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  احلادية والستونالدورة 
 من جدول األعمال٦٨البند

 

06-51205 

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/61/L.67( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
 

  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية - ٦١/٢٩٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 املـؤرخ   ١/٢ بتوصية جملس حقوق اإلنـسان الـواردة يف قـراره            إذ حتيط علما    

تمد اجمللس مبوجبه نص إعالن األمم املتحـدة بـشأن          ، الذي اع  )١(٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٩
  حقوق الشعوب األصلية،

، الـذي   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٨ إىل قرارها    وإذ تشري   
قررت مبوجبه إرجاء النظر يف اإلعالن والبت فيه من أجل إتاحة الوقت ملواصلة املـشاورات               

يف اإلعالن قبل هناية الـدورة احلاديـة والـستني          اختتام النظر   وقررت أيضا   اجلارية بشأنه،   
  للجمعية العامة،

بشأن حقوق الشعوب األصلية بصيغته الواردة يف مرفـق          إعالن األمم املتحدة   تعتمد  
  .هذا القرار

  ١٠٧اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣

_______________ 
، (A/61/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحـق رقـم            : انظر  )١(
  .زء األول، الفصل الثاين، الفرع ألفاجل
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  املرفق
   األصليةالشعوب األمم املتحدة بشأن حقوق إعالن

  
  ،مةإن اجلمعية العا  
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وانطالقا من حسن النية يف الوفاء            إذ تسترشد   

  ،ألحكام امليثاقبااللتزامات اليت تقع على عاتق الدول وفقا 
ـ وإذ   األخـرى،    الـشعوب  الشعوب األصلية مع مجيع      مساواة كدتؤ إذو   سلم يف  ت

 ويف أن حتترم     خمتلفة نفسهان تعترب    ويف أ  ق مجيع الشعوب يف أن تكون خمتلفة      الوقت نفسه حب  
  بصفتها هذه،

 الـيت  والثقافات مجيع الشعوب تساهم يف تنوع وثراء احلضارات     أن ؤكد أيضا ت وإذ  
  تشكل تراث اإلنسانية املشترك،

تـدعو    مجيع املذاهب والسياسات واملمارسات اليت تستند أو       أن ؤكد كذلك ت وإذ  
الـديين   االخـتالف العنـصري أو     ل القومي أو  أفراد على أساس األص    إىل تفوق شعوب أو   

 وزائفة علميـا وباطلـة قانونـا        عنصريةمذاهب وسياسات وممارسات    الثقايف   العرقي أو  أو
  ومدانة أخالقيا وظاملة اجتماعيا،

 أن تتحـرر    حلقوقها، ينبغي للشعوب األصلية، يف ممارستها       أنه تؤكد من جديد   وإذ  
   نوعه،كان من التمييز أيا

 عـن  جنمتالشعوب األصلية من أشكال ظلم تارخيية،        ملا عانته    ورها القلق يسا وإذ  
 منعهـا  استعمارها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتـايل          أمور عدة منها  

  بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،
للـشعوب األصـلية     الطبيعيـة يز احلقوق    امللحة إىل احترام وتعز    احلاجة دركت وإذ  

 واالقتصادية واالجتماعيـة ومن ثقافاهتا وتقاليدها الروحية       السياسيـةاملستمدة من هياكلها    
  سيما حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها،  والوفلسفاهتا،وتارخيها 
كرسـة   الشعوب األصلية امل   حقوق امللحة إىل احترام وتعزيز      احلاجة أيضادرك  ت وإذ  

   مع الدول،املربمةيف املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة 
حتـسني أوضـاعها علـى       أجـل  من   نفسها الشعوب األصلية أ   بتنظيم رحبت وإذ  

 ومن أجل وضع حد جلميع أشـكال        ة والثقافي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ةالسياسياملستويات  
   والقمع حيثما وجدت،التمييز
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 ومتس أراضيها   متسهااليت   التطورات سيطرة الشعوب األصلية على      بأن ا منه واقتناعا  
ومـن   وتقاليدها وتعزيزها، وثقافاهتاعلى مؤسساهتا  احلفاظ  تمكنها من   سوأقاليمها ومواردها   

  تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاهتا واحتياجاهتا،
التقليدية يساهم   وممارساهتا احترام معارف الشعوب األصلية وثقافاهتا       أن تدرك وإذ  

