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   األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى
  الدورة التاسعة 

   ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠-١٩ نيويورك،
  *املؤقت األعمال جدول من )أ( ٤ و ٣ البندان

: الـشعوب األصـلية   ”: ن املوضوع الـسنوي اخلـاص     أمناقشة بش 
مــن إعــالن  ٣٢ و ٣التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة؛ املادتــان   

   “األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
ــسان  ــش   : حقــوق اإلن ــذ إعــالن األمــم املتحــدة ب ن حقــوق أتنفي
        الشعوب األصلية

  احلكومات من الواردة املعلومات    
  

  النرويج    

  موجز  
 األعـضاء  الـدول  إىل املرسـل  االسـتبيان  علـى  النـرويج  حكومـة  رّد الوثيقة هذه تتضمن  
  .األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم للمنتدى الثامنة الدورة عن الصادرة تالتوصيا بشأن

  

 
  

  *  E/C.19/2010/1.  
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   )١(التوصيات على الرد  - أوال  
  

  وتنفيذه يةاألصل الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن إقرار :٥٣ الفقرة    
 مـن  عـدة،  أدوات خالل من عموما، اإلعالن يف الواردة احلقوق مجيع النرويج طّبقت  - ١

 الدولـة  سـلطات  بـني  املـشاورات  يف ةتبعـ امل واإلجراءات فينمارك، قانون املثال سبيل على بينها
 التـصويت  تعليـل  إىل يـضا أ ويـشار  .٢٠٠٥ مايو/أيار ١١ يف تقّرأُ اليت السامي شعب وبرملان
  ).الثاين رفقامل انظر( اإلعالن اعتماد إبان النرويج قدمته الذي
 النـرويج  تعتـرب  يليهـا،  وما ٢٦ املادة يف الواردة األراضيب املتعلقة قوقاحلب يتعلق وفيما  - ٢
 بالــشعوب املتعلقــة ١٦٩ رقــم الدوليــة العمــل منظمــة فاقيــةات يف األطــراف للــدول بالنــسبة أنــه

 يف بينـة امل احلقـوق  اأهنـ  علـى  احلقـوق  هـذه  فهـم  مـن  بـد  ال ،املستقلة دانالبل يف والقبلية األصلية
 يف ١٦٩ رقــم الدوليــة العمــل منظمــة اتفاقيــة علــى النــرويج صــادقت وقــد .االتفاقيــة تلــك
 ١٣ املـادة  ،١٦٩ رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية يف الواردة لألحكام واستيفاء .١٩٩٠ عام
 عمليــة تــشكل وســوف .٢٠٠٥ عــام يف فينمــارك قــانون وجيــيالنر الربملــان اعتمــد يليهــا، ومــا

ــة ــر متابع ــصادر التقري ــة عــن ال ــسامي شــعب حقــوق جلن ــستند أساســا ال ــه ي ــد إلي  يف النظــر عن
   .فينمارك مقاطعة خارج السامي شعب حبقوق املتعلقة املقبلة القانونية التعديالت

 الـشعوب  مـشاركة  يتطلـب  ناإلعـال  يف إليـه  املـشار  املـصري  تقرير يف قاحلب واالعتراف  - ٣
 املتعلقـــة القـــرارات اختـــاذ عمليـــات ويف دميقراطـــي جمتمـــع يف وفعليـــة تامـــة مـــشاركة األصـــلية
 تقريــر يف احلــق ممارســة كيفيــة حتــدد مــواد عــدة اإلعــالن ويتــضمن .املعنيــة األصــلية بالــشعوب

 إليهـا  شاراملـ  اإلجـراءات  مـن  إجـراء  املعنيـة  صـلية األ الـشعوب  مـع  املـشاورات  وتـشكل  .املصري
ــة باعتبارهــا النــرويج، نفــذت قــدو .اإلعــالن يف ــة يف طــرف دول ــة العمــل منظمــة اتفاقي  الدولي
 التفاصـيل،  مـن  مزيـد  علـى  وللحـصول  .االتفاقيـة  عليهـا  تـنص  اليت التشاور شروط ،١٦٩ رقم

  .أدناه الثاين رعالف على اإلطالع يرجى
  

  األمساك صيد يف باحلق االعتراف :٥٤ الفقرة    
 إعــداد مــن األمســاك، وصــيد بالــسواحل املعنيــة اللجنــة انتــهت ،فربايــر/شــباط شــهر يف  - ٤

 يف اللجنـة  وتقـول  ).NOU 2008: 5( املاحلـة  امليـاه  يف األمسـاك  مـصائد  يف احلـق  عن رمسي تقرير
ــك ــرال ذل ــسكان إن تقري ــيمني لل ــى املق ــضائق أطــراف عل ــة امل ــورد” اجلليدي ــاطق ويف “الفي  املن

__________ 
، امللحـق   ٢٠٠٩دي واالجتمـاعي،    الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصا       نظـر   لالطالع علـى نـص التوصـيات، ا         )١(  

  .ع باء، الفصل األول، الفر)E/2009/43 (٤٣ رقم
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 .فينمـارك  منطقـة  خـارج  البحـر  عرض يف املوجودة األمساك مصائد داماستخ يف احلق الساحلية
 وقـد  .األصـلية  بالـشعوب  يتعلـق  فيما الدويل والقانون التارخيي االستخدام إىل ذلك يف وتستند
ــر بــشأن العامــة االســتماع جلــسات انتــهت  وشــؤون األمســاك مــصائد وزارة وتعكــف .التقري

