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  املرفق

 مـن   ٥ من املادة    ٤نسان مبوجب الفقرة    آراء اللجنة املعنية حبقوق اإل        
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         

   )١١٠الدورة (والسياسية 
  بشأن 

  *٢١٠٢/٢٠١١البالغ رقم     
  :املقدم من  

  
كاليفي َبأدار، وإيرو َبأدار وأسرته، وفييو  

متثلهم(َبأدار، وكاري أالتورفينني وأسرته    
  )مية جوهانا أوجاالاحملا

  أصحاب البالغ    ااألشخاص املدعى أهنم ضحاي  
  فنلندا    :الدولة الطرف  
تاريخ تقـدمي (٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٢    :تاريخ تقدمي البالغ  

  )الرسالة األوىل

 من العهد الدويل اخلاص     ٢٨، املنشأة مبوجب املادة     إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
  السياسية، باحلقوق املدنية و

  ، ٢٠١٤مارس /آذار ٢٦يف وقد اجتمعت   
، املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق      ٢١٠٢/٢٠١١ من النظر يف البالغ رقم       وقد فرغت   

اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             
  والسياسية، 

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والـسيد لزهـاري        : ا البالغ شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذ          *  
بوزيد، والسيدة كريستني شانيه، والسيد أمحد أمني فتح اهللا، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي               

نومان، والسري ناجيـل    . إواساوا، والسيد فالتر كالني، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جريالد ل          
 -زايـربت    ريثيا، والسيد فابيان عمر سالفيويل، والسيدة آنيا         -ور مانويل رودريغيث    روديل، والسيد فيكت  

  . فور، والسيد يوفال شاين، والسيدة مارغو واترفال، والسيد أندريه بول زاليتشكو
ويرد يف تذييل هلذه اآلراء نص الرأي الفردي ألعضاء اللجنة السيد فالتر كالني، والـسيد فيكتـور                       

 . فور، والسيد يوفال شاين-زايربت  ريثيا، والسيدة آنيا -ريغيث مانويل رود
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 اليت أتاحها هلا أصـحاب الـبالغ         مجيع املعلومات املكتوبة   وقد أخذت يف احلسبان     
  والدولة الطرف، 

  : ما يليتعتمد   

   من الربوتوكول االختياري ٥ من املادة ٤راء مبوجب الفقرة اآل    
زوجته تـاميي جيترميـوف   (أصحاب البالغ هم كاليفي َبأدار، وإيرو َبأدار وأسرته           ١-١

 َبـأدار، وكـاري أالتـورفينني       ، وفييو )وأوالده القّصر الثالثة هانو وماركو وبيتري َبأدار      
كـانون   ١٣زوجته باوال أالتورفينني وأوالده األربعـة، جوهانـا، املولـودة يف            ( وأسرته
؛ وجوناس، املولـود    ١٩٨٨يونيه  /حزيران ٢٢؛ وجنيكا، املولودة يف     ١٩٨٦ديسمرب  /األول
مجيع و). ٢٠٠١مارس  /آذار ١٣، ويويل أالتورفينني، املولودة يف      ١٩٩١مارس  /آذار ٢١ يف

كما أن زوجـة    . أصحاب البالغ، باستثناء كاري أالتورفينني، من الشعب الصامي األصلي        
ويدَّعي أصحاب البالغ أن فنلنـدا انتـهكت   . السيد أالتورفينني وأوالده من الصاميني أيضاً 

وميثـل  .  من العهد  ١ منفردة ومقترنة باملادة     ٢٧؛ واملادة   ٢٦؛ واملادة   ١٤  من املادة  ١الفقرة  
دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف         قد  و. ب البالغ حمام  أصحا

  .١٩٧٦مارس /آذار ٢٣ يف
، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها اخلـاص املعـين          ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٣ويف    ٢-١

 بالبالغات اجلديدة والتدابري املؤقتة، أن متتنع الدولة الطرف عن املضي يف الـذبح القـسري              
     /آذار ٢٣ويف . أليائل الرنة اليت ميلكها أصحاب البالغ أثنـاء نظـر اللجنـة يف قـضيتهم              

  . ، أشارت الدولة الطرف إىل أهنا امتثلت هلذا الطلب٢٠١٢مارس 

  الوقائع كما عرضها أصحاب البالغ     
وهم يعيشون يف قريـة نيلـيم   . متفرغون لتربية أيائل الرنةرعاة إن أصحاب البالغ      ١-٢
، اليت تنقسم إىل جممـوعتني مـن        ")التعاونية("ينتمون إىل تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة        و

وتـشكل  . الرعاة، األوىل يف الشمال قرب قرية نيليم، والثانية يف اجلنوب قرب قرية إيفـالو             
تكـاد  و. جمموعة رعاة نيليم وقرية نيليم جمتمعاً صامياً خمتلفاً داخل املنطقة الواسعة للتعاونية           

جمموعة رعاة نيليم تقتصر على الصاميني وهي متارس أساليب تقليدية يف الرعي تشكل جزءاً              
وأصحاب البالغ األربعة وأسرهم هم األسر الوحيدة املتبقية اليت يـستند  . من الثقافة الصامية  

اً أصغر  دخلها أساساً إىل تربية أيائل الرنة، بينما ميلك الرعاة اآلخرون يف جمموعة نيليم أعداد             
  . من أيائل الرنة وال يعتمدون يف دخلهم على الرعي بشكل أساسي

وبات رعي أيائل الرنة صعباً يف منطقة نيليم بسبب األحول اجلوية يف فصل الـشتاء                 ٢-٢
وباإلضـافة إىل أوجـه التبـاين       . واختالف املراعي مقارنة باحلال يف منطقة جمموعة إيفالو       

ت املفترسة والظروف املرتبطة بالثلوج، ختتلف تربية أيائل الرنـة        يتعلق باملراعي واحليوانا   فيما
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بني اجملموعتني إذ إن رعي أيائل الرنة اليت ميلكها أصحاب البالغ يستند فقط إىل اسـتخدام                
صحاب يائلها بكميات كبرية من العلف، يناول أ      وعة إيفالو أ  مفبينما تزود جم  . املراعي الطبيعية 
. والبقـاء فيهـا   األشنة  الشتاء فقط لتمكينها من االنتقال إىل مراعي        يف  التنب  البالغ أيائلهم   
  . ال يشكل جزءاً من أساليب الرعي الصامية القائمة على الرعي احلرالعلف الرنة فمناولة أيائل 

وهي ليست مؤسسة خاصـة ينـشئها       . من كيانات القانون العام   والتعاونية كيان     ٣-٢
ة تقليدية أقامها أفراد الشعب الصامي األصلي الـذين         أعضاؤها حبرية؛ كما أهنا ليست وحد     

فقد فُـرض نظـام     . دأبوا على رعي أيائل الرنة يف جمتمعات حملية طبيعية كاألسرة أو القرية           
التعاونيات من خالل تشريعات صدرت يف الثالثينيات وينظمها حالياً قانون تربية أيائل الرنة             

  .١٩٩٠م ، الذي دخل حيز النفاذ يف عا")القانون("
ومتلك جمموعة نيليم أعداداً أقل     . وتنتمي أغلبية الرعاة يف التعاونية إىل جمموعة إيفالو         ٤-٢

وحاولت جمموعـة نيلـيم عبثـاً       . من أيائل الرنة وهي أقلية عندما يتعلق األمر بصنع القرار         
ووفقـاً ألصـحاب الـبالغ، ترجـع        . االنفصال عن التعاونية وتكوين تعاونية خاصة هبا      

تالفات داخل التعاونية إىل تدخل الدولة يف رعي الصاميني أليائل الرنة من خالل إنشاء              االخ
وحدات واسعة بشكل مصطنع إلدارة رعي أيائل الرنة، بدالً من أن ُيتاح للصاميني أنفسهم              

وتستند التربيـة  . فرصة حتديد نوع اجملتمعات احمللية الطبيعية األكثر مالءمة لرعي هذه األيائل       
يدية الصامية أليائل الرنة إىل جمموعات رعي صغرية مقسمة حبسب اجملتمعـات احملليـة              التقل

  .الطبيعية اليت متلك مراعيها التقليدية
 سنوات يف ١٠ من القانون، حتدد وزارة الزراعة والغابات، وملدة     ٢١ومبوجب املادة     ٥-٢

 االحتفاظ هبا على أراضـيها      كل مرة، العدد األقصى من أيائل الرنة احلية اليت ميكن للتعاونية          
ولدى حتديـد العـدد     . والعدد األقصى من هذه األيائل اليت ميكن لعضو التعاونية امتالكها         

األقصى من أيائل الرنة احلية اليت جيوز للتعاونية االحتفاظ هبا، جيب على الوزارة أن تكفل أالّ                
صل الـشتاء قـدرة املراعـي    يتجاوز عدد أيائل الرنة اليت ترعى يف أراضي التعاونية خالل ف  

  .الشتوية للتعاونية على اإلنتاج املستدام
من القانون، إذا جتاوز عدد أيائل الرنة احلية يف تعاونية مـا أو      ) ١(٢٢ووفقاً للمادة     ٦-٢

عدد ما ميتلكه عضو واحد العدد األقصى املسموح به من أيائـل الرنـة واملـشار إليـه يف                
يظل عنـد   خالل سنة الرعي التالية، أن تقرر تقليص العدد ل        ، جيب على التعاونية،     ٢١ املادة

، جيوز للتعاونيـة، باالسـتناد إىل أسـس        )٢(٢٢ووفقاً للمادة   . العدد األقصى املسموح به   
خاصة، عدم تقليص عدد أيائل الرنة اليت ميلكها عضو ما، على أن ُيقلَّص العدُد نفسه مـن                 

