل صوص علي خ املا  )2 1من
__________

( )7
( )8
GE.19-21937

اج يتيتث

Leena Heinämäki and others, Actualizing Sami Rights: International Comparative Research,

).(Prime Minister’s Office, 2017
A/45/18ا الةقث 91ا وCERD/C/63/CO/5ا الةقث

11ا وCERD/C/FIN/CO/19ا الةقث .13
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اتةاقييت مل ميت العميتيتل الدولييت امل علقيت ابلشيتيتعوب األصيتيتلي والقبلييت لعيتيتام  1989خ مليت صيتيتكويف أ يتيتثا.
و يتيتتم احلكوميت أيحيتيتا حيتيتق الرمليتيتاه الصيتيتامي خ دييتيتد أعحيتيتائ وفقيتيتا لألعيتثاف وال قالييتيتد الصيتيتامي  .وب يتيتاء
على ذلاا ُّاخت ت تدابري حلماي اوي الشعب الصامي وحق أفثا ب خ ال م ل وا آتقاء بمقاف ولت
اب شتايف مل غريا من أفثا اجمل مل األصلي.
 7-6وق يتيتد أش يتيتاآت اللج يت خ الةق يتيتث  2م يتيتن تعليق يتيتا الع يتيتام آق يت  )1996 25بش يتيتيه املش يتيتاآك خ و اآ
الش يتيتؤوه العام يت وح يتيتق ا ق يتتاعا وىل أه احلق يتيتوق امل ص يتيتوص علي يتيتا خ امل يتيتا  25م يتيتن الع يتيتد م ص يتيتل يتيتق
الشعوب خ تقثيث مصرياا ووه كاجت م ميز ع .
 8-6وت اول املا  25حق األفثا خ املشاآك بكل ما يعي و اآ الشؤوه العام من عملييتات .وتؤكيتد
الدول يت الط يتيتثف أه الق يتيتاجوه ق يتيتد أق يتيتث احل يتيتق خ ال ص يتيتويت خ اج خ يتيتاابت الرمل يتيتاه الص يتيتامي .وخ ا يت ا الص يتيتد ا
اخت ت احلكوم تدابري تحمن ميل األشخاص ال ين فق د ال صويت ومكاجي مماآس ا ا احلق.
 9-6ومل يمبت أصحاب البالغ تعث حقوق املكةول ملورب الع د ج اكات مباشث  .وبصة
عاميت ا نيتيتب أه ت حيتيتمن الشيتيتكوا ميتيتا يمبيتيتت وريت ا ج يتيتايف اليت ي تعيتيتث ليت صيتيتاحب اليتيتبالغ شخصيتيتياس
و يكةي أه يمبيتت أه قيتواجف أو سياسيت عاميت ميتا تشيتكل اج اكيتا وذا مل ي حيتثآ م يتا أصيتحاب اليتبالغ.
وأصحاب البالغ مل تشمل أحكام ا كم اإل اآي العليا شخصيا و ميكن أه ي حثآوا م ا.
10-6

وب اء على ذلاا تؤكد الدول الطثف عدم وقوع أي اج اكات للع د خ ا ب القحي .

عليقات أصحاب البالغ لى مالحظات الو لة الطرف بشأن األس

املوضو ية

 1-7خ  16جيسيتيتاه/أبثيل  2018ا قيتيتدم أصيتيتحاب اليتيتبالغ تعليقيتيتاهت عليتيتى مالح يتيتات الدول يت الطيتيتثف
بشيه األسر املوضوعي .
 2-7ويؤكيت يتيتد أصيت يتيتحاب اليت يتيتبالغ أه قيت يتثاآي ا كميت يت امليت يتيتؤآ ف  26أيلول/سيت يتيتب مر  2011و 30أيليت يتيتول/
س يتيتب مر  2015ك يتيتاه دم يتيتا أث يتيتث كب يتيتري عل يتيتى الرمل يتيتاه الص يتيتامي وش يتيتثعي  .وق يتيتد أ ا تةس يتيتري ا كم يت ل عثي يتيتض
الص يتيتامي وىل اج ة يتيتاء ا يت الف ب يتيتف الش يتيتعب الص يتيتامي واإلث ي يت الةي ي يت خ المقاف يت واألص يتيتل اإلث يتيتي وس يتيتبل
عيش اخلاص بكل م ما.
3-7

ومل تطب يتيتق ا كم يت اإل اآي يت العلي يتيتا تةس يتيتري اللج يت للم يتيتا  27ال يت ي وآ خ قح يتيتي كي يتيتويف ض يتيتد

السيتيتويد ا وآأت فييت اللج يت أه فيتيتث قييتيتو عليتيتى حيتيتق فيتيتث ميتيتن أفيتثا أي أقلييت نيتيتب أه يكيتيتوه ليت ميتيترآات
معقول وموضوعي وأه يكوه ضثوآاي س مثاآ قدآ األقلي ككل على البقاء و قييتق آفاا يتا  .)9وميكيتن
أه يشكل و آان أشخاص من غري الصاميف خ القائم ا ج خابي للرملاه الصامي سابق من شيهنا أه
تؤ يا من ال احي ال ثي على األقلا وىل و آان  512 000شخل من غري الصاميف خ تليتا القائميت
ا ج خابي  .واو ميتا يعيتي أه الرمليتاه الصيتامي سيتي حول شيتياا فشيتياا وىل ايايت مميتل مصيتاحل أشيتخاص غيتري
صاميف ولن تكةل بعداا احلةام على التا اللتوي والمقاخ الصاميا واو ما يعد ملماب م قسيتثي
تيت يتيتدآني للشيت يتيتعب الصيت يتيتامي خ ف ل يت يتيتدا .وقيت يتيتد قايت يت ِّيتدمت ابلةعيت يتيتلا مجلبيت يتيتات ال سيت يتيتجيل خ القائميت يت ا ج خابييت يت
ج خاابت الرملاه الصامي املقبل ا الك س جثي خ عيتام  .2019وا يتايف العدييتد ميتن امل ميتات امل ااحيت
للصاميف الك تعث ا ملساعد على أب اء اإلث ي الةي ي ل قدمي الطلب وا س ا اف أمام ا كم اإل اآي
العليا حقا .وقد تكيتوه ا يتايف مصيتلح اق صيتا ي خ تسيتجيل عيتد كبيتري ميتن األشيتخاص غيتري الصيتاميف
__________