  .حاليا اتاملقترح يف النظر على بالنرويج السواحل
  

  الشمال بلدان يف السامي شعب اتفاقية على التصديق :٥٥ الفقرة    
ــا احلكومــة تعمــل  - ٥ ــة مــشروع علــى حالي ــسامي شــعب مــع للتعــاون اتفاقي ــدان يف ال  بل

 .الثالثـة  الـسامي  شـعب  وبرملانـات  والـسويد  فنلنـدا  يف الـسلطات  مـع  بالتعاون وذلك ،الشمال
 مـن  اتفاقيـة  أي الـشمال  دول تقـر  أن قبل االتفاقية وعمشر نأبش مفاوضات إجراء من بد وال
 تلـك  إجـراء  كيفيـة  حـول  مـشترك  اقتـراح  يف حاليـا  النظـر  وجيـري  .عليهـا  وتـصدق  القبيل هذا

ــدور .املفاوضــات ــسؤال وي ــة حــول األساســي ال ــشاركة كيفي ــات م ــسامي شــعب برملان  يف ال
 رافطـ األ مجيـع  سـتتخذه  مـا  علـى  االتفاقيـة  مشروع على العمل مواصلة توقفتو .املفاوضات
   .نأالش هبذا قرارات من املتعاونة

  
  التعدين قانون مشروع بشأن السامي شعب برملان مع اتفاق إىل التوصل :٦٧ الفقرة    

 مـشاورات  تيـ جرأ وقـد  .للتعـدين  جديـد  قـانون  لوضع حماوالت عاما ١٥ منذ جتري  - ٦
 ورابطــة الــسامي شــعب انوبرملــ احلكومــة بــني ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفتــرة يف القــانون هــذا نأبــش
 لكـن  األحكام، من عدد على اتفاق إىل التوصل ومت .النرويج يف السامي شعب من الرّنة رعاة

 شــعب برملــان وســع يف يكــن ومل .كامــل اتفــاق إىل التوصــل دون اختتمــت التــشاورية العمليــة
 شــعب احلمبــص واملتعلقــة يتــضمنها الــيت األحكــام بعــض نأل املقتــرح القــانون يؤيــد أن الــسامي
 عـام  ربيـع  يف النروجيـي  الربملـان  على االقتراح وُعرض .فينمارك مقاطعة يف إال تطّبق ال يالسام

 رعـاة  ورابطـة  الربملـان ( الـسامي  شـعب  مـن  األطـراف  آلراء تفصيال االقتراح وتضمن .٢٠٠٩
 نونالقـا  ودخـل  ،٢٠٠٩ عـام  ربيـع  يف اجلديـد  التعـدين  قانون النروجيي الربملان واعتمد ).الرّنة
   .٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١ يف النفاذ حيز
 يف الـسامي  شـعب  حقـوق  بـشأن  تـشريعات  بـسن  املتعلقة املقترحات يف قريبا وسُينظر  - ٧

 إضـافية  مـشاورات  ءإجرا النروجيية احلكومة وتنوي فينمارك، مقاطعة خارج واملوارد األراضي
  .القضايا هذه بشأن السامي شعب برملان مع
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  الشمايل القطب منطقة دول إىل موجهة توصيات :٦٠ و ٥٨ و ٥٦ الفقرات    
 اجملـاالت،  مـن  عـدد  يف لعليـا ا الـشمال  مبنطقـة  املتعلقـة  ةستراتيجياال تنفيذل متابعة جتري  - ٨
 واملعــارف، البحريــة، واملراقبــة األساســية، واهلياكــل األعمــال، قطــاع وتنميــة البيئــة، بينــها مــن

 وإدارة الطبيعيــة، املــوارد واســتغالل ،القــيم تكــوين يف ساســياأ امالعــ املعرفــة وتعــّد .والبحــوث
 لـضمان  وسـعيا  .األصـلية  الـشعوب  بقضايا املعرفة ذلك ويشمل .علياال الشمال طقامن يف البيئة
 هبرملانــ يــشارك والثقافيــة، واالجتماعيــة ديةااالقتــص تنميتــه ســبل تقريــر يف الــسامي شــعب حــق

  .علياال الشمال مناطق ة استراتيجيتنفيذ يف وممثليه
  

 إعــالن مــن ٣٢ و ٣ املــادتني مــع احلكومــة تعامــل كيفيــة عــن معلومــات  - ثانيا  
  األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم

  
 )٢٠٠٨-٢٠٠٧( ٢٨ رقـم  األبـيض  الكتـاب  ٢٠٠٨ عام يف النرويج حكومة قدمت  - ٩

 شـعب  حـق  هـوم مفاألبـيض    الكتـاب  نـاقش يو .“السياسات املتعلقـة بـشعب الـسامي      ” املعنون
ــسامي ــر يف ال ــشأن املتحــدة األمــم إعــالن ضــوء يف املــصري تقري ــشعوب ب  والعمــل األصــلية، ال
 رمسيـة  غـري  ترمجـة  ولاأل املرفـق  يف وتـرد  .الـشمال  بلدان يف السامي شعب اتفاقية على اجلاري
   ).٧-٣-١ و ٦-٣-١ الفرعان( املذكور السياسات تقرير من الصلة ذات للفروع

 خــالل مــن املــصري تقريــر حــق ميــارس أن األول املقــام يف جيــب العمليــة، يــةالناح ومــن  - ١٠
 وبـــسلطة القـــرارات صـــنع بـــصالحية تتمتـــع منتخبـــة هيئـــة باعتبـــاره الـــسامي، بشـــع برملـــان