، إذا تبني أن عدد أيائـل       )٣(٢٢ووفقاً للمادة   . ماملالك اآلخرين مبا يتناسب مع أعداد أيائله      
 العدد األقصى املسموح به، جيوز للتعاونيـة أن تقـرر   لىالرنة يف سنة الرعي التالية سيزيد ع     
وميكن إنفاذ قرار التعاونية بشكل مباشر، مـا مل تقـرر           . تقليصه خالل سنة الرعي اجلارية    

، جيوز لرئيس التعاونية    )٤(٢٢قاً للمادة   ووف. احملكمة اإلدارية خالف ذلك نتيجة شكوى ما      
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لقـرار    بنفسه امتثاالً فعل ذلك   أن يقرر قيام التعاونية بتقليص العدد نيابة عن املالك، إذا مل ي           
  . التعاونية

ويف فترة الوقائع املعروضة، كان أعلى عدد من أيائل الرنة املسموح به يف تعاونيـة                 ٧-٢
بالغ أن هذا الرقم مل يتم جتاوزه خـالل الـسنوات           ويدَّعي أصحاب ال  .  أيل ٦ ٠٠٠إيفالو  

ويف الواقع، مل يتم جتاوز العدد إال مرة واحدة خالل العقـد            . ٢٠١١األربع اليت سبقت عام     
  ). ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفترة (املاضي 

ويقول أصحاب البالغ إن خطط الذبح اليت اعتمدهتا التعاونية لعدة سنوات ُوضعت              ٨-٢
سة العملية إىل تراجع عدد أيائل الرنة اليت ميتلكها أصـحاب الـبالغ             بطريقة أدت يف املمار   

. تراجعاً كبرياً، وهو تراجع أكرب بكثري من تراجع عدد أيائل الرنة اليت متلكها جمموعة إيفـالو      
. ويعود السبب يف ذلك إىل النموذج الذي تستخدمه التعاونية يف تقليص أعداد أيائل الرنـة              

 احلسبان أساليب الرعي القائمة على الطبيعة اليت تتبعها جمموعـة           فهذا النموذج ال يأخذ يف    
 وهي أساليب تعتمد على     - املختلفة عن األساليب اليت تتبعها جمموعة إيفالو للرعي          -نيلِّيم  

وتشكل اخلسائر مـن    . الرعي احلر يف املراعي الطبيعية، متثل آلية مراقبة متأصلة حلجم القطيع          
  . جزأ من نتائج أساليب الرعي الصامية التقليديةصغار الرنة جزءاً ال يت

 يف الغابة، بسبب    نيلِّيموكل سنة، ختتفي نسبة كبرية من مواليد الرنة التابعة جملموعة             ٩-٢
فخالل .  هلجمات احليوانات املفترسة   اتعرضهال سيما    من الظروف الطبيعية املختلفة،      جمموعة

ينـاير،  /أكتوبر وكانون الثاين  /ري بني تشرين األول    الرنة، اليت جت   املومسي أليائل وش  احلفترة  
خسائر جمموعة إيفالو من صـغار      لكن  .  فصل الربيع   يف املائة من مواليد    ٥٠ و ٣٠ُيفقد بني   

قرب املستوطنات البشرية مما حيد من تعرضها للحيوانـات         أيائلها تبقى   الرنة أقل بكثري، ألن     
 يف منطقة حدودية واسعة     نيلِّيملتابعة جملموعة   وعالوة على ذلك، تقع منطقة الرعي ا      . املفترسة

إىل وجود  دراسات علمية حديثة شريتو. وبعيدة داخل األراضي الفنلندية والنروجيية والروسية    
أعداد كبرية من الدببة يف هذه املنطقة، األمر الذي يشكل السبب الرئيسي للخسائر السنوية              

قتل أو مضايقة الدببة والنسور بشكل       )١(اريةوحتظر التشريعات الس  . الكبرية من صغار الرنة   
دائم أو خالل فصلي الربيع و الصيف، أي الفترة اليت حتدث فيها معظم اخلسائر من صـغار                 

والطريقة القانونية الوحيدة للحد من اخلسائر الكبرية من صغار الرنة هي وقف الرعي             . الرنة
 من التعليف االصطناعي وهو أمر غري جمـد         التقليدي واحلر يف املراعي الطبيعية واعتماد املزيد      

  . وسيمثل تغيرياً قسرياً يف ممارسات الرعي التقليديةنيلِّيماقتصادياً يف 
عندما ُيتخذ قـرار الـذبح      اختالل التوازن يف وطأة االفتراس يف االعتبار        وال يؤخذ     ١٠-٢

 يف  ٧٠عادة ما تكون     (وحتدد اخلطة نسبة مئوية من احليوانات لذحبها      . باألغلبية يف التعاونية  
 سنة  ، وهي نسبة تستند إىل عدد كبار أيائل الرنة اليت تكون لدى املالّك يف هناية              )املائة أو أكثر  

__________ 

يشري أصحاب البالغ إىل قانون صون الطبيعة وقانون تربية احليوانات ألغراض الترفيه اللذين مينعان احلد من                 )١(
 . أعداد احليوانات املفترسة اليت تعد أيائل الرنة من طرائدها
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ونتيجة لذلك، ُيحدد عدد احليوانات اليت يتقـرر ذحبهـا دون           . مايو/الرعي السابقة يف أيار   
 يف املائة من إناث ٩٠تلد وحىت عندما . لذبحالسابقة لمراعاة اخلسائر اليت حدثت يف الشهور 

.  يف املائة من صغار الرنة قد ماتت عندما حيني موسم احلـوش            ٥٠نسبة  كون  تالرنة تقريباً،   
ولدى حساب عدد أيائل الرنة اليت يتعني ذحبها، ال يؤخذ املواليد اجلدد من صغار الرنـة يف                 

لك رعاة نيلِّيم، علـى     وال مي . احلسبان، لكن ميكن مع ذلك استخدامها الستيفاء التزام الذبح        
عكس رعاة جمموعة إيفالو يف التعاونية، ما يكفي من صغار الرنة الستيفاء نـسب الـذبح                

ونتيجة لذلك، جيدون أنفسهم مضطرين لقتل إناث الرنة البالغـة وهـي            . املفروضة عليهم 
  . )٢(حيوانات حيتاجون إليها كأساس إنتاجي القتصادهم الرعوي

ى أحد أصحاب البالغ، وهو كاليفي بـأدار، إىل حمكمـة           ، اشتك ٢٠٠٥ويف عام     ١١-٢
 بأسـلو روفانييمي اإلدارية بشأن قرار التعاونية تقليص عدد أيائل الرنة بطريقة هتدد مهنته و            

، ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣وقد ُرفضت شكواه يف     . كراع صامي أليائل الرنة   عيشه  
وطعن كاليفي بأدار يف قرار الرفض أمام       . اًإذ اعتربت احملكمة أن قرار التعاونية صحيح قانون       

  . ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠احملكمة اإلدارية العليا اليت أيدت قرار حمكمة روفانييمي يف 
 خطـة   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١وأقرت التعاونية يف اجتماعها الربيعي الذي عقدته يف           ١٢-٢

لذبح علـى مجيـع     وفرضت اخلطة التزامات يف جمال ا     . ٢٠٠٨-٢٠٠٧الذبح لسنة الرعي    
أعضاء التعاونية بنسبة مئوية واحدة، على أساس عدد أيائل الرنة احلية اليت كـانوا ميلكوهنـا      

وتقرر أن ُتذبح يف البداية أيائـل الرنـة الـيت مل ُتـذبح يف سـنة                 . سنة الرعي السابقة   يف
  ).أي ما يسمى متبقيات أيائل الرنة (٢٠٠٧-٢٠٠٦ الرعي

 أيائل الرنة، قررت التعاونية، يف اجتماعها اخلريفي الذي عقدته          وفيما يتعلق مبتبقيات    ١٣-٢
. ، أن تقوم بتقليص العدد نيابة عن أصحاب أيائل الرنـة          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧يف  

ويعين ذلك بالنسبة ألصحاب البالغ أن مجيع حيواناهتم اليت ُجمعت يف عملية احلوش املومسي              
 املتعلقة بتقليص أعداد أيائل الرنة اليت اُتخذت يف الـسنوات           سُتذبح تنفيذاً لقرارات التعاونية   

وباإلضافة إىل ذلك، طُلب إىل أصحاب البالغ ذبح نسبة من األيائل تساوي نسبة             . السابقة
ويقول أصحاب البالغ إن إمجايل عدد األيائل اليت طلبت التعاونية ذحبها         . الذبح للسنة اجلارية  

وحىت مع حساب   . يت كانت لديهم يف هناية سنة الرعي السابقة       يتجاوز عدد األيائل البالغة ال    
، ) يف املائة من عدد إناث األيائل البالغة٦٠ أو ٥٠أي ما يوازي (العدد احملتمل ملواليد األيائل     

فإن العدد املطلوب ذحبه يتجاوز إمجايل عدد أيائل الرنة اليت يقدِّر أصحاب البالغ أهنا ستكون 
وهذا يعين أنه لن يبقى هلم أي أيل، ولـن          . )٣(د عملية احلوش املومسي   لديهم عندما حيني موع   

__________ 

ساً على ذبح صغار الرنة حيث يتم اإلبقاء على عدد قليل فقـط منـها               تقوم تربية أيائل الرنة يف فنلندا أسا       )٢(
 .للتعويض عن اخلسائر السنوية بني احليوانات البالغة