( )9
10

البالغ آق 1985/197ا الةقث .8-9
GE.19-21937

CCPR/C/124/D/2950/2017

خ القائم يت ا ج خابي يت لح يتيتماه موافق يت الرمل يتيتاه الص يتيتامي عل يتيتى ت ةي يت مش يتيتاآيل كب يتيتري خ جم يتيتا ت ال ع يتيتدين
والسياح ا ماعي وادياكل األساسي .
 4-7ويش يت د الرمل يتيتاه الص يتيتامي ابلةع يتيتلا جزاعيتيتا ا لي يتيتا بس يتيتبب ع يتيتدم اع يتتاف مع يت أعح يتيتائ ابج م يتيتاء
عحيتو واحيتد ميت وىل الشيتيتعب الصيتامي .وقيتد أ آريتيتت ا كميت اإل اآييت العلييتيتا ايت ا الشيتخل خ القائميت
ا ج خابي يت خ ع يتيتام 2011ا واجاخ يتيتب خ ع يتيتام  .2015وأ ا ذل يتيتا وىل مجم يتيتر وآ الرمل يتيتاه الص يتيتامي وأث يتيتث
على صوآت بف ال اس وشثعي .
 5-7و يوافيتيتق أصيتيتحاب اليتيتبالغ عليتيتى ميتيتا ذكثت يت الدول يت الطيتيتثف بشيتيتيه مثاعيتيتا ا كم يت لالل زاميتيتات
الدولي يت الواقع يت عليتيتى ف ل يتيتداا و سيتيتيما تليتيتا امل صيتيتوص علي يتيتا خ الع يتيتد .وميتيتل أه ا كم يت اس يت دت خ
اس اراهت ا وىل توصيات القحاء على ال مييز الع صثي الواآ خ املالح ات اخل امي بشيه ال قثيث
العاش يتيتث وال ق يتيتاآيث م يتيتن الس يتيتابل عش يتيتث وىل ال اس يتيتل عش يتيتث للدول يت ا فق يتيتد جتاال يتيتت ال وص يتيتيات ال يتيتك وآ ت خ
املالح يتيتات اخل امي يت بش يتيتيه ال ق يتيتاآيث الدوآي يت م يتيتن العش يتثين وىل الم يتيتاين والعش يتثينا واج ق يتيتدت في يتيتا اللج يت
تةسري ا كم للما  3من قاجوه الرملاه الصامي.
 6-7ويدعي أصحاب البالغ أه ا كم قبلت أ ل تس د كليا وىل سجالت اإل اآ العام للدول
الط يتيتثفا مم يتيتل س يتيتجالت مكات يتيتب تس يتيتجيل الك يتيتائر ولةوظ يتيتات املقامجع يتيتات ال ابع يت للدول يت ا وأه ا يت ب
الواثئق ياع ُّد هبا.
 7-7وع يتيتالو عل يتيتى ذل يتيتاا ن يتيتور للمحكم يت اإل اآي يت العلي يتيتا جق يت ق يتثاآات الرمل يتيتاه الص يتيتامي امل علق يت
إب آان غري الصاميف خ القائم ا ج خابي  .ويعد ذلا ملمابيت اج ل
يتايف للميتا  1ميتن الع يتدا ألجيت يشيتكل
تد ال خ حق الشعب الصاميا مممال خ الرملاه الصاميا خ ديد أعحائ ب ةس .
 8-7وخ ضيتيتوء امليتيتر ابلقائميت ا ج خابييت ا اقيتيتتح أصيتيتحاب اليتيتبالغ اع ميتيتا تعثييتيتض ردييتيتد للصيتيتاميف
ووعيتيتا وضيتيتل القائم يت ا ج خابي يت اس يت ا ا وىل ال عثييتيتض ا دييتيتد .غيتيتري أج يت ميتيتن غيتيتري امليتيتثري أه تا جيتيتز ا يت ب
العملي يت قبيتيتل ا ج خيتيتاابت املقبل يت  .ويشيتيتري أصيتيتحاب اليتيتبالغ وىل أج يت م يت عيتيتام  1996أجشيتيتات تسيتيتل يت اه
و لة لدآاس حقوق الشيتعب الصيتاميا ميتن وه ال وصيتل وىل ج يتائ تيت كث .وايت ييتثوه أيحيتاا أه اقيتتاح
الدوليت الطيتيتثف و يتيتال تعيتيتديالت عليتيتى قيتيتاجوه الرمليتيتاه الصيتيتامي ي طيتيتوي عليتيتى اع يتتاف ضيتيتمي قه تةسيتيتري
ا كم اإل اآي العليا للما  3ي ا أحكام الع د.
 9-7وتوار يت األقلي يتيتات الي يتيتوم جمموع يت ردي يتيتد م يتيتن ال ح يتيتدايت ال يتيتك هت يتيتد حقوق يتيتا ا مي يت ملور يتيتب
الع دا وخت ليتض ايت ب ال حيتدايت عميتا وار يت خ السيت ي اتا ع يتدما صيتي الع يتد .وميتل ذليتاا فيتنه جيتل
الع د يزال يؤ ي وآا اليوم خ اي ال وع المقاخ لألقليات وتثاث ا من الدم اديكلي.