 مــن حنـدد  قـضية  املـصري  تقريــر يف الـسامي  شـعب  حـق  يعــد النروجيـي،  الـسياق  ويف .استـشارية 
 النفـوذ  من مالئما مستوى السامي شعب منح على راقاد الدميقراطي نظامنا كان إذا ما خالهلا
  .ختّصه اليت الوطنية السياسية والقرارات العمليات على والتأثري
   :بينها من اهلامة، التدابري من عدد تنفيذ مت وقد  - ١١

  فينمارك قانون  •  
ــدة أحكــام  •   ــانون يف جدي ــشييد التخطــيط ق ــق والت ــسلطة تتعل ــان ب ــسامي شــعب برمل  ال

   بالتخطيط املتعلقة املسائل على عتراضباال
  .السامي شعب وبرملان الدولة سلطات بني التشاور إجراءات  •  
 بــني التــشاور إجــراءات علــى الــسامي شــعب وبرملــان النروجييــة احلكومــة اتفقــت وقــد  - ١٢

 احلكومــة علــى التــشاور إجــراءات وتطّبــق .٢٠٠٥ عــام يف الــسامي وبرملــان الدولــة ســلطات
 تـؤثر  الـيت  املـسائل  يف أيـضا  وتطّبـق  .أنـشطة  أو وكـاالت  مـن  يتبعهـا  ومـا  اهتاومـديري  ووزاراهتا
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 متنوعـة،  موضـوعات  للمـشاورات  املوضـوعي  اجملال ويشمل .السامي شعب مصاحل يف مباشرة
 واملقـررات  والتـدابري  التوجيهيـة  واملبـادئ  فرديـة  مواضـيع  نأبـش  والقـرارات  واللوائح كالقوانني

 التوصـل  هـو  هـدفها  ويكون حسنة، بنّية املشاورات وجترى ).لنروجييا الربملان تقارير يف كما(
 بواجـــب الـــوعي زيـــادة إىل اإلجـــراءات هـــذه أدت وقـــد .املقترحـــة التـــدابري علـــى اتفـــاق إىل

 ٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كانون من الفترة ويف .ووكاالهتا احلكومة توزارا صفوف يف االستشارة
ــار إىل ــة ٤٠ بــشأن يــةرمس مــشاورات أجريــت ،٢٠٠٩ مــايو/أي  عــن مجيعهــا ومتخــضت ،حال

  .منها قليلة قلة باستثناء اتفاقات،
  

  األصلية الشعوب شؤون مبعاجلة اخلاصة واألدوات والسياسات القوانني  - ثالثا  
 مبوجـب  الـسامي  شـعب  برملـان  وأنـشئ  .١٩٨٧ عـام  يف الـسامي  شـعب  قانون اعتمد  - ١٣
 ذلـك،  علـى  وعـالوة  .الربملـان  هـذا  أعـضاء  بانتخـاب  تتعلـق  أحكاما يتضمن الذي القانون هذا

ــسامي لغــة أن علــى القــانون يؤكــد ــة واللغــة ال ــساويتان النروجيي  ومتــنح .القيمــة حيــث مــن مت
 الـسلطات  مـع  مقـابالهتم  يف الـسامي  لغـة  اسـتخدام  يف احلـق  للمـواطنني  باللغة اخلاصة األحكام
 الــسامي، لغــة إىل تماراتواالســ واإلعالنــات لــوائحال ترمجــة علــى يــضاأ ذلــك ويطّبــق .العامــة

 وإدارات القـانوين  النظـام  هيئـات  مـع  املراسالت يف السامي لغة استخدام يف احلق إىل باإلضافة
 قـانوين  يف الـواردة  األحكـام  بعـض  صـالحية  وتنحـصر  .االجتماعيـة  والرعاية الصحية اخلدمات
 املقاطعـة  هـذه  تـضم و .الـسامي  لغـات  افيه تستخدم يتال ةاإلداري قاطعةامل ضمن السامي شعب
 الـيت  املناطق يف بلديات اليوم شمللت األخرية، السنوات خالل هانطاق اتسع وقد .بلديات تسع
  .اجلنوبية والسامي لويل، وسامي الشمالية، السامي لغات فيها تسود
 الـذي  القـانون  وهـو ”( ٢٠٠٥ عـام  ربيـع  يف فينمـارك  قانون النروجيي الربملان واعتمد  - ١٤

 ويقــّر )“فينمــارك مقاطعــة يف الطبيعيــة واملــوارد األراضــي وإدارة لقانونيــةا العالقــات حيكــم
 واملـوارد  األراضـي  يف احقوقهـ  تاكتـسب  قـد  الـشعوب،  مـن  وغـريه  السامي شعب نأب القانون
 قـانون  ويـنص  .الـزمن  مـرّ  علـى  واملـاء  األراضـي  ااسـتخدامه  حبكم فينمارك مقاطعة يف الطبيعية
 الــيت األراضــي مجيــع اآلن متتلــك مــستقلة هيئــة وهــي ارك،فينمــ مؤســسة إنــشاء علــى فينمــارك
 مؤسـسة  ويـدير  ).فينمـارك  مقاطعـة  أراضـي  مـن  املائـة  يف ٩٥ حـوايل  أي( للدولـة  تابعة كانت

 النــصف فينمــارك مقاطعــة وتعــّين أعــضائه، نــصف الــسامي برملــان يعــّين إدارة جملــس فينمــارك
 املتعلقـة  التحقيقـات  تتـوىل  الـيت  اخلاصـة  فينمـارك  جلنـة  إنـشاء  علـى  أيضا القانون وينص .اآلخر
 مــن اللجنــة إليــه تتوصــل مــا نأبــش خــالف وجــود حــال ويف .مواقعهــا وحتديــد احلقــوق هبــذه