 متلكهـا العـائالت      كانت وفقاً لألرقام اليت قدمها أصحاب البالغ، بلغ إمجايل عدد أيائل الرنة البالغة اليت             )٣(
ر العدد الذي يتوقع ذحبه فيما يتعلـق بـسنة الرعـي            ، وقُدِّ ٢٠١٢-٢٠١١ أيالً لسنة الرعي     ٤١٨األربع  
 أيالً، على الرغم من أن أعداد األيائل البالغة اليت ميلكها أصـحاب الـبالغ               ٩٣٢ حبوايل   ٢٠١٢-٢٠١١

 .٢٠١٠ و٢٠٠٣تراجعت أصالً بني عامي 
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يتمكنوا بعد ذلك من مواصلة تربية أيائل الرنة ألن القانون ينص على أن الرعاة ال يستطيعون                
  . مجيع أيائلهميفقدون شراء أيائل أخرى ومواصلة تربيتها عندما 

فهنـاك خالفـات    . ق البالند الصامية  يف مناط من نوعها   وقضية نيلِّيم ليست فريدة       ١٤-٢
أخرى مماثلة بني التعاونيات وجمموعات الصاميني املنتمية إليها فيما يتعلق بأعداد أيائل الرنـة              

بيد أن معظم التعاونيات الصامية يف الدولة الطرف تطبق نظم ذبح ختتلـف        . اليت يتعني ذحبها  
وتطبَّق نـسب   .  من مواليد األيائل   عن النظم املستخدمة يف إيفالو يف طريقة حساب اخلسائر        

مئوية خمتلفة للذبح يف هذين النظامني على كل من أيائل الرنة البالغة وصغارها، وال يعاقـب                
كما هو احلال يف منـوذج  على اخلسائر الكبرية يف املواليد بقتل عدد إضايف من كبار األيائل،      

 تقليص عدد أيائل الرنـة ال ُينفَّـذ         واملشكلة األساسية بالنسبة لنموذج إيفالو هي أن      . إيفالو
بالتناسب مع العدد الفعلي لأليائل احلية اليت يعثر عليها يف عملية احلـوش املـومسي، بـل                 

ومتكِّن النماذج األخرى املالك من االحتفـاظ  .  وقت الذبح  كثرياًحمرَّف  وبالتناسب مع عدد    
بغض النظر عن العدد الكـبري مـن        حبصته التناسبية من إمجايل عدد أيائل الرنة يف التعاونية،          

  . املواليد املفقودة
، ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول  ٧وتقدَّم أصحاب البالغ بطعن يف قرار التعاونية املؤرخ           ١٥-٢

وادعوا أن وضع خطة ذبح     . لدى حمكمة روفانييمي اإلدارية، وطلبوا اختاذ تدابري محاية مؤقتة        
ونية منع الصاميني من اتباع سبل عيـشهم وممارسـة    بالطريقة نفسها جلميع املنتمني إىل التعا     

، أمرت  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١١ويف  . ثقافتهم وهي بالتايل تنطوي على متييز حبقهم      
وحبلول ذلك التاريخ، كانت التعاونية قد ذحبت جـزءاً مـن قطيـع             . احملكمة بوقف الذبح  

كمة اإلدارية القـضية    ، رفضت احمل  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف  . أصحاب البالغ 
ومل يشر احلكم إىل األصل الصامي ألصحاب البالغ أو إىل      . دون النظر يف األسس املوضوعية    

ويف التاريخ نفسه، تقدم أصحاب البالغ بالتماس عاجل لدى احملكمة اإلدارية العليـا             . العهد
تمر يف اليوم التايل    يطلبون فيه اختاذ تدابري مؤقتة، مشريين يف طلبهم إىل أن عملية الذبح ستس            

ومبا أن أحداً مل يتمكن من النظر يف طلب الطعن خالل عطلة هنايـة              . الذي كان يوم سبت   
لكن احملكمة اإلدارية   . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠األسبوع، تواصلت عملية الذبح يف      

  . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٣العليا طلبت وقفه يف 
 نقضت احملكمة اإلدارية العليا حكم حمكمة روفانييمي        ،٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤ويف    ١٦-٢

ورفضت حمكمة روفانييمي اإلدارية، يف حكم      . اإلدارية وأعادت إليها القضية لُتعيد احملاكمة     
ورأت أن مجيع أعـضاء     . ، ادعاءات أصحاب البالغ   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥أصدرته يف   

ولذلك مل يكن باإلمكـان     .  اإلثين التعاونية عوملوا على قدم املساواة بغض النظر عن أصلهم        
 ضد الشعب الـصامي يف      اً متييزي ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧قرار التعاونية املؤرخ    اعتبار  

  .ضوء الدستور واملعاهدات الدولية امللزمة للدولة الطرف
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، تقدم أصحاب البالغ بطعن لدى احملكمة اإلدارية العليا،         ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   ١٧-٢
 يعين هناية تربيـة     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧ه إن تنفيذ قرار التعاونية املؤرخ       يقولون في 

أيائل الرنة بالنسبة إليهم، ألن الذبح القسري سيشمل خمزوهنم األساسي من أيائل الرنة، أي              
وسيعين ذلك أيضاً اختفاء قطيع نيلِّيم كوحدة مستقلة، ألنه لن يتبقى عدد            . إناث أيائل الرنة  

. وبالتايل، ستنعدم أسباب عيش الصاميني يف نيلِّيم      . الرعاة وعدد كاٍف من األيائل    كاٍف من   
مع اإلشارة، يف مجلـة أمـور، إىل        وقد قُدمت هذه االدعاءات، اليت مل تطعن فيها التعاونية،          

  . من العهد٢٧ املادة
مور  مـن القـانون وبـاأل   ٢٢وطلبت احملكمة بياناً من احلكومة يتعلق بتنفيذ املادة    ١٨-٢

وقد تلقت احملكمة بيانـات مـن وزارة الزراعـة          . املتصلة بوضع الصاميني كشعب أصلي    
عدل، واملعهد الفنلنـدي ألحبـاث الـصيد        والغابات، ووزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة ال     

  . ومصائد األمساك، ومجعية رعاة أيائل الرنة
 قرار حمكمة روفـانييمي     ، أيدت احملكمة اإلدارية العليا    ٢٠١١فرباير  / شباط ٢ويف    ١٩-٢

على طريقة تنفيذ ذبح أيائل الرنـة يف        "وخلصت احملكمة إىل أن آثار قرار التعاونية        . اإلدارية
سنوات حمددة ليست باحلجم الذي يشكل إخالالً بالظروف العملية لسبل العيش والثقافـة،             

وعالوة . لرنةبية أيائل ا  الختالفات احملتملة يف النُهج املتبعة يف تر      إذا أُخذت يف احلسبان ا    حىت  
على ذلك، يتعني يف هذه املسألة النظر يف حتقيق املساواة العامة من جهة، أي املساواة بـني                 
مجيع أصحاب أيائل الرنة، ومن جهة أخرى، حتقيق املساواة بني أصـحاب أيائـل الرنـة                

ويف هـذا   . الصاميني، على أن تراعى بشكل خاص أماكن رعي أيائل الرنة بالطرق التقليدية           
الشروط املتعلقـة   بطلت  الصدد مل يتبني، بالنظر إىل اآلراء اليت قدمها اجلانبان، أن التعاونية أ           

باملساواة عندما قررت، ضمن مجلة أمور، طريقة ذبح ما يسمى مبتبقيات أيائل الرنـة الـيت                
فالو لتربية أيائل    وبناًء على األسباب املشار إليها أعاله، فإن قرار تعاونية إي          .ميلكها املستأنفون 

 بشأن طريقة تقليص عدد أيائل الرنة هو قـرار          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧الرنة املؤرخ   
  ".خمالف لدستور فنلندا وللحقوق وللحريات األساسية وحقوق اإلنسان

وبالتايل فإن سبل االنتصاف احملليـة قـد        . وقرار احملكمة هنائي وال ميكن الطعن فيه        ٢٠-٢
، قرر جملس التعاونية أن على أصحاب البالغ ذبح         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٨ويف  . اسُتنفدت

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦مجيع أيائلهم ابتداًء من 
 وبني  ويضيف أصحاب البالغ أن مسألتني أثارتا، يف السنوات األخرية، التوتُّر بينهم            ٢١-٢

اعي بني جمموعتني من الرعاة     تتعلق القضية األوىل بطريقة تقسيم املر     . أعضاء التعاونية اآلخرين  
بوضع سياج بينهما، مما فرض صعوبات على جمموعة نيلِّيم يف القيام بطريقة الرعي التقليديـة     

الكبرية اليت تتكبدها هذه اجملموعة     إنه السبب يف اخلسائر     الصامية أليائل الرنة وهو أمر ُيقال       
ة نيلِّيم يف طريق هجرهتا الطبيعية مث       فالسياج حيول دون حترُّك قطعان جمموع     . يف مواليد األيائل  

ومبا أن جمموعة رعاة إيفالو تتمتـع       . عودهتا إىل أراضي الرعي الشتوية عندما ينتهي الصيف       
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وتتعلق . بأغلبية األصوات يف التعاونية فإهنا تبقي على السياج مغلقاً يف ذلك الوقت من السنة             
فـالرعي  . لحة الغابات الفنلنديـة   القضية األخرى بعمليات استغالل الغابات من جانب مص       

التقليدي الصامي أليائل الرنة يعتمد على الغابة الطبيعية وهو يتأثر سلباً بعمليات اسـتغالل              
الغابات، ولذلك تعارض جمموعة نيلِّيم عمليات قطع األشجار وغريها من تدابري اسـتغالل             

 داخل موطن الـصاميني يف      وجمموعة إيفالو هي جمموعة الرعاة الوحيدة     . الغابات يف منطقتها  
فنلندا اليت متارس تعليف أيائل الرنة على نطاق واسع وتربية أيائل الرنة باستخدام أساليب غري               