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

ال ث خ املقبولي
يتالغ ميتيتاا نيتيتب عليتيتى اللج يت أه تقيتيتثآا وفقيتيتا للميتيتا  97ميتيتن
 1-8قبيتيتل ال يتيتث خ أي ا عيتيتاء يَيتيتث خ بيت ل
ج ام ا الدا ليا ما وذا كاه البالغ مقبو أم ملورب الروتوكول ا ياآي.
 2-8و يط اللج علما ج الدول الطثف الك تةيد قه عحوين خ الرملاه الصامي قدما بالغا
ن يتث بشيتيه املسيتيل جةسيت ا وىل يت القحيتاء عليتى ال ميييتز الع صيتثي .وتيت كث اللج يت قه اسيت يةاء أغيتثا
املا  ) 2 5أ) يق حي أه تكوه صاملسيل جةس اص دا صل ب ةر األشخاص ال ي قدموا البالغ وب ةر
الوقائل وجةر احلقيتوق املوضيتوعي  .وتالحيت اللج يت أه اليتبالغ املعيتثو عليتى يت القحيتاء عليتى ال ميييتز
GE.19-21937
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الع صيتيتثي مل يقيتيتدم ميتيتن جةيتيتر مقيتيتدمي ايت ا اليتيتبالغ .وب يتيتاء عليتيتى ذليتيتاا تسيت اللج يت عيتيتدم كيتيتوه املسيتيتيل
ذاهتا لل آاسيت ميتن قبيتل ايايت أ يتثا ميتن ايايتات ال حقييتق اليتدون أو ال سيتوي الدولييت ا وفقيتا مليتا تق حيتي
املا  )2 5أ) من الروتوكول ا ياآي.
 3-8و يط اللج علما اب عاء الدول الطثف أه الثئيسيت احلالييت للرمليتاه الصيتاميا السيتيد سيتاجيال -
أيكييتيتوا قيتيتدمت بالغيتيتا ن يتيتث بشيتيتيه املسيتيتيل جةس يت ا وىل ا يت ب اللج يت اباي يتيتا اخليتيتاص .وت يت كث اللج يت قهنيتيتا
لصيتيتتا خ  28نذاآ/ميتيتاآس 2017ا وىل أه اليتيتبالغ مقبيتيتول أله صيتيتاحب اليتيتبالغ قدم يت اباي يتيتا اخليتيتاص.
وعلي ا فنه ذلا البالغ مل يقدم من جةر األشخاص ال ين قدموا البالغ احلان.
 4-8و يتيتيط اللج يت علميتيتا اب عيتيتاء الدوليت الطيتيتثف أه أصيتيتحاب اليتيتبالغ مل يسيت ةدوا سيتيتبل ا ج صيتيتاف
ا لي وفقا ملا تق حي املا  )2 5ب) من الروتوكول ا ياآي .و يط اللج علما قه القثاآات الك
قحيتيتت مل يت ي أشيتيتخاص حيتيتق ال صيتيتويت الفيتيتا لق يتثاآ يت ا ج خيتيتاابت قيتيتد صيتيتدآت عيتيتن ا كم يت اإل اآي يت
العلياا واي أعلى لكم اس ا اف للييت و صيت ابل يتث خ املسيتائل اإل اآييت  .و يتيط علميتا أيحيتا ب يكييتد
الدول يت الط يتيتثف ر يتوار مجل يتيتب ولت يتيتاء ق يتثاآ ا كم يت اإل اآي يت العلي يتيتا م يتيتن ا كم يت جةس يت ا ع يتيتن مجثي يتيتق تق يتيتدمي
اس ا اف اس م ائي .و يط اللج علما ك لا اب عاء أصيتحاب اليتبالغ أه األفيتثا الصيتاميف ميكيت
اليتيتد ول مجثفيتيتا خ عملييت ت عليتيتق بطلبيتيتات مقدميت ميتيتن أشيتيتخاص ن يتثين إل آار يت خ القائميت ا ج خابييت ا
ألهنيتا تع يتر وريتثاء سيتثايا وأه الطعيتن خ قيتثاآات ا كميت اإل اآييت العلييتا عيتيتن مجثييتق ا سيت ا اف ا سيت م ائي
ي يتيتاح لألمج يتثاف خ تليتيتا العملي يت وه غيتيتريا  .و يتيتيط اللج يت علميتيتا ك يت لا اب عيتيتاء أصيتيتحاب اليتيتبالغ أه
الرملاه الصامي اس يجض القثاآات الصا آ عن ا كم اإل اآي العلييتا خ عيتام 2011ا ولكيتن ا سيت ا اف
اآف  .ومل تطعن الدول الطيتثف خ صيتح ايت ا ا عيتاء .وتيتثا اللج يت أه الدوليت الطيتثف مل تمبيتت وريتو
س يت يت يتيتبيل اج ص يت يت يتيتاف فع يت يت يتيتال م يت يت يتيتاح بق يت يت يتيتدآ معق يت يت يتيتول ألص يت يت يتيتحاب ال يت يت يتيتبالغ .وعلي يت يت يت ا ختل يت يت يتيتل اللج يت يت يت وىل أه
املا  ) 2 5ب) من الروتوكول ا ياآي م ع ا من ال ث خ البالغ.
 5-8و يتيتيط اللج يت علم يتيتا بق يتيتول الدول يت الط يتيتثف وه ا ع يتيتاءات أص يتيتحاب ال يتيتبالغ تق يتيتوم مق يتيتام ع يتيتوا
ملص يتيتلح ا ماع يت ا أي أه ا ع يتيتاءاهت ت يتيتاول اج اك يتيتات غ يتيتري مباش يتيتث أو ح يت افتاض يتيتي حلق يتيتوق الش يتيتعب
الصيتيتامي األص يتيتلي بور يت ع يتيتام .وتشيتيتري اللج يت وىل أه امليتيتا  2م يتيتن الروتوكيتيتول ا ي يتيتاآي ت يت ل عل يتيتى أه
تقدمي البالغات نور و لألفثا ال ين يدعوه اج ايف حق من حقوق امليت كوآ خ الع يتد .وتالحيت
اللج يت ك يت لا أه أص يتيتحاب ال يتيتبالغ ق يتيتد ق يتيتدموا ال يتيتبالغ اباي يت اخل يتيتاصا وبوص يتيتة أف يتثا ا م يتيتن الش يتيتعب
الصامي وان بف خ اج خيتاابت الرمليتاه الصيتامي .وتالحيت اللج يت أه  22شخصيتا ميتن أصيتحاب اليتبالغ
مدآروه خ القائم ا ج خابي ا وأه اث ف م عحواه خ الرملاه الصامي .وتالح اللج ك لا أه
ثالث يت أش يتيتخاص م يتيتن أص يتيتحاب ال يتيتبالغ غ يتيتري م يتيتدآرف خ القائم يت ا ج خابي يت ا مل يتيتن ف يتيتي ص يتيتاحبا ال يتيتبالغ
ال ثوني يتيتاه .وابل يتيتث وىل ع يتيتدم ور يتيتو ا ع يتيتاء يةي يتيتد قه أص يتيتحاب ال يتيتبالغ المالثيت يت اسيت يتابعدوا م يتيتن القائميت يت
ا ج خابييت آغميتيتا عيت أو وآو معلوميتيتات أ يتيتثا تمبيتيتت ا عيتيتاءاهت ا فيتيتنه اللج يت يسيتيتع ا أه ختليتيتل وىل
وقوع ضثآ على أصحاب البالغ المالث بسبب قثاآات ا كم اإل اآي العليا امل علق إب آان أعحيتاء خ
قائم اج خابي مل يادآروا في ا ومل يسعوا وىل ذلا .وفيما ي علق ببقي أصحاب البالغ ال  22املدآرف خ
القائميت ا ج خابييت ا تيتيتثا اللج يت أه املسيتيتائل امل علقيت بعميتيتل الرمليتيتاه واج خاابتيت قيتيتد تيتيتؤثث عليتيتي ا بصيتيتة
الةث ييت  .وب يتيتاء عليتيتى ذليتيتاا تيتيتثا اللج يت أجيت شيتيتيء مي يتيتل أه يقيتيتدم أصيتيتحاب اليتيتبالغ ال  22امليتيتدآرف خ
القائم ا ج خابي بالغا وىل اللج يت ملوريتب امليتا  1ميتن الروتوكيتول ا ييتاآيا وذا كيتاه ا عيتاء ي عليتق
ب عث حقوق الةث ي ج اكات.
 6-8وفيما ي علق اب عاء أصحاب البالغ ملوريتب امليتا  1ميتن الع يتدا تشيتري اللج يت وىل ار ا اهتيتا
القحيتائي اليتك ذابيتت في يتيتا وىل عيتدم ريتوار أه يقيتيتدم شيتخلا بصيتة الةث ييت ا بالغيتا ملوريتب الروتوكيتيتول
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ا ييتيتاآي ييتيتدعي فييت اج يتيتايف حقيت خ تقثييتيتث املصيتيتري امل صيتيتوص علييت خ امليتيتا  1ميتيتن الع يتيتدا اليتيتك ت يتيتاول
احلقوق املم وح للشعوب هب ا الشيه  .)10وتشري اللج أيحا وىل أه الروتوكيتول ا ييتاآي ييت ل عليتى
ورثاء خيول األفثا تقدمي ا عاء بشيه اج يتايف حقيتوق الةث ييت ا غيتري أه ايت ب احلقيتوق تشيتمل احلقيتوق
امل صيتيتوص علي يتيتا خ امليتيتا  1ميتيتن الع يتيتد  .)11وب يتيتاء عليتيتى ذليتيتاا تيتيتثا اللج يت أه ا عيتيتاء أصيتيتحاب اليتيتبالغ
امل علق ابج ايف املا  1من الع د غري مقبول ملورب املا  1من الروتوكول ا ياآي .ومل أه اللج
غيتيتري و صيت ملوريتيتب الروتوكيتيتول ا ييتيتاآي ابل يتيتث خ بيتيتالغ ييتيتدعي وقيتيتوع اج يتيتايف للحيتيتق خ تقثييتيتث املصيتيتري
ال ي تكةل اي املا  1من الع يتدا فنهنيتا ميكيتن أه تةسيتث امليتا 1ا ع يتد ا ق حيتاءا للبيتت خ اج يتايف
احلقوق ا مي ملق حى البابف الماين والمالث من الع د من عدم .)12
 7-8و يتيتيط اللج يت علم يتيتا اب ع يتيتاء الدول يت الطيتيتثف أه أص يتيتحاب ال يتيتبالغ ي يتيتدعوه اج يتيتايف حق يتيتوق
الةث ييت ا ومل يمب يتوا أهنيت تحيتثآوا عليتى يتيتو مباشيتث ميتن ا ج اكيتيتات املزعوميت للع يتدا ومل يقيتيتدموا أ ليت ما ييت
تيتيتدع ميتزاعم ا ومل يمب يتوا ا عيتيتاءاهت  .وييتيتدعي أصيتيتحاب اليتيتبالغ ال  22أيحيتيتا أه ا كميت قيتيتد ثريتيتت عيتيتن
ال ةسيتيتري القيتيتاجوين ال يتوافقيا ع يتيتدما ب يتيتت خ ميتيتدا اسيت يةاء األشيتيتخاص ملعيتيتايري ا ج ميتيتاء وىل الشيتيتعب الصيتيتامي
األصيتليا وأه ايت ا األميتث قيتد أثيتث عليتى حيتق مييتل أفيتثا الشيتعب الصيتاميا ملوريتب امليتا  26ميتن الع يتدا خ
قيتوق املكةوليت ملوريتب امليتا 27
املساوا أمام القاجوها وأه األحكام الصا آ عن ا كم تعيتوق ميت ع
من الع د خ اس خدام لت وال م ل بمقاف اب شيتتايف ميتل أب يتاء ميتاع اآل يتثين .و يتيط اللج يت علميتا
كيت لا اب عيتيتاء أصيتيتحاب اليتيتبالغ أه األحكيتيتام اليتيتك وافقيتيتت في يتيتا ا كميت اإل اآييت العلييتيتاا الفيتيتا لقيتثاآ يت
ا ج خاابتا على مجلبات عيتد ميتن األفيتثا ابل صيتويت خ اج خيتاابت الرمليتاه الصيتاميا قيتد أفسيتدت القيميت
ال مميلييت للرمليتيتاه الصيتيتامي وأثيتيتثت عليتيتى حق يت ايت خ املشيتيتاآك الةعاليت خ الشيتيتؤوه العاميت  .وتع يتيتر اللج يت أه
أصحاب البالغ يدفعوه خ ا ب ا عاءات قوق املكةول ملورب املا  25من الع د.
 8-8وتشيتيتري اللج يت وىل ار ا اهتيتيتا القحيتيتائي اليتيتك ذابيتيتت في يتيتا وىل أه أي شيتيتخل ي يتدنعي أج يت وقيتيتل
ضحي اج ايف حلق يكةل الع د نب علي أه يمبت وميتا أه وليت مجثفيتا قيتد أ لنيتت فعيتال ملماآسيت حقيت ا
إبقيتيتدام ا عليتيتى فعيتيتل أو بتكيت ا ووميتيتا أه ايت ا اإل يتيتالل ابت وشيتيتيكاا مسيت دا فيميتيتا يقدميت ميتيتن حجيت وىل
القيتيتاجوه املعميتيتول ب يت أو وىل ق يتثاآ أو مماآس يت قحيتيتائي أو و اآي يت  .)13وتالح يت اللج يت أه أصيتيتحاب اليتيتبالغ
ال  22ي موه وىل الشعب الصامي األصليا وأه ذلا خيود احليتق خ تقثييتث املصيتري اليتدا لي وخ ال م يتل
بمقاف ولت ا ملا خ ذلا اب شتايف مل أفثا ماع اآل ثين .ومميتا ريتدال فييت أيحيتا أه الرمليتاه
الصيتامي ايتو املؤسسيت اليتك أجشيتيهتا الدوليت الطيتثف لكيتي تحيتيتمن م يتل الشيتعب الصيتيتامي ابحلكيت اليت اس خ
املس يتيتائل امل ص يتيتل ابللتيت يت والمقافيت يت ا يتيتل ومج يت يت ا وأه إبمكاجيت يت أه يق يتيتدم مب يتيتا آات ومقتح يتيتات لسيت يتيتلطات
الدوليت يت ا فحيت يتيتال عيت يتيتن وصيت يتيتداآ البييت يتيتاانت .وقيت يتيتد سيت يتيتعى أصيت يتيتحاب اليت يتيتبالغا بوصيت يتيتة ميت يتيتدآرف خ القائميت يت
ا ج خابي للرملاه الصاميا وأعحاء خ ذلا الرملاه ابل سب ث ف م ا وىل مماآسيت احليتق خ املشيتاآك
خ و اآ الش يتيتؤوه العاميت يت ا وميت يتيتا مباشيت يتيتث أو بواسيت يتيتط مممل يتيتف خي يت يتيتاآوهن ثييت يت ا وخ أه يصيت يتيتوتوا ويا خبيت يتوا خ
اج خاابت وآي حقيقي لعحوي الرملاه الصامي.
__________