 يف املزروعـــة غــري  األراضــي  حمكمـــة علــى  القــضية  تعـــرض أن لألطــراف  ميكــن  اســتنتاجات، 
   .قانونيا ملزمة أحكام عنها تصدر خاصة حمكمة وهي فينمارك،
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 الطبيعيـة  واملـوارد  األراضـي  استخدام يف السامي شعب حبق فتتعلق األخرى ةاملسأل أما  - ١٥
 الـسامي  شـعب  حبقـوق  املعنيـة  اللجنـة  قـدمت  وقـد  .فينمارك من اجلنوب إىل الواقعة املناطق يف

 عقـدها  اسـتماع  جلسة يف التقرير وعرض .٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون يف نأالش هبذا تقريرا
   .فيه الواردة املقترحات يف احلكومة وستنظر ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ يف اإلدارة جملس

  
 األصلية الشعوب بقضايا املعنية املنسقة اجلهة اسم  - رابعا  

Norwegian Ministry of Government, Administration, Reform and Church Affairs  
Department of Sami and Minority Affairs 

Postboks 8004 Dep 

NO-0030 Oslo 

Norway 
 

Tel: +47 22 24 71 75 

www.regjeringen.no/en/dep/fad.html 
  

  األصلية الشعوب قضايا جمال يف قدراتال بناء برنامج  - خامسا 
ــامج يوجــد ال  - ١٦ ــتظم برن ــاء من ــدرات لبن ــوظفني ق ــدنيني امل ــوطنيني امل ــضايا جمــال يف ال  ق
 دراســية حلقــات واألقليــات الــسامي شــعب بــشؤون املعنيــة اإلدارة وتــنظم .صــليةاأل عوبالــش

 املـدنيني  للمـوظفني  الدراسـية  احللقـات  تلـك  باب ويفتح .األصلية الشعوب قضايا عن خمصصة
 وظيفـة  اإلدارة وتـؤدي  .السامي شعب قضايا على يعملون الذين ووكاالهتا الدولة وزارات يف

 احلكوميـة  والوكـاالت  الـوزارات  بـني  املـشاورات  تيـسري  على خالهلا من تعمل أيضا استشارية
  .السامي شعب وبرملان

http://www.regjeringen.no/en/dep/fad.html�
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  األول املرفق
ــاب     ــيض الكتـ ــم األبـ ــة  ” )٢٠٠٨-٢٠٠٧( ٢٨ رقـ ــسياسات املتعلقـ الـ

  “بشعب السامي
  

  األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن  ٦- ٣- ١    
 الـشعوب  حقـوق  أنبـش  املتحـدة  األمـم  إعـالن  املتحـدة  لألمـم  العامة اجلمعية اعتمدت  
 الـدويل،  القـانون  إطـار  يف ملزمـة  صـفة  لإلعـالن  ولـيس  .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٣ يف األصلية

 .األصــلية الـشعوب  حقــوق إلرسـاء  إضــافية جهـود  مــن سـيبذل  ملــا هامـا  إطــارا سيـشكل  لكنـه 
 والــــيت ،صــــليةاأل الــــشعوب تقطنــــها الــــيت البلــــدان يف خاصــــة أمهيــــة اإلعــــالن وسيكتــــسي

 يف والقبليـة  األصـلية  بالـشعوب  املتعلقـة  ١٦٩ رقـم  الدولية العمل منظمة اتفاقية على تصّدق مل
  .املستقلة البلدان

 الفريــق قــدم ،١٩٩٣ عــام ويف .عديــدة لــسنوات اإلعــالن علــى العمــل تواصــل وقــد  
 ريـق ف واصـل و .إعـالن  مـشروع  اإلنـسان  حقـوق  جنـة لل التـابع  األصلية بالشعوب املعين العامل
 هنــائي مـشروع  إىل التوّصـل  متّ أن إىل اإلعـالن  مـشروع  علــى العمـل  للجنـة  تـابع  خـاص  عامـل 
 العامـة  اجلمعيـة  وأقـّرت  .مطّولـة  مفاوضـات  بعـد  ٢٠٠٦ عـام  يف اإلنـسان  حقـوق  جلنة اعتمده
 بلـدان  ةأربعـ  اإلعـالن  ضـدّ  وصـوتت  .سـاحقة  بأغلبيـة  األصلية الشعوب حقوق بشأن اإلعالن

  .املتحدة والواليات ونيوزيلندا داوكن أستراليا :هي
 خـالل  وثيقـا  تعاونـا  املتحدة األمم يف األعضاء والدول األصلية الشعوب ممثلو وتعاون  
 املكلــف العامــل الفريــق يف شــارك الــذي النروجيــي الوفــد نوتكــّو .اإلعــالن نــص علــى عملــهم
 وقـد  .النـرويج  يف الـسامي  شـعب  برملـان  عنو النروجيية لسلطاتل عن ممثلني من النص بصياغة
ــ ومنظماتــه الــسامي شــعب وبرملــان النروجييــة لــسلطاتا قامــت  إىل التوصــل يف اســتباقي دورب

  .عالناإل
 مجيـع  يف هتميـشا  االجتماعيـة  اتفئـ ال أكثـر  بـني  مـن  هـي  األصلية الشعوب أن والواقع  

 املتحـدة  ماألمـ  وثائق من وثيقة يف األصلية الشعوب حبقوق االعتراف فإن وبالتايل .العامل أحناء
 قانونيــا، ملــزم غــري اإلعــالن أن مــن الــرغم وعلــى .مركزهــا تقويــة يف سهميــ هامــا صــكا يعــّد
 األراضـي  يف األصـلية  الـشعوب  حبقـوق  تعتـرف  أن علـى  للدول قوي تشجيع على ينطوي فإنه