وتنـشط  . ونتيجةً لذلك، فإن جمموعة الرعاة هذه أقل تأثراً بأنشطة استغالل الغابات          . صامية
موعة نيلِّـيم وغريهـا مـن        يف مقاومة إجراءات جم    ، وبالتايل تعاونية إيفالو   ،جمموعة إيفالو 

تعاونيات الرعي الصامية اليت هتدف إىل احلد من عمليات استغالل الغابـات مـن جانـب                
  .مصلحة الغابات

دعوى رفعتها أسرة بأدار ضد مصلحة الغابات إىل تسوية         فضت  ، أ ٢٠١٠ويف عام     ٢٢-٢
. غرض رعي أيائل الرنة   بني اجلانبني ُتحفظ مبوجبها معظم الغابات املتبقية حول منطقة نيلِّيم ل          

لكن هذا االتفاق سيصبح الغياً إذا فقدت أسرة بأدار مجيع أيائلها ألن االتفاق ينص علـى                
استثناء هذه الغابات من عمليات استغالل الغابات ما دامت أسرة بأدار وأقارهبا من رعـاة               

  .أيائل الرنة

  الشكوى    
 من العهد   ١٤ من املادة    ١فقرة  يدَّعي أصحاب البالغ أن الدولة الطرف انتهكت ال         ١-٣

عندما رفضت احملكمة اإلدارية العليا الطعن من دون التدبُّر يف املطالبات القانونية واحلجـج              
وعالوةً على ذلك، أخضعت احملكمة نفسها للسلطة التنفيذيـة         . والوقائع الواردة يف القضية   

غ يف حماكمـة    عندما طلبت بيانات من احلكومة وهي بذلك انتهكت حق أصحاب الـبال           
  .عادلة
 مـن  ٢٧ حلقهم، مبوجب املادة  وميثل الذبح القسري أليائل أصحاب البالغ انتهاكاً        ٢-٣

. العهد، يف التمتُّع بثقافة الشعوب األصلية اخلاصة هبم مع مجاعـات الـصاميني اآلخـرين              
سـر  يستطيع أصحاب البالغ وأسرهم مواصلة اتباع منط حياهتم بعد ذبح أيائلهم ألن األ       وال

وسيعين ذلك انقطاع مصدر عـيش أصـحاب        . لن يتبقى هلا عندئذ أي أيل من أيائل الرنة        
ويتوجب على التعاونية أن تأخذ يف احلسبان، لدى اعتماد القرارات، احلفاظ . البالغ وأسرهم

 ٢٧ من الدستور الفنلندي، واملادة      ١٧ من املادة    ٣على ثقافة الصاميني، وفقاً للمادة الفرعية       
  .هدمن الع

بـذبح  كيان من كيانات القانون العام،     وقرار تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة، وهي          ٣-٣
 مـن   ٢٦للمـادة   انتهاكاً  أيائل أصحاب البالغ هو قرار متييزي يف أغراضه وآثاره، وذلك           

وقد اسُتهدف أصحاب البالغ بعمليات الذبح غري املتناسبة أليائل الرنة اليت ميلكوهنـا       . العهد
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بب طريقتهم الصامية يف التربية وبسبب أصلهم اإلثين الصامي ومقاومتهم للمزيد من قطع             بس
ورغم أنه ال ميكن إثبـات نيـة        . الغابات يف أراضيهم التقليدية   األشجار من جانب مصلحة     

التمييز من خالل األدلة املقبولة يف احملكمة، فإن أثر عملية الذبح متييزي ألنه يطـال حـصراً             
اونية الذين ينتمون إىل الشعب األصلي الصامي ويتبعون أساليب رعـي صـامية             أعضاء التع 

  .تقليدية تشكل جزءاً من الثقافة الصامية
والتهديد الذي يواجهه أصحاب البالغ بذبح أيائل الرنة اخلاصة هبـم اسـتناداً إىل                ٤-٣

أليائل الرنـة جـاء   قانون تربية أيائل الرنة الذي ال يعترف بأساليب الرعي الصامية التقليدية   
ويف هذا الـصدد، يـشري      . نتيجةً لعدم اعتراف الدولة الطرف حبقوق الصاميني يف األراضي        

أصحاب البالغ إىل املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس لفنلندا الذي أشارت             
ـ                 اذ فيه اللجنة إىل أنه ينبغي للدولة الطرف أن تسارع، مع أفراد الشعب الـصامي، إىل اخت

إجراءات حامسة للتوصل إىل حل مالئم للرتاع القائم بشأن األرض بإيالء االعتبار الواجـب              
 مـن العهـد     ٢٧للحاجة إىل احلفاظ علـى هويـة الـشعب الـصامي وفقـاً للمـادة                

)CCPR/CO/82/FIN   ويشري أصحاب البالغ أيضاً إىل تقرير املقرر اخلاص املعين  ). ١٧، الفقرة
الذي أُشري فيه إىل أنه ينبغي لفنلندا أن تعزز جهودهـا لتحديـد             حبقوق الشعوب األصلية،    

وينبغي أن تضمن فنلندا علـى وجـه        . حقوق الصاميني يف األرض واملوارد ومحايتها قانوناً      
اخلصوص أوجه محاية خاصة تتعلق بالتربية الصامية أليائل الرنة، بالنظر إىل أمهية سبيل العيش              

  ).٨٤، الفقرة A/HRC/18/35/Add.2 (هوتراثهذا لثقافة الشعب الصامي 
ويضيف أصحاب البالغ أن لغة أنار الصامية تواجه هتديداً كـبرياً، إذ ال يتكلمهـا            ٥-٣

ويتوقف بقاء هذه اللغة على اجملتمعات اليت تستخدمها يف املمارسـات   .  شخص ٣٠٠سوى  
ل الرنة يف جمموعة رعاة     ونيلِّيم هي إحدى أهم القرى بالنسبة هلذه اللغة وتربية أيائ         . اجلماعية

وإذا ُنفذت عمليات الذبح املقـرِّرة،      . نيلِّيم هي ممارسة مجاعية للمتكلمني بلغة أنار الصامية       
ستختفي جمموعة رعاة نيلِّيم وستختفي تربية أيائل الرنة كسبيل عيش تقليدي للـصاميني يف              

وبناًء عليـه،   . لى نطاق ضيق  على تربية أيائل الرنة والسياحة ع     قتات  تقرية نيلِّيم ألن القرية     
  . للخطر-ل لغة أنار الصامية ب وبالتايل مستق-يتعرض مستقبل اجملموعة والقرية ككل 

  مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية    
، ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٢أشارت الدولة الطرف يف مذكرهتا الشفوية املؤرَّخة          ١-٤

، قـدمت الدولـة     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ويف  . تعترض على مقبولية هذا البالغ    إىل أهنا ال    
  .األسس املوضوعيةعلى الطرف مالحظاهتا 

وتشري أيـضاً   .  من قانون تربية أيائل الرنة     ٢٢ و ٢١تشري الدولة الطرف إىل املادتني        ٢-٤
 الذي ،)HE 244/1989(إىل مشروع القانون الذي قدمته احلكومة بشأن قانون تربية أيائل الرنة 

. ينّص على أن الظروف واملمارسات املتعلِّقة بتربية أيائل الرنة ختتلف من منطقة إىل أخـرى              
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. ال يتجزأ من الثقافة الصامية وهلا مسات حمليـة خاصـة          اً  فهي تشكل يف املناطق اجلبلية جزء     
ن الـسمات  ويشري مشروع القانون أيضاً إىل أن تربية أيائل الرنة ككل تنطوي على الكثري م             

، بـل   املنـاطق ملختلفاملشتركة حبيث لن يكون من املناسب تضمني القانون أحكاماً خمتلفة  
  .يتعني تضمينه أحكاماً تنطبق على مجيع أشكال تربية أيائل الرنة

يـسببها الـصيد الـّربي      قانون التعويض عن اخلسائر اليت       من   ١٤ومبوجب املادة     ٣-٤
ديد ينص على وجوب دفع تعويض عـن خـسائر          ، ُوِضع نظاُم تعويض ج    )١٠٥/٢٠٠٩(

وُيدفع التعويض للفترة الفاصلة بني     . مواليد أيائل الرنة، حىت عندما ال يتم العثور على جثثها         
لكـل  التعويض  وُيحسب  . نوفمرب التايل /والدة صغري الرنة وآخر يوم من شهر تشرين الثاين        

 املئوية املقدرة ملواليد األيائل يف منطقة       تعاونية على أساس سعر إنتاج حلم أيائل الرنة، والنسبة        
الرعي، وعدد إناث أيائل الرنة يف أراضي التعاونية والنسبة املئوية املقدرة لوفيـات مواليـد               

وُيضرب مبلغ التعويض عـن  . األيائل اليت تتسبب هبا حيوانات مفترسة كبرية يف تلك املنطقة    
وإذا تعرضت التعاونية خلسائر كبرية بشكل . ١,٥  بكل أيل من أيائل الرنة األخرى اليت ُتقتل 

  .٣  باستثنائي، ُيضرب مبلغ التعويض 
وفيما يتعلق باإلجراءات الوطنية يف هذه القضية، ذكرت احملكمة اإلدارية العليا، يف              ٤-٤

، أن قرار التعاونية تقليص عدد أيائل الرنة ينبغي         ٢٠١١فرباير  / شباط ١١حكمها الصادر يف    
ة نظر املساواة بني مجيع مالك أيائل الرنة من جهة وفيما بني املالك الصاميني              تقييمه من وجه  
ويف األجل الطويل، ينبغـي أن      . ومل يتم إثبات عدم احترام شروط املساواة      . من جهة أخرى  