( )10لوبيكوه ليا ضد ك داا الةقث .3-13
( )11ال عليق العام آق 23ا الةقث 1-3س بوما بوما ضد بريو )CCPR/C/95/D/1457/2006ا الةقث .3-6
( )12غييت يتيتوت ون يت يتيتثوه ضيت يتيتد فثجسيت يتيتا )CCPR/C/75/D/932/2000ا الةقيت يتيتث 4-13س م ويكيت يتيتا ون يت يتيتثوه ضيت يتيتد جيوريل يت يتيتداا
الةقث .2-9
( )13آاابي ضد اول دا )CCPR/C/117/D/2124/2011ا الةقث 5-9ا حيث ياس ش د بقحي أجدآسن ضيتيتد اليتيتدامثيف
)CCPR/C/99/D/1868/2009ا الةق يت يت يت يتيتث 4-6ا وأ.و.ب .ضيت يت يت يتيتد اليت يت يت يتيتداماآيف )CCPR/C/109/D/1879/2009ا
الةقث .4-6
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 9-8و يط اللج علما قه اج خاابت الرملاه الصامي جتثي ميتث كيتل أآبيتل سيت واتا وأه امليتا
من قيتاجوه الرمليتاه الصيتامي تيت ل عليتى حيتق كيتل فيتث ميتن أفيتثا الشيتعب الصيتامي خ ال صيتويت اب يتداء ميتن
يتو 6 000
سن  18عاماا وقه عيتد ال يتا بف امليتدآرف عليتى القائميت ا ج خابييت للرمليتاه الصيتامي يبليت
ان ب .و يط علما أيحا ب يكيد أصحاب البالغ أه القثاآات الك صدآت عن ا كم اإل اآي العلييتا
م يت عيتيتام  2011قيتيتد بيتيتدلت القواعيتيتد الثايي يت ل حدييتيتد ميتيتن ي بتيتيتي و آار يت خ القائم يت ا ج خابي يت ا فعطليتيتت
ب يت لا حيتيتق الشيتيتعب الصيتيتامي األصيتيتلي خ تقثييتيتث املصيتيتري اليتيتدا ليا وأه ا يت ب الق يتثاآات ميكيتيتن أه تيتيتؤ يا
ج يت يتثاي عليت يتيتى األقيت يتيتلا وىل و آان  512 000شيت يتيتخل ميت يتيتن غيت يتيتري الصيت يتيتاميف خ القائم يت يت ا ج خابييت يت للرمليت يتيتاه
الص يتيتامي .و يتيتيط اللج يت علم يتيتا أيح يتيتا اب ع يتيتاء أص يتيتحاب ال يتيتبالغا ال يت ي مل تدحح يت الدول يت الط يتيتثفا أه
مجلبات قدمت ابلةعل لل سجيل خ القوائ ا ج خابي الصيتامي ج خيتاابت عيتام 2019ا وأه العدييتد ميتن
امل مات امل ااح للصاميف تعث املساعد على أب اء اإلث ي الةي ي ل قيتدمي الطليتب وا سيت ا اف أميتام
ا كميت اإل اآييت العلييتيتا حقيتيتاا وأجيت آمليتيتا تكيتيتوه ا يتيتايف مصيتيتلح اق صيتيتا ي خ و آان عيتيتد كبيتيتري ميتيتن األفيتثا
غيتري الصيتيتاميف خ القائميت ا ج خابييت لحيتيتماه موافقيت الرمليتاه الصيتيتامي عليتيتى املشيتاآيل خ جميتيتا ت ال عيتيتدين
والس يت يتيتياح ا ماعي يت يت والب ي يت يت ال ح ي يت يت  .وت يت يتيتثا اللج يت يت أه أص يت يتيتحاب ال يت يتيتبالغ ال  22آمل يت يتيتا ي يت يتيتيثثوها بص يت يتيتة
الشخصيتي ا ابملسيتائل امل علقيت ابلقائميت ا ج خابييت ج خيتاابت الرمليتيتاه الصيتاميا اليتك قيتد تكيتوه ديتا خ وقيتيتت
ذيول على قدآ الرملاه على مميل الشعب الصيتامي األصيتلي وعليتى اييت حقيتوق أصيتحاب اليتبالغ
وشيا ٌ
خ املشاآك خ و اآ الشؤوه العام بوصة أعحاء خ ا ا اجمل مل األصيتلي .وليت لاا فيتنه اللج يت تيتثا أه
أص يتيتحاب ال يتيتبالغ ال 22ا بوص يتيتة م يتيتن الش يتيتعب الص يتيتامي األص يتيتلي وم يتيتدآرف خ القائميت يت ا ج خابييت يت ا آمل يتيتا
ي يثثوه كيفثا من رثاء األحكام الك أصدآهتا ا كم بشيه القوائ ا ج خابي للرملاه الصامي.
21

 10-8وب يتيتاء عليتيتى ذليتيتاا تيتيتثا اللج يت أه ا عيتيتاءات أصيتيتحاب اليتيتبالغ ال  22قيتيتد اشيتيتةعت ق ل يت كافي يت
ألغثا املقبولي ا وأجيت شيتيء مي ع يتاا ملق حيتى امليتا  1ميتن الروتوكيتول ا ييتاآيا ميتن ال يتث خ ايت ا
البالغ فيما ي علق اب عاءات امل علق ابملوا  25و 26و 27من الع د.
 11-8وخ ضيتيتوء ميتيتا تق يتدنما تيتيتثا اللج يت أه ا عيتيتاءات أصيتيتحاب اليتيتبالغ اليت يت  22امل يت كوآين أعيتيتالب ال يتيتك
ت دآن خ ومجاآ املوا  25و 26و 27من الع د مقبول ا وتشثع خ ال ث خ أسس ا املوضوعي .