  .واملوارد
 فعلــى .األصــلية الــشعوب حقــوق نأبــش إلعــالنل كــبرية أمهيــة الــسامي شــعب ويــويل  
 خـالل  مـن  النـرويج  يف بالفعـل  تطّبـق  اإلعالن عليها ينص اليت احلقوق من العديد أن من الرغم
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 الدولـة  سـلطات  بـني  التـشاور  وإجـراءات  فينمارك قانون لثاامل سبيل على منها عديدة، أدوات
 إىل هامـة  إشـارة  يـشكل  اإلعـالن  فـإن  ،٢٠٠٥ مـايو /أيـار  ١١ املؤرخـة  السامي شعب وبرملان
   .األصلية الشعوب حقوق بشأن للدولة العام املوقف

 تتعلــق أحكــام علــى وحيتــوي .العــامل يف األصــلية الــشعوب حقــوق اإلعــالن ويتنــاول  
 املـوارد  باسـتخدام  تتعلـق  أحكـام  وعلـى  والتعليم، والصحة الغذاء مثل األساسية، حتياجاتالبا

 ردواملـوا  األراضـي  يف األصـلية  الـشعوب  حقـوق  اإلعـالن  ويكـّرس  .التقليدية األراضي ومناطق
 تطبيـق  وينحـصر  .تقاليـدها  حبكـم  استخدامها على درجت أو شغلتها أو امتلكتها اليت الطبيعية
ــة حبكــم حتوزهــا الــيت واملــوارد واألقــاليم األراضــي امــتالك يف احلــق علــى احلقــوق هــذه  امللكي

 وتنميتـها  اسـتخدامها  يف واحلـق  التقليديـة،  االسـتخدام  أو الشغل أشكال من غريها أو التقليدية
 واملتعلقــة اإلعــالن يتــضمنها الــيت لألحكــام متنوعــة تفــسريات تقــدمي وميكــن .عليهــا لــسيطرةوا

 حقـوق  حتـدد  بـالنرويج،  علـق يت وفيمـا  .يليهـا  مـا و ٢٦ املـادة  يف وردت كما األرض، يف باحلق
  .١٦٩ رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية ساسأ على األرض يف األصلية الشعوب
 حــق موضــوع علــى اإلعــالن نــص علــى العمــل أثنــاء سيةالرئيــ املناقــشة تركــزت وقــد  
 أصــدرت العامــة، اجلمعيــة يف بالتــصويت يتــصل وفيمــا .مــصريها تقريــر يف األصــلية الــشعوب
 هـذا  أن فيـه  أوضـحت  املـصري،  تقريـر  يف األصـلية  الـشعوب  حـق  نأبـش  تفسرييا إعالنا النرويج
ــة الــسالمة إطــار يف ميــارس احلــق ــة، اإلقليمي ــروي وأن للدول  الترتيبــات خــالل مــن تــضمنه جالن

 تقريــر يف الــسامي شــعب حبــق االعتــراف سقويتــ .النروجيــي بالقــانون عمــال الــسارية واحلقــوق
 بينـها  مـن  الوثـائق،  مـن  عدد ويف عدة سنوات مّر على النرويج اختذته الذي املوقف مع مصريه
 ٥٥ رقـم  التقرير( يالسام بشعب املتعلقة السياسات عن ناالسابق ناالرئيسي األبيضان الكتابان

ــر )٢٠٠١-٢٠٠٠( ــم والتقريـ ــدمني )٢٠٠٢-٢٠٠١( ٣٣ رقـ ــان إىل املقـ ــي الربملـ  ).النروجيـ
 املتعلقـة  S. No. 110 (2002-2003) الدائمـة  اللجنـة  توصـية  مـن  ١-٢-٥ الفقرة إىل أيضا ونشري
  .املصري تقرير مبفهوم

 العمـل  يف ليةصـ األ الـشعوب  حـق  يـشمل  املـصري  تقرير حق أن بوضوح اإلعالن ويبّين  
 التـذّرع  وزجيـ  ال نفـسه،  الوقـت  ويف .والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  تنميتـها  لتحقيق حبرية
 اتفاقيـات  أو املتحـدة  األمـم  مليثـاق  خمالفـة  إجـراءات  باختـاذ  األمر يتعلق عندما املصري تقرير حبق
  .اإلنسان حلقوق املتحدة األمم

 احلكـم  يف حقهـا  متـارس  أن املـصري  تقريـر  حلـق  ممارسـتها  عنـد  األصـلية  للشعوب وحيق  
 لتمويـل  ترتيبـات  تتخـذ  أن يف أيضا احلق وهلا واحمللية، الداخلية بشؤوهنا تتعلق قضايا يف الذايت،

 اإلعــالن يف إليـه  املـشار  املـصري  تقريـر  حبـق  واالعتــراف .٤ املـادة  انظـر  الـذايت،  احلكـم  وظـائف 
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 الدميقراطيـة،  تـسوده  حملـي  جمتمـع  يف ليـة وفع تامـة  مـشاركة  األصـلية  الشعوب مشاركة يتطلب
  .هتّمها اليت القرارات الختاذ عملية ويف

 .بعـد  بأكملـها  حضّـ وت مل املـصري  تقريـر  يف الـسامي  شـعب  حلق العملية التبعات أن بيد  
 فـسري لت مناقـشة  تتضمن وأن بد ال املصري تقرير يف احلق بشأن املناقشة فإن احلكومة تصّور ويف