 من القانون يف احلفاظ على فرص تربية أيائل الرنة، اليت تـشكل             ٢١يسهم االمتثال للمادة    
ولذلك ال ميكن اعتبار قرار التعاونية بالذبح القسري خمالفاً للدستور . اميةجزءاً من الثقافة الص

  .أو للعهد
، يبلغ العدد األقصى املسموح به من أيائل الرنة فيما يتعلق بتعاونية          ٢٠٠٠ومنذ عام     ٥-٤

وتقول الدولة الطرف   .  أيل ٥٠٠ أيل والعدد األقصى املسموح به لكل مالك         ٦ ٠٠٠إيفالو  
  .اد كافية ملواصلة التربية الصامية التقليدية أليائل الرنةإن هذه األعد

 ٦ ٠٨٠، بلغ عدد أيائل الرنة احلية يف التعاونيـة          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف سنة الرعي      ٦-٤
، اعتماد خطة ذبـح لـسنة       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣٠ونتيجةً لذلك قررت التعاونية، يف       .أيالً

مها كاليفي بأدار، أكـد احلكـم       وخالل النظر يف الطعون اليت قد     . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الرعي
 مـع   ٢٠٠٦-٢٠٠٥الصادر عن احملكمة اإلدارية العليا تطابق خطة الرعي لـسنة الرعـي             

 ٣١ويف . ، اعتمدت التعاونية خطة ذبح جديدة٢٠٠٦مايو / أيار٣١ويف . مقتضيات القانون 
، أصدرت التعاونية قائمة ذبح تبني ما يسمى مبتأخرات كل عـضو مـن              ٢٠٠٧مايو  /أيار
 أي أيائل   -أي أيائل الرنة غري املذبوحة سابقاً، فضالً عما يسمى الزيادات           (عضاء التعاونية   أ

ومل ُتقـدم أي   ). الرنة املذبوحة سابقاً واليت يتجاوز عددها العدد املطلوب يف التزامات الذبح          
  .شكوى ضد هذه القرارات
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وتقـدم  . ، قررت التعاونية إنفـاذ القـرارات      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧ويف    ٧-٤
 تشرين ١٢ويف . أصحاب البالغ بشكوى إىل حمكمة روفانييمي اإلدارية بشأن قرارها األخري         

 ١٩لكن احملكمة رفضت القـضية يف       . ، قررت احملكمة وقف اإلنفاذ    ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
أصحاب البالغ مل يتقدموا بأي شكوى تتعلق خبطة الذبح          ألن   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

  .اليت كانت أصل القرار املتعلِّق بالذبح القسري واليت أُقرت يف اجتماع للتعاونية
ويبدو من املذكرات املقدمة إىل احملكمة اإلدارية العليا أن معظم الرعاة يف التعاونيـة                ٨-٤

 روفانييمي اإلدارية، قالـت التعاونيـة إن        وعالوةً على ذلك، ووفقاً حلكم حمكمة     . صاميون
 يف املائة من مجيع     ٦٠ و ٥٨األشخاص ذوي األصول الصامية حيظون عادةً بنسبة تتراوح بني          

  .حقوق التصويت يف املتوسط
وعقب االستئناف الذي تقدم به أصحاب البالغ، أصدرت احملكمة اإلدارية العليـا،     ٩-٤

، ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢ويف  . راً مؤقتاً حيظر الذبح   ، قرا ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣يف  
. ألغت حكم حمكمة روفانييمي وأعادت القضية إىل حمكمة روفانييمي لتنظر فيها من جديـد      

 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٧وقضت احملكمة اإلدارية العليا بإمكانية الطعن يف القرار الصادر يف           
 مـن  ٢٢ من املادة ٤لرنة واملتخذ مبوجب املادة الفرعية ألنه القرار األول املتعلِّق بذبح أيائل ا 

  .القانون
 ١٥وأعادت حمكمة روفانييمي اإلدارية النظر يف الـشكوى لكنـها رفـضتها يف                ١٠-٤
ومع ذلك أبقت على احلظر املفروض على إنفاذ قرار التعاونيـة إىل            . ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ب البالغ يف هذا احلكم أمام احملكمة       وطعن أصحا . حني اعتماد قرار هنائي بشأن هذه القضية      
  .٢٠١١فرباير / شباط١١اإلدارية العليا اليت رفضت الطعن يف 

وقد اعُتِمدت تعاونيات تربية أيائل الرنة كوحدات إدارية نظراً للحاجـة إليهـا يف                ١١-٤
تنظيم تربية أيائل الرنة ألغراض خمتلفة من بينها، على سبيل املثـال، املـساعدة الزراعيـة                

وهذه الوحدات كبرية ألهنـا  . التعويض عن اخلسائر اليت تتسبب هبا احليوانات الربية الكبرية    و
ومعظم التعاونيات تـضم أعـضاء مـن        . أُنشئت وفقاً لالحتياجات احمللية لتربية أيائل الرنة      

ومبا أن القانون الفنلنـدي حيظـر   . أصحاب أيائل الرنة الصاميني وغري الصاميني على السواء   
األصل اإلثين، ال ميكن تقدمي إحصائيات رمسية عن عدد األعضاء الـصاميني وغـري              تسجيل  

  .الصاميني يف التعاونيات املختلفة
ويشري أصحاب البالغ إىل أن جمموعة نيلِّيم للرعي تطمح إىل االنفصال عن تعاونية               ١٢-٤

عة مل تتمكن مـن     بيد أن الدولة الطرف تشري إىل أن اجملمو       . إيفالو وإنشاء تعاونية خاصة هبا    
القيام بذلك بسبب عدم التوصل إىل اتفاق داخل تعاونية إيفالو حول كيفية رسـم حـدود                

  .أراضي جمموعة نيلِّيم
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ويستند أصحاب البالغ يف بالغهم، بشكل أساسي، إىل ممارسة الطرق التقليديـة              ١٣-٤
ومل يذكروا ما . ملمارسةلكنهم ال يشريون إىل ما يقصدونه هبذه ا. الصامية يف تربية أيائل الرنة

. إذا كانوا يشريون إىل طريقة حياة بدوية يتنقل فيها الرعاة من مكان إىل آخر مع قطعـاهنم                
ففي األحوال العادية، يتنقل الرعاة مبركبات تعمل مبحركات ويعيشون يف مبان ثابتة مبنيـة              

  .ألغراض الرعي
 التقليديـة والناشـئة     - الرنة   وعلى الرغم من خمتلف األساليب املمكنة لرعي أيائل         ١٤-٤

 يتقاسم مجيع مريب أيائل الرنة املسؤولية نفسها عن االحتفـاظ بعـدد             -واملختلطة واحلديثة   
أيائلهم احلية ضمن احلد األقصى املسموح به من أجل ضمان قدرة إنتاجية مستدامة للمراعي              

الرنة يف فنلندا من أجـل      وتشكل اإلناث اجلزء األساسي من أيائل       . الشتوية التابعة للتعاونية  
وأتاحـت النـسبة    . حتقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج األيائل وأقصى قدر من الدخل ملربيها           

فوفقاً للقاعدة املتبعة، ُتذبح مواليد أيائل الرنة       . العالية من مواليد األيائل زيادة عدد أيائل الرنة       
 جتنب االستهالك املفـرط هلـذه       قبل انتقال هذه األيائل إىل املراعي الشتوية، مما يساعد يف         

والغرض من هذه املمارسات هو حتسني رحبية تربية أيائل الرنة وبالتايل احملافظة على             . املراعي
  . سبل عيش الرعاة يف املستقبل

، تضم التعاونية من بني أعضائها      ٢٠١١فرباير  /شباط ١١ووفقاً للحكم الصادر يف       ١٥-٤
وبالتايل فإن هذه القضية ال تتعلق على ما يبدو بعدم          .  بالذبح صاميني أوفوا بالتزاماهتم املتعلقة   

. املساواة يف املعاملة بني الرعاة الصاميني وغري الصاميني بل باختالفات بني أعضاء التعاونيـة             
  . ويبني احلكم وجود آراء خمتلفة للغاية فيما يتعلق بأساليب تربية أيائل الرنة

 يف اخلسائر اليت تتسبب هبا احليوانات الربية بـني          وحققت وزارة الزراعة والغابات     ١٦-٤
أيائل الرنة يف منطقة تعاونية إيفالو، وخلصت إىل أن هذه اخلسائر ال ختتلف عن غريها مـن                 

 أن  ٢٠٠٤وقد حـدث يف عـام       . اخلسائر املسجلة يف منطقة الرعي أو يف موطن الصاميني        
لكن هذا احلادث مل يقـع يف       . دةتسبب دب خبسائر كبرية بشكل استثنائي خالل فترة الوال        

 من قانون الصيد،    ٤١ومبوجب املادة   . أراضي نيلِّيم بل يف اجلزء اجلنويب من أراضي التعاونية        
. ميكن التقدم بطلب للحصول على رخصة استثنائية لقتل حيوان بري كبري يتسبب يف خسائر           

 فصل اخلريـف،    ويف. ومل يتقدم أصحاب البالغ بأي طلب للحصول على رخصة استثنائية         
وخـالل  . ُتتاح هلم الفرصة الصطياد الّدببة يف منطقة رعي أيائل الرنة ضمن النسبة احملـددة             

الفترة املشمولة بالبالغ، مل يتم بلوغ هذه النسبة بسرعة حتول دون استفادة أصحاب البالغ              
ت وليست السلطات املختصة على علم بأية طلبات للحصول على رخص لقتل احليوانا           . منها

  . الربية اليت تتسبب يف خسائر بني أيائل الرنة يف منطقة نيلِّيم بالتحديد
ووفقاً . ويشري أصحاب البالغ إىل أهنم يعتمدون الطرق التقليدية يف رعي أيائل الرنة             ١٧-٤