ال ث خ األسر املوضوعي
 1-9ج ثت اللج خ البالغ خ ضوء ميل املعلومات الك أاتح يتا ديتا الطثفيتاها وفقيتا للميتا )1 5
من الروتوكول ا ياآي.
 2-9و يط اللج علما اب عاءات أصيتحاب اليتبالغ اليتك تةييتد قه ا كميت اإل اآييت العلييتا ثريتت
ع يت يتيتن الق يت يتيتاجوه ال ش يت يتثيعي وال عثي يت يتيتض ال يت يتوافقي لالج م يت يتيتاء وىل الش يت يتيتعب الص يت يتيتامي ألغ يت يتثا وع يت يتيتدا القائم يت يت
ا ج خابي ا مما يشكل اج اكا للما تف  25و 27من الع د .ويدفل أصحاب البالغ ك لا قه قيتثاآات
ا كم يت ق يتيتد أفس يتيتدت القيم يت ال مميلي يت للرمل يتيتاه الص يتيتاميا وأث يتيتثت عل يتيتى حق يتيتوق خ املش يتيتاآك الةعال يت خ
الشؤوه العام وخ مماآس حق خ تقثيث املصري الدا ليا وأثثت سلبا على اس خدام أصحاب البالغ
والشعب الصامي للت وم ع بمقاف اب شتايف مل أفثا ماع اآل ثين .ويثا أصحاب البالغ
أه ا يت ب الق يتثاآات را ت م يتيتن ا جقس يتيتام ا يتيتل الرمل يتيتاها ال يت ي أص يتيتبي أ اوب أق يتيتل فعالي يت خ تعزي يتيتز و اي يت
حق يتيتوق الش يتيتعب الص يتيتاميا وهت يتيتد ب يتزاي وض يتيتعاف عح يتيتوي أف يتثا الش يتيتعب الص يتيتامي األص يتيتلي خ الق يتوائ
ا ج خابي يت للرمليتيتاها مليتيتا خ ذليتيتا ا ج خيتيتاابت املقبل يت  .وييتيتدعي أصيتيتحاب اليتيتبالغ أه املعيتيتايري اليتيتك مجبق يتيتا
ا كم مل يكن دا أي مرآ معقول وموضوعيا مما يشكل اج اكا حلقوق املكةول ملورب الع د.
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 3-9وفيم يتيتا ي عليت يتيتق ابمل يتيتا 25ا يت يتيتيط اللج يت يت علميت يتيتا جيت يت الدوليت يت الطيت يتيتثف ال يتيتك تةييت يتيتد قه املثارعيت يت
القحيتيتائي اليتيتك جتثي يتيتا ا كميت اإل اآييت العلييتيتا م صيتيتوص علي يتيتا خ القيتيتاجوه وأه الدوليت الطيتيتثف قيتيتد اختيت ت
ميل ال دابري الك تحمن ُّ
مكن ميل األشخاص ال ين فق د ال صويت من مماآس ا ا احلق ملا ي ةيتق
ماميتيتا ميتيتل امليتيتا  25ميتيتن الع يتيتد .وتقيتيتول الدوليت الطيتيتثف وهنيتيتا يتيتتم ماميتيتا مبيتيتدأ دييتيتد ادوييت ال اتييت كمعييتيتاآ
ل عثيض ماع من ال اس أو فث من األفثا ابع باآب من الشعوب األصلي ا عمال ب وصيات القحاء
على ال مييز الع صثي .و يط اللج علما أيحا ب يكيد أصحاب البالغ أه الدول الطثف ه خ
احلس يتيتباه و يتيتاوف يت القح يتيتاء عل يتيتى ال ميي يتيتز الع ص يتيتثي م يتيتن أ يعط يتيتي ال عثي يتيتض ال يت ي اع مدت يت ا كم يت
اإل اآي العليا للشيتخل الصيتامي املخيتول حيتق اج خيتاب أعحيتاء الرميتاه الصيتامي ا ع بيتاآ الكيتاخ حلقيتوق
الشعب الصامي خ ديد اوي أو اج مائ وفقا لعا ات وتقاليدب وحق خ عدم ال عث للدم القسثي
أو ل يتيتدمري ثقاف يت ا وا يتيتي حق يتيتوق مع يتيتتف هب يتيتا ملور يتيتب امل يتيتا تف  33و 8م يتيتن وع يتيتاله األم يت امل ح يتيتد بش يتيتيه
حقوق الشعوب األصلي .)14
 4-9و يتيط اللج يت علميتا قه ا يتايف عملييت خ الوقيتيتت احليتان ل عيتديل قيتاجوه الرمليتاه الصيتاميا مليتيتا خ
ذلا معايري ديد احليتق خ ال صيتويت .و يتيط اللج يت علميتا أيحيتا اب عيتاء أصيتحاب اليتبالغ أجيت ميتن غيتري
املثري أه تا جز ايت ب العملييت قبيتل حليت ول موعيتد ا ج خيتاابت املقبليت وأه ليتاو ت عدييتد ريتثت لدآاسيت
املسيل وه أه قق ج ائ ت كث.
 5-9وتشيت يتيتري اللج يت يت وىل أه الةقيت يتيتث  4ميت يتيتن تعليق يت يتيتا العيت يتيتام آقيت يت  )1996 25بشيت يتيتيه املشيت يتيتاآك خ و اآ
الشؤوه العام وحق ا قتاعا ت ل على وروب ا س ا وىل معايري موضوعي ومعقوليت ليتدا فيت ث أي
شيتيتثورب عليتيتى مماآس يت األف يتثا حلق يت خ املشيتيتاآك خ و اآ الشيتيتؤوه العام يت ا مشيتيتاآك مباشيتيتث أو عيتيتن مجثييتيتق
ممملف خي اآوهن ثي ا وحق خ أه يصوتوا ويا َخبوا خ اج خيتاابت وآييت حقيقييت  .وتشيتري اللج يت أيحيتا
وىل ا ر ا القحائي ال ي توصيتلت ولييت خ قحيتي ليتوفلير ضيتد ك يتداا وآأت فييت أه احلاريت تسيت دعي
خ بع احلا ت وضل تعثيض لةا األشخاص ال ين ي موه وىل أحد الشعوب األصلي ا حلماييت قيتدآ
األقلي ككل على البقاء و قيق آفاا ا  .)15وخ قحي كي ويف ضد السيتويدا آأت اللج يت أه فيتث قييتو
عل يتيتى ح يتيتق ف يتيتث م يتيتن أف يتثا أي أقلي يت ن يتيتب أه يك يتيتوه ل يت م يتيترآات معقول يت وموض يتيتوعي وأه يك يتيتوه ض يتيتثوآاي
س مثاآ قدآ األقلي ككل على البقاء و قيق آفاا ا .)16
 6-9وتشري اللج وىل أه املا  33من وعاله األم امل حد بشيه حقوق الشعوب األصلي ت ل
على حق الشعوب األصلي خ ديد اوي يتا أو اج مائ يتا وفقيتا لعا اهتيتا وتقالييتداا وعليتى حق يتا خ تقثييتث
اياكل يتيتا وا ي يتيتاآ أعح يتيتاء مؤسس يتيتاهتا وفق يتيتا إلرثاءاهت يتيتا اخلاص يت  .وت يت ل امل يتيتا  9م يتيتن اإلع يتيتاله عل يتيتى ح يتيتق
الشعوب األصلي وأفثا اا خ ا ج ماء وىل جم مل أصلي أو وىل أم أصلي ا وفقا ل قاليد وعا ات اجمل مل
املعي أو األم املع ي ا و نور أه يتتب على مماآس ا ا احليتق ميييتز ميتن أي جيتوع .ووفقيتا للميتا )1 8
من اإلعالها فق للشعوب األصلي وأفثا اا عدم ال عث للدم القسثي أو ل دمري ثقاف .
 7-9وخ ايت يت ا السيت يتيتياقا يت يتيتيط اللج يت يت علميت يتيتا قه امليت يتيتا  3ميت يتيتن قيت يتيتاجوه الرمليت يتيتاه الصيت يتيتامي تشيت يتيتترب خ
دييتد ميتن نيتور ليت ال صيتويت خ ا ج خيتاابت الرملاجييت ا وىل
تص يض الشخل على أجيت صيتامي ألغيتثا
راجب ق اع الشخصي ب لاا ما يلي :أ) أه يكوه او جةس أو على األقل أحد والدي أو أريتدا ب
قيتيتد تعل يت اللت يت الصيتيتامي كلت يت أوىلس ب) أه يكيتيتوه ميتيتن جسيتيتل شيتيتخل أ آن ااي يت خ سيتيتجل عقيتيتاآي أو
__________