 حلـق  ولـيس  .العمليـة  الـسياسات  يف املـصري  تقريـر  يف احلـق  تطبيـق  ميكـن  يفوك نفسه، املفهوم
 هـذا  فيهـا  ُيقـرن  أن ميكـن  الـيت  احلاالت يف بالضرورة نفسها التبعات مصريه تقرير يف ما شعب
 ُيقـرن  الـيت  احلـاالت  ويف واضـحة،  حـدود  ذات جغرافيـة  منطقـة  يف مبفـرده  يعـيش  شعبب احلق
 مـن  أيـضا  بـد  وال .أخـرى  إثنيـة  جمموعـات  فيهـا  تقـيم  نـاطق م يف ينتـشر  بـشعب  احلـق  هذا فيها
 ســوابق أي عــن ةالناشــئ اآلثــار إطــار يف مــصريه تقريــر يف الــسامي شــعب حــق بلــورة يف النظــر
 سـيما  ال ،أمهيـة  املـصري  تقريـر  يف السامي شعب حق إيضاح لزيادة ولعل .الصدد هذا يف دولية
 مــن ١-٣ الفــرع أيــضا انظــر .أخــرى دول حتــدده األصــلية للــشعوب املــصري تقريــر حــق وأن

  .٢٠٠٧ لعام السامي شعب لربملان السنوي التقرير
 األصـلية  الـشعوب  وضع أن إىل األصلية الشعوب حقوق بشأن اإلعالن ديباجة وتشري  

 الوطنيـة  خلـصائص ا أمهيـة  مراعـاة  ينبغـي  وأنـه  آخـر،  إىل بلـد  ومـن  أخرى إىل منطقة من تلفخي
 أنـه  العمليـة  الناحية من ذلك يعينو .والثقافية التارخيية األساسية تاملعلوما وخمتلف ،واإلقليمية

 األصـلية  الـشعوب  ووضـع  يتناسـب  حنـو  على اإلعالن عليها ينص اليت احلقوق تطبيق من بد ال
 خالهلـا  مـن  حنـدد  قـضية  املـصري  تقرير يف السامي شعب حق يعد النروجيي، السياق ويف .املعنية
 النفــوذ مــن مالئمــا مــستوى الــسامي شــعب مــنح علــى قــادرا يالــدميقراط نظامنــا كــان إذا مــا

  .ختّصه اليت الوطنية السياسية والقرارات العمليات على والتأثري
 الــسامي شــعب باهتمــام حتظــى الــيت الــسياسية اجملــاالت مــن عــدد النــرويج يف وهنــاك  
 املـصري  تقريـر  حـق  إىل النظـر  ميكـن  املسائل، هبذه يتعلق وفيما .له بالنسبة الكبرية األمهية وذات
 شـعب  علـى  ثـر األ ذات القـضايا  إليـه  سـتؤول  مـا  تقريـر  يف واملـشاركة  النفـوذ  ممارسة يف كحق
 فئـتني ل االعتبـار  إيـالء  ميكـن  والتـأثري،  املـشاركة  يف احلـق  هذا تطبيق وعند .كمجموعة السامي

 وحـده،  الـسامي  شعب ختّص اليت القضايا يف القرار اختاذب االنفراد يف احلق أوهلما احلقوق، من
ــة اســتقاء وميكــن .غــويوالل الثقــايف االســتقالل أي  بلغــة املتعلقــة التــدابري مــن ذلــك علــى أمثل

 يف والفعالـة  الفعليـة  املـشاركة  يف احلق وثانيهما .)١(السامي لشعب اإلمنائي والصندوق السامي
 فيـه،  يعيش ذيال احمللي واجملتمع السامي شعب من كال ّصخت اليت العامة الشؤون إدارة ممارسة

__________ 
 وسيـستعاض . ي الـصندوق اإلمنـائي لـشعب الـسامي        يلغ أنقرر برملان الشعب السامي     ،  ٢٠٠٨ عام ميزانية يف البّت أثناء  )١(  

 .اجلغرايف النطاق نفس ضمن اجلديد الترتيب ويسري .الصناعية للتنمية مبنحٍ الترتيب هذا عن
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 .املــوارد واســتغالل األراضــي الســتخدام بــالتخطيط املتعلقــة القــرارات هــو ذلــك علــى واملثــال
 اإلعـالن  ويـنصّ  .املـشاورات  بينـها  مـن  آليات، عدة خالل من املشاركة يف احلق تطبيق وميكن
 نمـ  النرويج يف التشاور واجب ويطبق. املعنية صليةاأل الشعوب مع التشاور واجب على أيضا

 مــن ٦ للمــادة وفقــا الــسامي، شــعب وبرملــان الدولــة ســلطات بــني التــشاور إجــراءات خــالل
 الطبيعيـة  املـوارد  إدارة يف املشاركة حق ممارسة وميكن .١٦٩ رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية
ــه ممــثلني الــسامي شــعب برملــان يعــّين بــأن أيــضا  كمؤســسة املــشتركة، احلاكمــة اهليئــات يف ل

  .الضارية احليواناتب املعنية اإلقليمية السواجمل فينمارك
 مـــن إليهـــا املـــشار احلقـــوق متـــارس أن األول املقـــام يف جيـــب العمليـــة، الناحيـــة ومـــن  
 وبـسلطة  القـرارات  صـنع  بـصالحية  تتمتـع  منتخبـة  هيئـة  باعتبـاره  الـسامي،  بشع برملان خالل

  .استشارية
 احلكومـة  أجـرت  قـد ف دقيقـا،  عـىن م حيمـل  ال املـصري  تقريـر  مفهوم أن من الرغم وعلى  
 واملـشاركة  القرار صنع سلطة لتطبيق العملية التدابري خالله ناقشا حوارا السامي شعب وبرملان