للدولة الطرف، ينبغي أن تتيح هذه الطرق للرعاة رصد مدى الضرر الـذي تتـسبب بـه                 
وقـد  . ني أيائل الرنة بفعالية أكرب بكثري من طريقة الرعي احلر متاماً          احليوانات الربية الكبرية ب   
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اقترح اجمللس اإلقليمي لالبالند حتديداً اعتماد طريقة رعي األغنام كوسيلة للحد من اخلسائر             
  . اليت تتسبب فيها احليوانات الربية يف أيائل الرنة

 من العهـد،    ١٤ من املادة    ١وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البالغ مبوجب الفقرة          ١٨-٤
تشري الدولة الطرف إىل أن احملاكم الوطنية، مبا يف ذلك احملكمة اإلدارية العليا، قيَّمت شكوى               

 مع مراعاة   - أيضاً من وجهة نظر احلقوق اخلاصة للصاميني         -أصحاب البالغ تقييماً شامالً     
وقد علّلـت هـذه     . عهدااللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، خصوصاً تلك املستمدة من ال        

وميكن ضمان حماكمة عادلـة، علـى       . احملاكم ما أصدرته من أحكام بشكل مالئم وموسع       
 عندما حتصل احملكمة املعنية، كاحملكمة اإلدارية العليـا، يف هـذه            ١٤النحو املبني يف املادة     

حملاكمة وتكفل ضمانات ا. القضية، على مجيع املعلومات الالزمة إلجراء دراسة شاملة للقضية       
  . العادلة حصول مجيع أطراف الدعوى على حقها يف مساع دعواها

وختلص الدولة الطرف إىل أن وقائع هذه القـضية ال تكـشف عـن أي خـرق                   ١٩-٤
  . ١ مقروءة لوحدها ويف ضوء املادة ٢٧؛ وال للمادة ٢٦ و١٤ للمادتني

  تعليقات أصحاب البالغ على مالحظات الدولة الطرف    
، قدم أصحاب البالغ تعليقات على مالحظات الدولة        ٢٠١٢يونيه  /رانحزي ١٨يف    ١-٥

وأكدوا أن حكم احملكمة اإلدارية العليا يعين هناية تربية أيائل الرنة بالنسبة جملموعـة              . الطرف
واخلسارة التامة جملموعة كاملة من رعاة أيائـل       . رعاة نيلِّيم، وهو أمر ال تنفيه الدولة الطرف       

ومراعـي  .  كبرياً وتشكل بالتايل حرماناً من احلق يف التمتع بالثقافة الصامية          الرنة تؤثر تأثرياً  
 وهذه حقيقة   -وظروف جمموعة رعاة نيلِّيم ختتلف عن مراعي وظروف جمموعة رعاة إيفالو            

ويـؤدي القـانون    . ينبغي أن تراعى يف القرارات املتعلقة بالذبح القسري، على سبيل املثال          
  . تلفة وغري متساوية هلاتني اجملموعتنيوتطبيقه إىل معاملة خم

وال تنظر الدولة الطرف، يف مالحظاهتا، يف دور احليوانات الربية يف املـسألة قيـد                 ٢-٥
وال يوافق أصحاب البالغ على تقدير الدولة الطرف اليت تعترب التعويضات املقدمـة             . البحث

 اليت تتسبب فيها احليوانات املؤذيـة       لتغطية اخلسائر كافية ومتثل سبيالً فعاالً ملواجهة املشاكل       
أوالً، إن خسائر مواليد األيائل يف نيلِّيم كبرية للغاية وهي نفسها تقريباً كل             . بشكل استثنائي 

ثانياً، تتسبب الّدببة يف أكثر اخلسائر، فهي جزء من جمموعة كبرية من الّدببة تعـيش يف   . عام
غت نسبة بقاء املواليـد يف تعاونيـة        ، بل ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠وبني عامي   . وادي هنر باتسيوكي  

 يف املائة؛ وهذا يعين أن نصف املواليد تقريباً اختفى يف الغابة            ٥٢باتسيوكي لتربية أيائل الرنة     
وخالل الفترة نفسها، كانت نسب بقاء أيائـل الرنـة التابعـة            . قبل وقت العّد يف اخلريف    
 ٥٨، و)إيرو َبأدار( يف املائة ٥٦، و)كاري أالتورفينني( يف املائة ٥٣ألصحاب البالغ األربعة  

ويف مقابل هذه املعدالت، بلغ معـدل       ). فييو َبأدار ( يف املائة    ٥٨، و )كاليفي َبأدار (يف املائة   
  . يف املائة٦٦البقاء لتعاونية إيفالو ككل 
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ورغم أن الفارق بني معدالت بقاء املواليد بني جمموعة نيلِّيم والتعاونية ال تبدو كبرية        ٣-٥
. وهلة األوىل، فإهنا كافية كي حتول دون وفاء رعاة نيلِّيم بنسب الذبح اليت حددهتا التعاونية             لل

 يف املائة أدىن املعدالت اليت سجلتها جمموعة        ٦٦وتشمل النسبة اليت حددهتا التعاونية والبالغة       
  . نيلِّيم، مما يعين أن الفارق أكرب مما يبدو

قليمي لالبالند تقريراً عن احليوانـات املفترسـة        ، أصدر اجمللس اإل   ٢٠١١ويف عام     ٤-٥
ووفقاً هلذا التقرير، فإن تربية أيائل الرنـة املرحبـة اقتـصادياً            . وأثرها على تربية أيائل الرنة    

تدهورت يف منطقة البالند األكثر تأثراً باحليوانات املفترسة، وذلك بالنظر إىل العدد احلـايل              
 ٣٧٠ إىل ما بـني      ١٩٩٥ عام   ١٧٠بة يف تلك املنطقة من      إذ زاد عدد الّدب   . هلذه احليوانات 

ورمبـا تكـون    ).  يف املائة  ١٥٠ و ١٢٠أي بزيادة تتراوح نسبتها بني       (٢٠١٠ عام   ٤٢٠و
األعداد احلقيقية أعلى، بسبب قلة عدد األشخاص الذين يبلغون عـن رؤيتـهم حليوانـات               

 التقرير أيضاً إىل أن اخلسائر اليت ويشري. مفترسة يف مشال فنلندا مقارنة بأجزاء أخرى من البلد  
حتدث يف الصيف، ومنها على سبيل املثال اخلسائر اليت تتسبب فيها الّدببة، هـي خـسائر                
يصعب بشدة حتديد مكاهنا وتوثيقها، بسبب التهام احليوانات املفترسة أو الكواسري جلثتـها،             

  . فضالً عن عمليات التحلل
ديد الذي ُوضع لتغطية خسائر مواليد األيائل دون طلب         وفيما يتعلق بنظام التعويض اجل      ٥-٥

 ،١٠٥/٢٠٠٩أي وثيقة، والذي اعُتمد عمالً بقانون التعويض عن اخلسائر اليت يتسبب فيها الصيد              
ويـدفع  . يشري اجمللس اإلقليمي إىل أن تفعيل هذا الصك غري مالئم وينطوي على إشكاليات            

حظة الدولة الطرف أن النظام اجلديد حّسن       أصحاب البالغ بأن هذا الصك يتعارض مع مال       
. بشكل واضح مركز أصحاب أيائل الرنة ألن مبالغ التعويض زادت بينما تراجعت اخلسائر            

 ٢٠٠٧ويشري تقرير اجمللس اإلقليمي إىل أن التراجع الطفيف يف اخلسائر منذ أن بلغت أقصاها عـام               
ووفقاً لدراسة علمية استـشهد  . فترسةناجم عن تراجع أعداد أيائل الرنة بسبب احليوانات امل  

هبا اجمللس اإلقليمي، تراجعت أعداد احليوانات املذبوحة يف الفترة نفسها يف أجزاء من مناطق              
تربية أيائل الرنة يف اجلنوب والشرق، وهي مناطق تتعرض ألكرب اخلسائر بسبب احليوانـات              

املفترسة، أي ما يقارب نصف مجيع       تعاونية من مشكلة احليوانات      ٢٧وتعاين حالياً   . املفترسة
  . تعاونيات تربية أيائل الرنة يف الدولة الطرف

ومل يكن نظام التعويض عن اخلسائر يف مواليد أيائل الرنة الذي اعُتمـد يف قـانون                  ٦-٥
التعويض عن اخلسائر اليت يتسبب فيها الصيد قد دخل حيز النفاذ عندما اختذت تعاونية إيفالو          

بيد أنه على الرغم من أن نظام التعـويض         . قة بالذبح املشار إليها يف هذا البالغ      قراراهتا املتعل 
فالرعاة الذين يفقدون   . يعمل بشكل سليم، فإن املشكلة اليت طرحها أصحاب البالغ لن حتل          

عدداً أكرب من مواليد أيائلهم بسبب احليوانات املفترسة مما تفقده أغلبية الرعاة يف التعاونية ما               
أي اإلناث البالغات مـن     (ضطرون إىل ذبح احليوانات اليت تشكل قاعدهتم اإلنتاجية         زالوا يُ 

والتعويض املادي، مهما كان كبرياً، ال حيل       . الستيفاء حصص الذبح اخلاصة هبم    ) أيائل الرنة 
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وعالوة على ذلك، يقول تقرير اجمللس اإلقليمي إن التعويض عـن       . حمل خسارة سبيل العيش   
د أيائل الرنة هو يف الواقع غري كاف على اإلطـالق وال يغطـي اخلـسائر               اخلسائر يف موالي  

 على سبيل املثـال، بلغـت نـسبة         ٢٠١١ ففيما يتعلق بتعاونية باتسيوكي يف عام     . الفعلية
 يف املائة فقط بينما بلغت اخلسارة السنوية    ٦التعويض من العدد اإلمجايل يف مواليد أيائل الرنة         