(CERD/C/FIN/CO/20-22 )14ا الةقث .12
( )15البالغ آق 1977/24ا الةقث .15
( )16البالغ آق 1985/197ا الةقث .8-9
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ضثييب أو سكاين على أج من الالبيف ال ين يعيشيتوه خ ا بيتال أو التيتاابت أو يزاوليتوه صيتيد األاييتايفس
أو ن) أه يكوه أحد والدي على األقل قد اسيتجل ك ا يتب ييتاآ أعحيتاء وفيتد الصيتاميف أو الرمليتاه
الصيتيتامي .و يتيتيط اللج يت علميتيتا أيحيتيتا قه ا كميت اإل اآييت العلييتيتا ذكيتيتثت بوضيتيتوح خ مع يت احليتيتا تا أه
الشيتيتخل املعيتيتي يسيت وخ أي معييتيتاآ ميتيتن املعيتيتايري املوضيتيتوعي امل صيتيتوص علي يتيتا خ امليتيتا  3ميتيتن القيتيتاجوها
واو ما مل خي لض علي الطثفاه.
 8-9وتش يتيتري اللج يت وىل تعليق يتيتا الع يتيتام آق يت 23ا و اص يت الةق يتيتث  7م يت ا ال يت ي آأت في يت أه المقاف يت
ت بدا قشكال كمري ا من بي ا اتباع أسلوب عين يثتبط ابس خدام ميتواآ األآ ا و سيتيما خ حاليت
السكاه األصليف .وميكن أه يشمل ا ا احلق أجشيتط تقليدييت مميتل صيتيد السيتما أو القيت ل واحليتق خ
العيتيتين خ لمييتيتات يصيتيتوهنا القيتيتاجوه .وقيتيتد ي طليتيتب ال م يتيتل هب يت ب احلقيتيتوق تيتيتدابري قاجوجي يت ونابي يت للحماي يت
وتيتدابري تثمي وىل ضماه ا شتايف الةعال ألفثا ماعات األقليات خ القثاآات الك تؤثث في  .وتالح
اللج ك لا أه املا  27من الع دا الك فسثت خ ضوء وعاله األم امل حد بشيه حقوق الشعوب
األصيتيتلي وامليتيتا  1ميتيتن الع يتيتدا تاكيت ِّيتثس حيتيتق الشيتيتعوب األصيتيتلي ا غيتيتري القابيتيتل لل صيتيتثفا خ تقثييتيتث مصيتيترياا
ب ةسيت ا وحثييت تقثييتيتث مثكزايتيتا السياسيتيتي والسيتيتعي وىل قييتيتق مائ يتيتا ا ق صيتيتا ي وا ر ميتيتاعي والمقيتيتاخ .)17
و ميكن أه تاةصل املا  1من الع د وما يواري ا من ال زامات ت علق ب ةي اا عن غرياا ميتن األحكيتام
الواآ خ الع د وقواعد القاجوه الدون .)18
 9-9و يط اللج علما قه أصحاب البالغ مل يمب واا وفقا للدول الطثفا ور الحثآ ال ي وقل
علي بشكل مباشث بسبب أحكام ا كم اإل اآي العليا .و يتيط علميتا أيحيتا بطليتب أصيتحاب اليتبالغ
أه ه يت اللج يت خ ا ع ب يتيتاآ األبع يتيتا الةث ي يت وا ماعي يت حلق يتيتوق  .وخ ا يت ا الص يتيتد ا تش يتيتري اللج يت وىل
تعليق ا العام آق 23ا ال ي تسل في قه اديتدف ميتن اييت احلقيتوق امل صيتوص علي يتا خ امليتا  27ميتن
الع يتيتد ايتيتو ضيتيتماه بقيتيتاء واسيت مثاآ تطيتيتوآ ادوييت المقافييت والدي ييت وا ر ماعييت لألقلييتيتات املع ييت ا مميتيتا يميتيتثي
جسيتيتي اجمل ميتيتل ككيتيتل .وب يتيتاء علييت ا آأت اللج يت وريتيتوب اييت ايت ب احلقيتيتوق بصيتيتة ا ايت با وعيتيتدم اخلليتيتط
بي يتيتا وبيتيتف احلقيتيتوق الشخصيتيتي األ يتيتثا املم وحيت للجمييتيتل ملوريتيتب الع يتيتد  .)19وعيتيتالو عليتيتى ذليتيتاا فعليتيتى
الثغ من أه احلقوق املصوج ملورب املا  27اي حقوق فث ي ا فنهنا تع مد بيتدوآاا عليتى قيتدآ ماعيت
األقلي يت عليتيتى احلةيتيتام عليتيتى ثقاف يتيتا أو لت يتيتا أو ي يتيتا  .)20وتشيتيتري اللج يت ك يت لا وىل أه يبار يت وعيتيتاله
األم يت امل حيتيتد بشيتيتيه حقيتيتوق الشيتيتعوب األصيتيتلي ت يت ل عليتيتى أه الشيتيتعوب األصيتيتلي مليتيتا حقوقيتيتا ماعي يت
غيتيتت ع يتيتا لورو ايتيتا وآفااي يتيتا وت مي يتيتا امل كامل يت كشيتيتعوب .وخ ضيتيتوء ميتيتا تقيتيتدما تيتيتثا اللج يت أج يت خ
سيتيتياق حقيتيتوق الشيتيتعوب األصيتيتلي ا ت خيت امليتيتا اته  25و 27ميتيتن الع يتيتد بعيتيتدا ماعييتيتا وبعيت ايت ب احلقيتيتوق
ميكيتيتن ال م يتيتل هبيتيتا و اب ش يتتايف ميتيتل اآل يتثين .ووه حقيتيتوق اجمل ميتيتل األصيتيتلي خ املشيتيتاآك السياسيتيتي خ
سياق تقثيث املصري الدا لي ملورب املا 27ا مقثوء خ ضوء املا  1من الع دا وصوان حلقوق أفيتثا
ا ماع يت خ ال م يتيتل بمق يتيتاف أو اس يت خدام لت يت اخلاص يت اب ش يتتايف م يتيتل أف يتثا م يتيتاع اآل يتثينا ا يتيتي
حق يتيتوق ي م يتيتل هب يتيتا ك يتيتل ف يتيتث ملة يتيتث ب وه اآل يتيتث .وب يتيتاء عل يتيتى ذل يتيتاا ن يتيتب عل يتيتى اللج يت أه ه يت خ
ا ع باآ البعيتد ا ميتاعي ديت ا الحيتثآ ع يتدما ت يتث خ الحيتثآ الةيتث ي خ سيتياق ايت ا اليتبالغ .وفيميتا ي عليتق
إبضيتيتعاف صيتيتوت جم ميتيتل أصيتيتلي خ سيتيتياق تقثييتيتث املصيتيتري اليتيتدا ليا ميكيتيتن أه ييتيتؤ ي الحيتيتثآ ال يت ي يلحيتيتق
__________