 فينمــارك كقــانون التــدابري، بعــض بالفعــل نفــذت وقــد .الــسارية األنظمــة إطــار يف ،اختــاذه يف
 اجلديـدة  األحكام رارغ على النروجيي، الربملان على اآلخر بعضها رضوُع .التشاور وإجراءات
 علـى  االعتـراض  يف الـسامي  شعب برملان بسلطة واملتعلقة والتشييد التخطيط قانون يف املدرجة
 مـثال  ومنـها  ا،أهنبـش  التـشاور  أو تقييمهـا  جيـري  أخـرى  تـدابري  ومثـة  .بالتخطيط املتعلقة املسائل
 يف األمسـاك  صـيد  بـإدارة  املتعلـق  الـساحلية،  األمسـاك  ملـصائد  فينمارك جلنة قدمته الذي االقتراح
  .السامي شعب حبقوق املعنية الثانية اللجنة قدمتها اليت واملقترحات فينمارك، مبقاطعة البحر

 الـسامي  شـعب  مـنح  عن النامجة التأثريات لتحديد اجلهود بذل مواصلة إىل حاجة ومثة  
 إليهـا  توصـلت  الـيت  احللـول  حتظـى  أن ذلـك،  علـى  عـالوة  املرّجح، ومن .املصري تقرير يف احلق

 .املـصري  تقريـر  يف األصـلية  الـشعوب  حبـق  املرتبطـة  الدوليـة  التطـورات  إطـار  يف باألمهية النرويج
ــرض ــة وتفت ــور أن احلكوم ــسامي شــعب حــق يتبل ــر يف ال ــصري تقري ــار يف امل ــة إط ــستقلة دول  م
  .للنرويج اجلغرافية احلدود وضمن ،قائمة ودميقراطية

  
  الشمال بلدان يف السامي شعب اتفاقية مشروع ٧- ٣- ١    

 اتفاقيـة  مبـشروع  مرفقـة  توصـياته  الـشمال  بلـدان  مـن  خرباء فريق قدم ،٢٠٠٥ عام يف  
 مواصـلة  علـى  والنـرويج  والـسويد  فنلندا حكومات ووافقت .الشمال بلدان يف السامي لشعب
 مــن أوىل مرحلــة يف ذلــك جيــري وأن الــشمال، بلــدان يف الــسامي شعبلــ اتفاقيــة علــى العمــل
 علـى  الـصلة  ذات األثر تقييم ودراسات العامة االستماع جلسات تابعةم أعمال ةمواصل خالل

ــستوى ــوطين املـ ــق وكُلّـــف .الـ ــل فريـ ــن مؤلـــف عامـ ــثلني مـ ــن ممـ ــل وزارة عـ ــاج العمـ  واإلدمـ
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 علـى  بالعمـل  الـسامي،  شعب وبرملان اخلارجية، ووزارة والشرطة، العدل ووزارة االجتماعي،
 تـــشرين ٣ يف نأالـــش هبـــذا تقريـــره وقـــدم النروجيـــي، اجلانـــب مـــن االتفاقيـــة مـــشروع متابعـــة
 بتوضــيح برملاناتــه ورؤســاء الــسامي وزراء يقــوم أن هــو اهلــدف وكــان .٢٠٠٧ كتــوبرأ/األول

  .٢٠٠٨ عام خريف يف املشترك االجتماع انعقاد قبل مواقفهم
 شـعب  أن مـن  الـشمال  بلـدان  مـن  خـرباء  فريـق  أعـّده  الـذي  االتفاقية مشروع وينطلق  
 االتفاقيـة  مـشروع  إعـداد  جـرى  وقـد  .والنـرويج  والـسويد  فنلنـدا  يف أصـلي  شـعب  هو السامي

 شـعب  اتفاقيـة  من املقترح والغرض .الثالثة البلدان هبا تلتزم اليت الدولية الصكوك إىل تنادسباال
 لغتـه  بـضمان  يتعلـق  فيمـا  السامي شعب حقوق وترسيخ تأكيد” هو الشمال بلدان يف السامي
 ،“الوطنيـة  حدودلل االعتبار من ممكن قدر أقل إيالء مع االجتماعية، وحياته وصناعاته وثقافته
  .اخلرباء فريق قدمه الذي االتفاقية من ١ املادة مشروع انظر

 يف الــشعب هــذا حــق علــى الــشمال بلـدان  يف الــسامي شــعب اتفاقيــة مــشروع ويـنص   
 أحكامــا أيــضا فاقيــةاالت مــشروع تــضمنيو .االتفاقيــة مــشروع مــن ٣ املــادة يف املــصري تقريــر

 يف الـسامي  شـعب  برملانـات  بـسلطة  املتعلقـة  األحكـام  وتكتـسي  .املـصري  تقريـر  يف احلـق  عّرفت
 لربملانـات  الدرجـة  متفاوتـة  سـلطات  االتفاقية مشروع ومينح .خاصة أمهية القرار صنع عمليات
 مـصاحل  ىعلـ  وأثـره  املثـار  املوضـوع  ألمهيـة  وفقـا  والنـرويج،  وفنلنـدا  الـسويد  يف الـسامي  شعب
 اختـاذ  يف احلـق  الـسامي  شـعب  برملـان  مـنح ُي البدايـة،  ففي ).وو ١٤ املادة انظر( السامي شعب
 الـدويل  أو الـوطين  للقـانون  وفقـا  القـرار  اختـاذ  بـسلطة  الربملان هذا يتمتع حيثما مستقلة قرارات