  . يف املائة٥٠يف املواليد ما يقارب 
وطلبت وزارة الشؤون اخلارجية إىل جملس الربملان الصامي التعليـق علـى الـذبح                ٧-٥

 أن  ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣وذكر اجمللس يف رده املؤرخ      . القسري أليائل جمموعة رعاة نيلِّيم    
) ٣(١٧قانون تربية أيائل الرنة ال يعترف بأسلوب الرعي الصامي أليائل الرنة، رغم أن املادة               

من دستور فنلندا تنص على أن للشعب الصامي احلق يف احلفاظ علـى لغتـه وثقافتـه ويف                  
وعالوة على ذلك، ينص املشروع الذي قدمته احلكومة بشأن قـانون الربملـان             . تطويرمها

الصامي والتعديل على الدستور أن تربية أيائل الرنة، وصيد األمساك واحليوانات تشكل جزءاً             
ويركز حكم احملكمة اإلدارية العليـا      .  ومن سبل العيش الصامية التقليدية     من الثقافة الصامية  

فقط على الطريقة الرمسية لتقليص عدد أيائل الرنة وال حيدد موقفاً مـن احلجـة الرئيـسية                 
.  من العهـد   ٢٧ألصحاب البالغ أي أن قرار التعاونية املتعلق بالذبح القسري ينتهك املادة            

.  من العهد  ١٤ من املادة    ١من حماكمة عادلة، مبوجب الفقرة      ولذلك ُحرم أصحاب البالغ     
ويرى الربملان الصامي أن مجيع الرعاة الصاميني أليائل الرنة وأفراد أُسرهم جيب أن يكونـوا               
قادرين على ممارسة تربية أيائل الرنة يف موطن الصاميني كجزء من سبل عيشهم وثقافتـهم               

فمن خالل تربية أيائـل     . تعيق أو هتدد التمتع هبذا احلق     وأن التشريعات الوطنية غري املالئمة      
وينتهك قرار التعاونيـة    . الرنة، تبقى اجملتمعات الصامية واللغة الصامية قابلة للحياة والتطور        
  . املتعلق بالذبح القسري أيضاً حق أصحاب البالغ يف التمتع بلغتهم

  املسائل واإلجراءات املعروضة على اللجنة     

   املقبولية النظر يف    
قبل النظر يف أي ادعاء يرد يف بالغ ما، يتعني على اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبالغ مقبـوالً أم ال مبوجـب              ٩٣وفقاً للمادة   
  .الربوتوكول االختياري للعهد

 مـن الربوتوكـول   ٥ املـادة  من) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة         ٢-٦
االختياري، من أن املسألة نفسها ليست قيد النظر مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق              

  .أو التسوية الدولية
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعترض على املقبولية وأن سبل االنتصاف احمللية          ٣-٦

بولية، فإن اللجنة تعتـربه مقبـوالً       وحيث إن البالغ استوىف مجيع شروط املق      . قد اسُتنفدت 
  . وتشرع يف النظر يف أُسسه املوضوعية
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  النظر يف األسس املوضوعية    
نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت قدمها هلا   ١-٧

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ١ الطرفان، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة
 ١وتالحظ اللجنة ادعاء أصحاب البالغ بأن حقهم يف حماكمة عادلة مبوجب الفقرة               ٢-٧

 من العهد قد انُتهك ألن احملكمة اإلدارية العليا رفضت االستئناف الذي تقدموا             ١٤من املادة   
به دون التدّبر يف املطالبات القانونية واحلجج والوقائع وأن احملكمة أخضعت نفسها للـسلطة        

وترى اللجنة أن املواد اليت قُّدمت هلا ال تبني أن          . عندما طلبت بيانات من احلكومة    التنفيذية  
احملاكم تصرفت بشكل تعسفي يف تقييم الوقائع واألدلة يف قضية أصـحاب الـبالغ أو أن                

وبالتايل فإن اللجنة ال ترى أن الوقائع       . الدعوى شابتها عيوب أو انطوت على إنكار للعدالة       
 من  ١٤ من املادة    ١ل انتهاكاً حلقوق أصحاب البالغ مبوجب الفقرة        موضع الشكوى تشك  

  .العهد
 من العهد، من حيث     ٢٧ و ٢٦ويدعي أصحاب البالغ أهنم ضحايا انتهاك املادتني          ٣-٧

 تعاونية  ٢٠٠٧أن القرارات املتعلقة بالذبح القسري أليائل الرنة اخلاصة هبم، اليت اختذهتا عام             
 من قانون تربية أيائل الرنة، كانت هلا آثار متييزية          ٢٢ة، تطبيقاً للمادة    إيفالو لتربية أيائل الرن   

وعندما حددت التعاونية عدد أيائل الرنة اليت يتعني ذحبها للتقيد بأكرب عدد مسموح             . عليهم
به من األيائل يف التعاونية ولكل عضو فيها، مل تأخذ يف االعتبار األساليب الصامية التقليدية               

غ يف الرعي أو حقيقة أن هذه األساليب تنطوي على خسارة أعداد أكرب من              ألصحاب البال 
ونتيجة لذلك، فإن نسب تقليص األعداد اليت تفرضها التعاونية على مجيع           . مواليد أيائل الرنة  

األعضاء على أساس أعداد أيائل الرنة اليت ميلكوهنا يف بداية سنة الرعي أثرت تأثرياً سلبياً على             
غ ألهنم تعرضوا، يف فترة الذبح، أي يف اخلريف، خلسائر أكرب مما تعرض لـه               أصحاب البال 

  .األعضاء اآلخرون بسبب احليوانات املفترسة
وتشري الدولة الطرف إىل أنه وفقاً للحكم الذي أصدرته احملكمة اإلدارية العليا، أوىف               ٤-٧

بالتايل أن هذه القضية ال تتعلق      ويبدو  . أعضاء صاميون يف التعاونية بالتزاماهتم املتعلقة بالذبح      
بعدم املساواة يف املعاملة بني الرعاة الصاميني وغري الصاميني، بل باختالفات بـني أعـضاء               

  . ويبني احلكم أن هناك آراء خمتلفة تتعلق بأساليب تربية أيائل الرنة. التعاونية
لية باملعىن الـوارد  وترى اللجنة أنه مما ال شك فيه أن أصحاب البالغ هم أفراد يف أق      ٥-٧

ومما ال شـك    .  من العهد وأن هلم احلق بصفتهم هذه يف التمتع بثقافتهم اخلاصة           ٢٧يف املادة   
ويف هذا السياق، تـذكِّر اللجنـة       . فيه أيضاً أن تربية أيائل الرنة عنصر أساسي من ثقافتهم         

وز أن تنـدرج يف  بأحكامها القضائية السابقة اليت خلصت فيها إىل أن األنشطة االقتصادية جي 
وتذكِّر اللجنة أيضاً .  مىت شكلت عنصراً أساسياً من عناصر ثقافة اجملتمع احمللي٢٧إطار املادة 
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، حرمان أبناء األقليات من حقهم يف التمتـع بثقافتـهم وأن            ٢٧بأنه ال جيوز، وفقاً للمادة      
  . )٤(٢٧مبوجب املادة التدابري اليت يشكل أثرها حرماناً من ذلك احلق ال تتفق مع االلتزامات 

  : ، الذي جاء فيه ما يلي)١٩٩٤(٢٣ من التعليق العام رقم ٢-٦وتذكر اللجنة بالفقرة   ٦-٧
 هي حقوق فرديـة،  ٢٧على الرغم من أن احلقوق املضمونة مبوجب املادة           

فإهنا تعتمد بدورها على قدرة مجاعة األقلية على احلفاظ على ثقافتها أو لغتـها أو               
 على ذلك، فقد يتعني على الدول اختاذ تدابري إجيابية حلماية هوية أقلية             دينها؛ وبناءً 

من األقليات وصون حقوق أفرادها يف التمتع بثقافتهم ولغتهم ويف تطويرمهـا، ويف             
ويف هذا الصدد،   . ممارسة شعائر دينهم، وذلك باالشتراك مع أبناء مجاعتهم اآلخرين        

) ١(٢ابية جيب أن حتترم أحكـام املـادتني         ال بد من مالحظة أن هذه التدابري اإلجي       
 من العهد، سواء فيما يتعلق باملعاملة بني خمتلف األقليـات أو املعاملـة بـني                ٢٦و

غري أنه طاملا كانت هذه التدابري تستهدف       . األشخاص املنتمني إليها وباقي السكان    
 أو اليت   ٢٧تصحيح الظروف اليت حتول دون التمتع باحلقوق املكفولة مبوجب املادة           

تنتقص منه، فإهنا جيوز أن تشكل تفريقاً مشروعاً يف إطار العهد، شريطة أن تكـون       
  . مستندة إىل معايري معقولة وموضوعية

يف هذه القضية، يدعي أصحاب البالغ أن خسائرهم من مواليد أيائل الرنة تفـوق                ٧-٧
ويقدم . رقاماً يف هذا الصدد   لكن املواد املقدمة إىل اللجنة ال تتضمن أ       . خسائر جمموعة إيفالو  

أصحاب البالغ أرقاماً عن أعداد أيائلهم وعن التخفيض الذي فرضته التعاونية فيما يتعلـق              
 والسنوات الـيت    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ لكنهم مل يقدموا أرقاماً تتعلق بسنة        ٢٠١١-٢٠١٠ بعام

، ٢٠٠٧ومن غري الواضح أيضاً تطور التخفيضات املفروضة على قطعاهنم قبل عام            . سبقتها
وكيفية مقارنة ذلك مع التخفيضات املفروضة على األعضاء اآلخرين يف التعاونية وكيفيـة             