()17
()18
()19
()20
16

وعاله األم امل حد بشيه حقوق الشيتيتعوب األصيتيتلي ا امليتيتا 3س اج يتيتث أيحيتيتا امليتيتا  4ميتيتن اإلعيتيتاله .اج يتيتث كيت لاا
ال عليق العام آق 12ا الةقث .2
ال عليق العام آق 12ا الةقث .2
ال عليق العام آق 23ا الةقث .9
املثرل جةس ا الةقث .2-6
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اب ماعيت مباشيتيتث وىل تحيتثآ كيتيتل فيتث ميتيتن أفيتثا ايت ب ا ماعيت  .فيصيتيتحاب اليتبالغ ايت أفيتثا خ جم ميتيتل ميتيتن
السكاه األصليف وميل ا عاءاهت دا صل قوق بصة ا ب.
 10-9و يتيتيط اللج يت علم يتيتا اب ع يتيتاء أص يتيتحاب ال يتيتبالغ أه الو ي يت املس يت د وىل الرمل يتيتاه الص يتيتامي جتع يتيتل
فعالي أ ائ وقدآت على ال عبري عن نآاء الشعب الصامي على و يةي ابلتيتث ا ميتن األميتوآ األساسيتي
ل ةي الدول الطثف املا تف  25و 27من الع دا وأه الرملاه الصامي ميمل أ ا ااميت للصيتاميفا أفيتثا ا
وماع يتيتاتا خ ال م يتيتل ابحلق يتيتوق ا مييت يت ملق ح يتيتى تل يتيتا امل يتوا ومماآسيت يت ا .وتالح يت اللج يت أه س يتيتلطات
الرمليت يتيتاه الصيت يتيتامي ووارباتيت يت تشيت يتيتمل آعاييت يت لتيت يت الصيت يتيتاميف وثقيت يتيتاف ا وا ا ميت يتيتام ابملسيت يتيتائل امل علقيت يت ملثكيت يتيتز
الصيتيتاميف بوصيتيتة ميتيتن الشيتيتعوب األصيتيتلي ا وممييتيتل الشيتيتعب الصيتيتامي عليتيتى الصيتيتعيدين اليتيتومجي واليتيتدون خ
مسائل ت صل مل ام وتقدمي املشوآ وىل ميل السلطات الك علي ا ال شاوآ مع بشيه قائم مجويليت ميتن
املسيتائل اليتك ختيتل الصيتاميف بوصيتة ميتن الشيتعوب األصيتلي أو بشيتيه ال طيتوآات اليتك تقيتل ا يتل ومجيتيتن
الصيتيتاميف .وعلييت ا تيتيتثا اللج يت أه الرمليتيتاه الصيتيتامي ايتيتو املؤسسيت اليتيتك تحيتيتمن هبيتيتا الدوليت الطيتيتثف فعالييت
مشيتيتاآك أف يتثا الشيتيتعب الصيتيتامي بوصيتيتة جم معيتيتا أصيتيتليا خ الق يتثاآات اليتيتك تيتيتؤثث عليتيتي  .وعلي يت ا فيتيتنه وفيتيتاء
الدول الطثف اب ل زامات الواآ خ املا  27من الع د ي وقض عليتى فعالييت اليتدوآ اليت ي ميكيتن للرمليتاه
الصامي أه يؤ ي خ القثاآات الك تؤثث خ حقوق أفثا اجمل مل الصامي خ ال م ل بمقاف أو اس خدام
لت اخلاص خ اجمل مل مل أفثا ماع اآل ثين .مما يسيت ورب أه تكةيتل العملييت ا ج خابييت للرمليتاه
الصيتيتامي مشيتيتاآك األشيتيتخاص املع ييتيتف خ عملييت تقثييتيتث املصيتيتري اليتيتدا لي مشيتيتاآك فعاليت ا وايتيتو أميتيتث ضيتيتثوآي
س مثاآ قدآ اجمل مل األصلي ككل على البقاء و قيق آفاا  .ووفقا للما  25من الع دا تثا اللج
أيحيتا أه القييتيتو القاجوجييت اليتيتك تيتؤثث خ حيتيتق أفيتثا اجمل ميتيتل الصيتامي األصيتيتلي خ ال ممييتل الةعيتيتال خ الرمليتيتاه
الصامي نب أه يكوه ديتا ميترآات معقوليت وموضيتوعي ا وأه تكيتوه م سيتق ميتل أحكيتام الع يتد األ يتثاا
ملا خ ذلا مبدأ تقثيث املصري الدا لي امل علق ابلشعوب األصلي .
 11-9وخ ا يت ب القحيتيتي ا ي ميتيتي أصيتيتحاب اليتيتبالغ ال  22وىل الشيتيتعب الصيتيتامي ويشيتيتاآكوه خ العملي يت
ا ج خابي  .وتالح اللج أه أصحاب البالغ أفا وا خ ا عيتاءاهت اليتك مل تايتدح ا قه القيتثاآات اليتك
أصدآهتا ا كميت اإل اآييت العلييتا م يت عيتام  2011ختيتثن عيتن ال ةسيتري ال يتوافقي للميتا  3ميتن قيتاجوه الرمليتاه
الصامي امل علق ب حديد أعحاء القيتوائ ا ج خابييت ديت ا الرمليتاه .وخ مع يت القحيتاايا جتااليتت ا كميت ا
على ور اخلصوصا شيتثرب اسيت يةاء معييتاآ واحيتد عليتى األقيتل ميتن املعيتايري املوضيتوعي ا و يتيت بيتد ميتن
ذل يتيتا وىل صال يتيتث الكل يتيتيص خ صآس يتيتو ص ق اع يت الش يتيتخل ابج مائ يت وىل الش يتيتعب الص يتيتامي .وب يت لا أ لن يتيتت
ا كم بقيتدآ الشيتعب الصيتامي عليتى أه مييتاآسا ميتن يتالل بثملاجيت ا بعيتدا آئيسيتيا ميتن أبعيتا تقثييتث مصيتري
الشعب الصامي ب حديد من ي مي ولي  .و يط اللج علما ك لا اب عاءات أصيتحاب اليتبالغ بشيتيه
اح مال راي وضعاف مميل الصاميف من الل القوائ ا ج خابي خ األرل القثيب اج ث الةقث 3-7
أع يتيتالب) .وت يتيتثا اللج يت أه ق يتثاآات ا كم يت اإل اآي يت العلي يتيتا م يتيتر ح يتيتق أص يتيتحاب ال يتيتبالغ ال  22امل يت كوآين
أعالبا وح ق اجمل مل الصامي ال ي ي موه ولي خ املشاآك خ العملي ا ج خابييت اخلاصيت ابملؤسسيت اليتك
ت يتيتو ى الدول يت الط يتيتثف م يتيتن وآائ يتيتا ض يتيتماه الةعالي يت خ تقثي يتيتث املص يتيتري ال يتيتدا ليا وح يتيتق الش يتيتعب الص يتيتامي
األصلي خ لت وثقاف اخلاصيت  .وتيتثا اللج يت كيت لا أه تةسيتري ا كميت وذ خييتثن عليتى ايت ا ال حيتو عيتن
ال ةسيتري ال يتوافقي للقيتيتاجوه اليت ي فيتيتد أعحيتيتاء القائميت ا ج خابييت للرمليتيتاه الصيتيتاميا يسيت د وىل معيتيتايري
معقول وموضوعي  .وب اء عليتى ذليتاا تيتثا اللج يت أه الوقيتائل املعثوضيت علي يتا تعيتد ملمابيت اج ل
يتايف حلقيتوق
أصحاب البالغ املكةوليت ملوريتب امليتا 25ا مقيتثوء ملةث ايتا واب قيتتاه ميتل امليتا 27ا حسيتب تةسيترياا
خ ضوء املا  1من الع د.
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 12-9وبعد أه تبف للج يت حيتدو اج يتايف للميتا 25ا مقيتثوء ملةث ايتا واب قيتتاه ميتل امليتا  27ميتن
الع دا فنهنا تثا ضثوآ لل ث خ ا عاءات أصحاب البالغ األ ثا ملورب الع د.
 -10وخ ضوء ما تقدنما تيتثا اللج يت ا وذ ت صيتثف ملوريتب امليتا  )4 5ميتن الروتوكيتول ا ييتاآيا أه
الوقائل املعثوض علي ا تكشض عن اج ل
ايف للما  25مقثوء ملةث اا واب قتاه مل املا  27من الع د.
 -11والدول الطثف املزميت ٌا ملوريتب الةقيتث  3أ) ميتن امليتا  2ميتن الع يتدا ب يتوفري سيتبيل اج صيتاف فعيتال
ألصيتيتحاب اليتيتبالغ .ويق حيتيتي م يتيتا ذليتيتا ريتيتر ضيتيتثآ األشيتيتخاص اليت ين اجا كيتيتت حقيتيتوق املكةوليت ملوريتيتب
الع د ررا كامال .وب اء على ذلاا فنه الدول الطثف ملزم ا خ مل أموآا إبعا ال ث خ املا  3من
قاجوه الرملاه الصامي هبدف ضماه ديد وتطبيق معايري األالي القاجوجي لل صويت خ اج خاابت الرملاه
الصامي بطثيق تثاعي حق الشيتعب الصيتامي خ تقثييتث املصيتري اليتدا لي وفقيتا للميتا تف  25و 27ميتن الع يتد.
والدول الطثف ملزم ٌ أيحا ابختاذ ميل اخلطوات الالرم مل ل حدو اج اكات مماثل خ املس قبل.
 -12واللج يت ا وذ تحيتيتل خ اع باآايتيتا أه الدول يت الطيتيتثفا ابجحيتيتمام ا وىل الروتوكيتيتول ا ييتيتاآيا قيتيتد
اعتفت اب صاص اللج خ ديد ما وذا كاه قد وقل اج ايف للع دا وأهنا قد تع يتدتا عميتال ابمليتا
 2من الع دا قه تحمن م ل ميل األفثا املورو ين خ وقليم ا أو اخلاضعف لو ي ا ابحلقوق املعتف
هبا خ الع دا وأه تكةل د سبيل اج صاف فعا وقيتابال لنجةيتاذ خ حيتال ثبيتوت وقيتوع اج يتايفا تيتو أه
ت لقى ميتن الدوليت الطيتثف خ غحيتوه  180يوميتا معلوميتات بشيتيه ال يتدابري اليتك اختيت هتا لوضيتل نآاء اللج يت
موضيتل ال ةييت  .ويثريتى ميتن الدوليت الطيتثف أيحيتا جشيتث ايت ب اآلآاء وتعميم يتيتا عليتى جطيتاق واسيتل ابللتيتيتات
الثايي للدول الطثفا ملا خ ذلا ضماه واتح ا ألفثا جم مل الشعب الصامي األصلي.
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املرفق
[األصل :ابلةثجسي ]