 الـسلطة  دتعقـ  السامي، لشعب بالنسبة الكربى األمهية ذات بالقضايا يتعلق وفيما ).١٥ املادة(
 ).١٦ املـادة ( القـضايا  تلك نأبش قرارات اختاذ قبل السامي شعب برملان مع مفاوضات العامة
 يف الـسامي  شـعب  برملـان  وحـق  الـرأي  عـن  التعـبري  يف احلق على أيضا االتفاقية مشروع وينص
 يالـسام  شـعب  برملـان  ميـنح  ذلـك،  إىل إضـافة و ).١٧ املادة( العامة واللجان اجملالس يف التمثيل
 بالنـسبة  خاصة أمهية تكتسي اليت القضايا يف ةالوطني معيةاجل نظر أثناء رأيه عن اإلعراب فرصة
 شـعب  برملانـات  حـق  على االتفاقية مشروع من ١٩ املادة وتنص ).١٨ املادة( السامي لشعب
 يف هامــة مــسامهة االتفاقيــة مــشروع علــى اإلضــايف العمــل وسيــشكل .دوليــا متثيلــه يف الــسامي
  .املصري تقرير يف السامي شعب حق غزىم توضيح
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  الثاين املرفق
 اجلمعيــة اعتمــاد إثــر النــرويج ممثــل بــه أدىل الــذي التــصويت تعليــل بيــان    

ــة ــالن العامــ ــشأن لإلعــ ــوق بــ ــشعوب حقــ ــلية، الــ ــول ١٣ األصــ  /أيلــ
   .٢٠٠٧ سبتمرب

  
 دباعتمـا  نرّحـب  فإننـا  لـذا  .النـرويج  يف رئيـسية  أمهية األصلية الشعوب حقوق تكتسي  
 محايــة يف سيــساهم بأنــه نــؤمن الــذي األصــلية، الــشعوب حقــوق بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن
 إىل الـسعي  ينبغـي  لإلجنـاز  معيارا اإلعالن وحيدد. العامل أحناء مجيع يف األصلية الشعوب حقوق

ــرام الــشراكة مــن بــروح اســتيفائه ــادل واالحت ــرويج يف ذلــك علــى وســنعمل .املتب  إطــار يف الن
  .األصلية الشعوب من كواحد احلكومة به تعترف الذي السامي بشع مع شراكة

 مـشاركة  يتطلـب  اإلعـالن  هـذا  عليـه  يـنص  الـذي  املـصري  تقرير يف باحلق االعتراف إن  
 القـرار  صـنع  عمليـات  ويف دميقراطـي،  جمتمـع  إطار يف وفعالة كاملة مشاركة األصلية الشعوب

 ممارسـة  كيفيـة  حتـدد  مواد عدة اإلعالن يتضمنو .املعنية األصلية للشعوب بالنسبة األمهية ذات
 والقـانون  يتوافـق  مبـا  املـصري  تقريـر  حق ممارسة ضرورة على اإلعالن ويشدد .املصري تقرير حق

  .الدويل
 وقـد  .اإلعـالن  حيـددها  الـيت  التـدابري  مـن  واحـدة  املعنيـة  الـشعوب  مع املشاورات وتعّد  
 ١٦٩ رقــم الدوليــة العمــل منظمــة قيــةاتفا عليهــا تــنص الــيت التــشاور شــروط النــرويج نفــذت
 .االتفاقيـة  تلـك  يف طرفـا  دولة باعتبارها املستقلة، البلدان يف والقبلية األصلية بالشعوب املتعلقة
 هيئــة وهــو الــسامي، شــعب برملــان خــالل مــن املــصري تقريــر حــق ميــارس ذلــك، علــى وعــالوة
 وقّعـت  وقـد  .الـسارية  ريعاتالتـش  إطـار  يف تشاورية وبسلطة القرار صنع بسلطة تتمتع منتخبة
 احلكومـة  بـني  التـشاور  إجـراءات  فيـه  حـددت  الـسامي  شـعب  برملـان  مـع  اتفاقـا  أيـضا  احلكومة
  .الربملان وذلك

 مبـادئ  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعالن إطار يف اإلعالن هذا فهم جيب أنه النرويج وتعترب  
 الـذي  املتحـدة،  األمـم  مليثـاق  وفقا الدول بني والتعاون الودية بالعالقات املتعلقة الدويل القانون
 ١٩٧٠ أكتــوبر/األول تــشرين ٢٤ املــؤرخ )٢٥ د( ٢٦٢٥ بقرارهــا العامــة اجلمعيــة اعتمدتــه

  ).A/61/PV.107 انظر(
 الـشعوب  تلـك  ثقافة متّس حيوية قضية األرض مسألة تعّد األصلية، للشعوب وبالنسبة  
 العمـل  منظمـة  اتفاقيـة  يف األطـراف  لـدول ل بالنـسبة  أنه نرى ،٢٦ باملادة يتعلق وفيما .وهويتها
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 يف عليهـا  املنـصوص  احلقـوق  هـي  إليهـا  املـشار  احلقـوق  أن فهـم  مـن  بـد  ال ،١٦٩ رقم الدولية
   .االتفاقية تلك

 للحفـاظ  الالزمـة  العـسكرية  األنـشطة  مواصـلة  النـرويج  تعتـزم  ،٣٠ باملادة يتعلق وفيما  
 ومـع  الـوطين  الصعيد على واملناورات ريباتالتد ذلك يف مبا للطوارئ، العام التأهب حالة على

  .األنشطة تلك بالتايل ويربر العامل، الصاحل يهدد كبريا خطرا هناك أن رأينا ففي .حلفائها
  