ويف ظل عـدم وجـود   . وصول الوضع عملياً إىل ضرورة ذبح مجيع أيائل الرنة اليت ميلكوهنا        
معلومات عن هذا األمر، ال تستطيع اللجنة أن ختلص، بالنظر إىل األدلة احملدودة املعروضـة               

 إىل أن تأثري أساليب ختفيض عدد أيائل الرنة املتبعة يف تعاونية إيفالو كان كبرياً علـى                 عليها،
.  من العهـد   ٢٧ و ٢٦أصحاب البالغ حبيث مثل حرماناً هلم من حقوقهم مبوجب املادتني           

وعلى الرغم من هذا االستنتاج، ترى اللجنة من املهم تذكري الدولة الطرف بضرورة أن تضع               
، أنه على الرغم من أن      ٢٧دى اختاذ خطوات تؤثر على احلقوق مبوجب املادة         يف اعتبارها، ل  

__________ 

 تـشرين   ٢٦ اآلراء املعتمـدة يف      إيلماري النسمان وآخرون ضـد فنلنـدا،      ،  ٥١١/١٩٩٢البالغ رقم    )٤(
النسمان وآخرون  . جوين إي ؛  ٦٧١/١٩٩٥؛ والبالغ رقم    ٤-٩ و ٢-٩، الفقرتان   ١٩٩٤أكتوبر  /ولاأل

ــشرين األول٣٠، اآلراء املعتمــدة يف ضــد فنلنــدا ــوبر / ت ــبالغ ٢-١٠، الفقــرة ١٩٩٦أكت ؛ وال
، ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٧اآلراء املعتمـدة يف     النسمان وآخرون ضد فنلندا،   جوين  ،  ١٠٢٣/٢٠٠١ رقم

 .١-١٠الفقرة 
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األنشطة املختلفة قد ال تشكل يف حد ذاهتا انتهاكاً هلذه املادة، فإن هذه األنشطة جمتمعة قـد             
  .)٥(تقوض حق الشعب الصامي يف التمتع بثقافته

 مـن   ٥ من املـادة     ٤ إن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، إذ تتصرف مبوجب الفقرة          -٨
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، تـرى أن             

  .  من العهد٢٧ و٢٦الوقائع املعروضة عليها ال تكشف عن انتهاك للمادتني 
اعتمد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص اإلنكليزي هو الـنص األصـلي،             [

 الحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمـه             وسيصدر
  .]اللجنة إىل اجلمعية العامة

__________ 

 .٧-١٠، املرجع السالف الذكر، الفقرة ٦٧١/١٩٩٥البالغ رقم  )٥(
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  تذييل

 -فيكتور مانويل رودريغيث    رأي فردي ألعضاء اللجنة فالتر كالني، و          
  )رأي خمالف ( فور، ويوفال شاين-زايربت يا، وآنيا ريث

صادر عن اللجنة الذي خلصت فيـه إىل أن الوقـائع           ال ميكننا أن نتفق مع الرأي ال        
ونعرب عن أسفنا ألن قرار األغلبية    .  من العهد  ٢٧املقدمة إليها ال تكشف عن انتهاك للمادة        

ووفقاً للوقائع اليت ال جدال فيها واليت قدمها أصحاب         . مل يراع مبا فيه الكفاية وقائع القضية      
 أفراد جمموعة رعـاة  - أيائل الرنة أن أصحاب البالغ  البالغ، قرر جملس تعاونية إيفالو لتربية     

. ٢٠١١ سـبتمرب /أيلول ٢٦ يتوجب عليهم ذبح مجيع ما ميلكونه من أيائل الرنة اعتباراً من             -يم  نيلِّ
وُيستمد قرار ذبح أيائل الرنة اخلاصة بأصحاب البالغ من النظام التعاوين الذي أنشأته الدولة              

من ذلك القانون، حتـدد   ) ١(٢١وعمالً باملادة   . ١٩٩٠ة لعام   مبوجب قانون تربية أيائل الرن    
وزارة الزراعة والغابات العدد األقصى من أيائل الرنة احلية اليت جيوز لتعاونية تربية أيائل الرنة               

من القانون، إذا جتاوز عدد أيائل الرنة احلية  ) ١(٢٢ومبوجب املادة   . االحتفاظ هبا يف أراضيها   
جيب على اوز عدد أيائل الرنة اليت ميلكها أحد الرعاة العدد األقصى احملدد، يف تعاونية ما أو جت

. التعاونية أن تقرر تقليص عدد أيائل الرنة إىل أن ُترجع العدد إىل احلد األقصى املسموح بـه                
 التعاونية اختاذ قرار    وإذا امتنع املالك عن تقليص عدد أيائله امتثاالً لقرار التعاونية، جيوز لرئيس           

ويف هذه القضية، رفضت حمكمة روفانييمي اإلدارية واحملكمـة         . بتقليص العدد نيابة عن املالك    
اإلدارية العليا شكوى أصحاب البالغ ضد قرار التعاونية بتنفيذ اخلفض نيابة عن املالك علـى               

لذلك، يواجـه  ونتيجة  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧أساس خطة الذبح اليت اعتمدهتا التعاونية لسنة الرعي         
  .البالغ اآلن إمكانية ذبح مجيع أيائل الرنة اخلاصة هبمأصحاب 
وتربية أيائل الرنة عنصر أساسي من ثقافة أصحاب البالغ وهي بالتايل حممية مبوجب      

وعمالً هبذه املادة، ال جيوز أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل أقليات إثنية .  من العهد٢٧املادة  
وكان النـهج   . راك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم     من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة باالشت     

الذي اتبعته اللجنة يف املاضي هو التحقق مما إذا كانت الدولة الطرف تتدخل يف تربية أيائـل                 
  .) أ(الرنة تدخالً جسيماً إىل درجة جتعلها تقصر يف محاية حق مقدمي البالغ يف التمتع بثقافتهم

ل الرنة اخلاصة بأصحاب البالغ تدخالً سافراً ويف هذه القضية، يشكل ذبح مجيع أيائ       
بصفة خاصة يف حقوق أصحاب البالغ مبوجب العهد، ألنه سيحرمهم من سـبل عيـشهم               

ونقر بأن هذا التدخل ال ينتج عـن        . األساسية لتمكنهم من مواصلة متتعهم بثقافتهم التقليدية      
__________ 

، ٢٠٠١ أكتـوبر / تشرين األول  ٢٤، اآلراء املعتمدة يف     أريال ونكاالجريف ضد فنلندا   ،  ٧٧٩/١٩٩٧البالغ رقم     )أ (
 . ٥-٧الفقرة 
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نتيجة للقرار الذي اختذتـه     أمر مباشر من هيئة من هيئات الدولة الطرف بذبح قطعاهنم لكنه            
 من العهد تنص على أن الدولـة الطـرف          ٢٧بيد أن املادة    . تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة    

عليها التزام بأن متتنع عن اختاذ أية تدابري متثل حرماناً من حق أفراد أقلية ما يف التمتع بثقافتهم                  
ال األشخاص اآلخرين داخـل الدولـة       أفع"لكن يقع عليها التزام إجيايب أيضاً حبمايتهم من         

 من العهد أن يسمح     ٢٧ويف هذا الصدد نقبل أنه من املعقول واملتسق مع املادة           . ) ب("الطرف
لتعاونيات الرعي بفرض نسب الذبح على أعضائها لتحقيق األغراض املنشودة من قانون تربية     

مان رفـاه أفـراد األقليـة      أيائل الرنة هبدف تقليص أيائل الرنة ألسباب اقتصادية وبيئية وض         
ففي احلاالت اليت يكون فيها اختالف واضح بني التشريع الذي يبدو أنه حيمـي              . ) ج(الصامية

حقوق األقلية ككل، وبني تطبيقه على عضو واحد من تلك األقلية، استرشـدت اللجنـة               
تربيـر  باالعتبار القائل بأن القيود على حق أفراد األقليات جيب إظهارها ليس للحصول على        

معقول وموضوعي يف ظروف حمددة من القضية بل وأيضاً لتكون ضرورية لبقاء ورفاه األقلية              
ومل تبني الدولة الطرف أن ذبح مجيع حيوانات أصحاب البالغ ضروري لتحقيـق             . ) د(ككل

هذا اهلدف، كما أن املواد املعروضة على اللجنة ال تتيح التوصل إىل استنتاج مفاده أن هدف                
وأن التوصل إىل هذا    . د أيائل الرنة، يف هذه القضية، ال ميكن حتقيقه بطريقة أخرى          تقليص عد 

اهلدف يربر قرار ذبح مجيع أيائل الرنة اخلاصة بأصحاب البالغ رغم ما لذلك من أثر كـبري                 
وهلذه األسباب، نستنتج أنه كان بوسع اللجنة       . على حق أصحاب البالغ يف التمتع بثقافتهم      

  .  من العهد٢٧الدولة الطرف تنتهك التزاماهتا مبوجب املادة أن ختلص إىل أن 
وسيصدر الحقاً باإلسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء        . اعتمد باإلنكليزية [

  .]من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة

       

__________ 

 .١-٦، الفقرة )١٩٩٤(٢٣التعليق العام رقم   )ب (

 .٥-٩، الفقرة ١٩٨٨يوليه / متوز٢٧ملعتمدة يف ، اآلراء اكيتوك ضد السويد، ١٩٧/١٩٨٥انظر البالغ رقم   ) ج (
/  متـوز  ٣٠، اآلراء املعتمـدة يف      الفليس ضد كندا  ،  ٢٤/١٩٧٧؛ والبالغ رقم    ٨-٩املرجع نفسه، الفقرة      )د (

 .١٦، الفقرة ١٩٨١يوليه 