رأي فر ي (مؤيو) أل ليفييص فر فيل
أتةيتيتق م يتيتل اللج يت خ ا س يت ان ال يت ي توص يتيتلت ولي يت خ ا يت ب القح يتيتي ا ومةيتيتا ب أه اج اك يتيتا ق يتيتد
-1
حد للما 25ا مقثوء ملةث اا واب قتاه مل املا 27ا حسب تةسريمها خ ضوء املا  1من الع د
الدون اخلاص ابحلقوق املدجي والسياسي .
وي حمن قثاآ املقبولي خ ا ب القحي توضيحا ااما فيما ي علق ابلقثاآ ال ي اع مدتيت اللج يت
-2
س يت يتيتابقا خ القح يت يتيتي آق يت يت  2015/2668سيت يتيتاجيال  -ويكييت يتيتو ضيت يتيتد ف ل يت يتيتدا) .فق يت يتيتد آأت اللج يت يت ا خ قثاآا يت يتيتا
امل يتيتؤآ  28نذاآ/م يتيتاآس  2017ا أه ص يتيتاحب ال يتيتبالغ ق يتيتد امجب يتيتت اللج يت يت ا ح يتيتف ق يتيتدمت ال يتيتبالغ اباي يتيتا
اخليتيتاصا بوصيتيتة ا فيتيتث ا ميتيتن الشيتيتعب الصيتيتامي األصيتيتلي وعحيتوا خ الرمليتيتاه الصيتيتامي ال يت ي كاجيتيتت تتأس يت .
وآأت اللج يت أهن يتيتا هب يت ب الص يتيتة ميك يتيتن أه تك يتيتوه مع ي يت شخص يتيتيا مي يتيتل القح يتيتااي امل علق يت بعم يتيتل الرمل يتيتاه
واج خاابت  . )1وأشاآت اللج ك لا خ موضل ن يتث ميتن القيتثاآ جةسيت وىل أه قيتثاآات مؤسسيتات الدوليت
يتول
الة ل دي الك أثثت على تكوين الرملاه الصامي وال مميل امل سيتاوي للصيتاميف ميكيتن أه تكيتوه ديتا ذي ٌ
عليتيتى حيتيتق أفيتثا اجمل ميتيتل الصيتيتامي خ ال م يتيتل ييتيتاهت المقافييت اخلاصيت هبيت واسيت خدام لتيت اب شيتتايف ميتيتل
أفثا ماع اآل ثينا وك لا على حق خ املساوا أمام القاجوه  .)2ول لا اس د قثاآ املقبولي وىل
ورو عالق سببي مز ور تثبط بف أحكام ا كم اإل اآي العليا وتكوين وعميتل الرمليتاه الصيتامي ميتن
ر س وبف تكوين وعمل الرملاه الصامي وحقوق أفثا الشعب الصامي املكةول ملورب املا  27من
الع يتيتدا ميتيتن ر يت أ يتيتثا .ولكيتيتن احلج يت اليتيتك فعيت ت هبيتيتا صيتيتاحب اليتيتبالغ مل تيتيتدع بوضيتيتوح وريتيتو ا يت ب
العالقيت السيتيتببي املز وريت فجيتيتاء قيتثاآ اللج يت غامحيتيتا ابلقيتيتدآ ذاتيت  .ومل توضيتيتي صيتيتاحب اليتيتبالغ كييتيتض أ ا
تطبييتيتق مبيتيتدأ دييتيتد ادوي يت ال اتي يت حقيتيتا وىل ال يتيتيثري بشيتيتكل كبيتيتري عليتيتى تكيتيتوين ايا يت ال يتيتا بفا فميتيتا ابليتيتا
ب يتيتيثريب عليتيتى تكيتيتوين وعميتيتل الرمليتيتاه الصيتيتامي .وعيتيتالو عليتيتى ذليتيتاا مل تاقيتيتدم أممليت ملموسيت تمبيتيتت أه ايت ب
ال تيريات خ تكيتوين ايايت ال يتا بف كيتاه ديتاا خ حاليت بعي يتاا أثيتث عليتى احلقيتوق املكةوليت ألفيتثا الشيتعب
الصامي ملورب املا  . 27ول لا مل تعلل اللج بوضوح األسر الك نور ملورب يتا أه تيتدعي صيتاحب
البالغ وقوع ا صضحي ص اج ايف حلقوق ا املكةول ملورب املوا  25أو  26أو  27من الع د .وميمل اختاذ
ا ا القثاآ بشيه املقبولي تداآكا د ا القصوآ خ ال عليل.
أو ا وه القيتثاآ يثكيتز عليتيتى امل يتامل اليتيتك تسيت د وىل امليتيتا  25ميتن الع يتيتدا وايتو تثكييتيتز ورييت ماميتيتا.
-3
وي عليتيتق موضيتيتوع القحيتيتي خ املقيتيتام األولا يتيتق الصيتيتاميف خ املشيتيتاآك خ و اآ الشيتيتؤوه العاميت ا ابع بيتيتاآا
ي ميتيتوه وىل شيتيتعب أصيتيتلي  -وايتيتو مثكيتيتز ييتيترآ ماميتيتا ابإلضيتيتاف وىل ذليتيتاا أه تاق يتثأ امليتيتا  25اب ق يتتاه ميتيتل
امليتا 27ا وكيت لا ميتيتل امليتيتا  1ميتن الع يتيتد .واملسيتيتيل املطثوحيت ا يتيتا ايتي حيتيتق الصيتيتاميف خ تقثييتيتث ايتيتوي
واج ميتيتائ وفقيتيتا لعيتيتا اهت وتقالييتيتدا ا وكيت لا حق يت خ دييتيتد ادياكيتيتل وا ييتيتاآ أعحيتيتاء مؤسسيتيتاهت وفقيتيتا
إلر يتثاءاهت اخلاص يت ا ومه يتيتا حق يتيتاه كالمهيتيتا م ص يتيتوص علي يت خ امل يتيتا  33ميتيتن وع يتيتاله األم يت امل ح يتيتد بش يتيتيه
حقوق الشعوب األصلي  .وقد أثثت قثاآات ا كم اإل اآي العليا ابلةعل هثريا كبريا على قدآ الشعب
الص يتيتامي ا يت ب عل يتيتى دي يتيتد اج مائيت يت بص يتيتوآ ماعي يت ا وأث يتيتثت حق يتيتاا عل يتيتى حق يت يت خ املش يتيتاآك خ و اآ
__________
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الشؤوه العام من الل ممملف م خبف خ ايا شثعي  .ومما يةاق من ا ا األمث أه ا كم مل تطبقا
خ تليتيتا القيتثاآاتا القيتيتاجوه اليتيتومجي ذي الصيتيتل تطبيقيتيتا صيتيتحيحاا ميتيتل أجيت حيتيتد بوضيتيتوح معييتيتاآا موضيتيتوعيا
لالج ماء وافق علييت الصيتاميوه أجةسيت  .وا كميت وذ مل تطبيتق ايت ا املعييتاآ واس عاضيتت ع يت ملعييتاآ يسيت د
وىل ديد ادوي ال اتي قثآت اي تةسريب على أساس كل حال على حد ا تكيتوه قيتد حيتدت ميتن قيتدآ
الصاميف على مماآس حق خ املشاآك خ و اآ الشيتؤوه العاميت ميتن يتالل املؤسسيتات اليتك هتيتدف وىل
صوه حقوق كيفثا ي موه وىل شعب أصليا وذلا عمال ابملا  27من الع د.
ويبيتف قيتثاآ املقبولييت ايت ا كيت لاا تليتا العالقيت السيتيتببي اليتك تيتثبط بيتيتف قيتثاآات ا كميت اإل اآييت
-4
العلييتيتا واحلقيتيتوق السياسيتيتي للصيتيتاميف .وخ الةقيتيتث 9-8ا يتيتيط اللج يت علميتيتا اب عيتيتاء أصيتيتحاب اليتيتبالغ أه
تطبييتق مبيتيتدأ دييتيتد ادوييت ال اتييت ميكيتيتن أه ييتيتؤ يا ج يتثاي عليتيتى األقيتيتلا وىل و آان  512.000شيتيتخل ميتيتن
غري الصاميف خ القائم ا ج خابي للرملاه الصامي .و يط اللج علما أيحيتا اب عيتاء املقليتقا واليت ي
يت يتيتالت وتسيت يتيتاعد غيت يتيتري
مل تدححيت يت الدوليت يت ا لطيت يتيتثفا بشيت يتيتيه وريت يتيتو م ميت يتيتات م ااحيت يت للصيت يتيتاميف تيت يت
الصاميف خ تقدمي الطلبات للحصول على ا عيتتاف هبيت كصيتاميف وو آار يت خ قيتوائ ايايت ال يتا بفا
ابل ث وىل املصاحل ا ق صا ي الكام وآاء ذلا .وا ب ال ثوف تيترآا خ آأييتيا اعيتتاف اللج يت بكيتوه
أصحاب البالغ اليت  22كححااي ل ملف على األقل.
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