  ،حسن إدارهتاويف للبيئة  ومنصفةيف حتقيق تنمية مستدامة 
يف إحـالل     يسهم من السالح  الشعوب األصلية    وأقاليم أراضي    جتريد أن تؤكد وإذ  
 والتفـاهم وإقامـة     واالجتمـاعي م وحتقيق التقدم والتنمية على الصعيدين االقتصادي        السال

  ، وشعوبهعالقات ودية بني أمم العامل
 ألسر وجمتمعات الشعوب األصلية احلـق يف االحتفـاظ          أن بوجه خاص درك  ت وإذ  

  ، مبا يتفق وحقوق الطفل،ورفاههم وتعليمهم وتدريبهمباملسؤولية املشتركة عن تربية أطفاهلا 
 والترتيبات البناءة األخـرى     واالتفاقات احلقوق املكرسة يف املعاهدات      أن رىت وإذ  

 احلاالت، شواغل واهتمامات دولية     بعض، يف   أمور تثري ب األصلية   املربمة بني الدول والشعو   
  دوليا،وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا 

 الـيت   والعالقة املعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة األخرى،       أن رى أيضا ت وإذ  
   بني الشعوب األصلية والدول، قويةشراكةالذي تقوم عليه متثلها، هي األساس 

 األمم املتحدة والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          ميثاق بأن ترفعت وإذ  
وكذلك إعـالن    )٢( والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      )٢(والثقافيةواالجتماعية  

 الشعوب يف تقرير املـصري، الـذي        مجيعاألمهية األساسية حلق     تؤكد   )٣(وبرنامج عمل فيينا  
 حبرية لتحقيـق تنميتـها االقتـصادية        وتسعىالسياسي  وضعها  رية  مبقتضاه تقرر الشعوب حب   
  واالجتماعية والثقافية،

 حلرمـان  االحتجـاج بـه   جيوز    ليس يف هذا اإلعالن ما     أنه اضع يف اعتباره  ت وإذ  
   يف تقرير املصري وفقا للقانون الدويل،ممارسة حقهشعوب من شعب من ال أي

 يف هـذا اإلعـالن سـيعزز        األصليةوب   االعتراف حبقوق الشع   بأن ها من واقتناعا  
مبـادئ العـدل    اسـتنادا إىل     األصـلية، عالقات التوافق والتعاون بني الدولة والـشعوب        

   وحسن النية،التمييزوالدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان وعدم 
_______________ 

  .، املرفق)٢١ -  د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(
)٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
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 الصكوك الدولية وتنفـذها     مبوجب التزاماهتا   تتقيد جبميع  على أن    الدول شجعت وإذ  
 تنطبق على الـشعوب األصـلية،       حسبماة الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان      اصوخب ،بفعالية

   املعنية،الشعوبوذلك بالتشاور والتعاون مع 
 تؤديه يف تعزيز ومحايـة حقـوق        ومستمرا لألمم املتحدة دورا هاما      أن تؤكد وإذ  

  الشعوب األصلية،
ريـات   االعتراف حبقـوق وح    حنو أخرى    مهمة  هذا اإلعالن خطوة   أن عتقدت وإذ  

 أنشطة ذات صلة لتضطلع هبا منظومـة        استحداثحنو  و لشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتها   ا
  يف هذا امليدان، األمم املتحدة

 متييز جبميع حقوق اإلنـسان      دومناألفراد الشعوب األصلية أن يتمتعوا      بأن   تقر وإذ  
غىن عنها لوجودهـا      حقوقا مجاعية ال   األصليةأن للشعوب   باملعترف هبا يف القانون الدويل و     

  ،، وإذ تؤكد ذلك من جديدورفاهيتها وتنميتها املتكاملة كشعوب
أن حالة الشعوب األصلية ختتلف من منطقة إىل أخرى ومن بلد إىل آخـر              بوإذ تقر     

وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية واإلقليمية وخمتلف املعلومات األساسـية التارخييـة             
  والثقافية من أمهية،

 بوصفه معيار   األصلية، إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق الشعوب          رمسيا نلتع  
  :املتبادلبد من السعي إىل حتقيقه بروح من الشراكة واالحترام  إجناز ال

  
  ١ املادة

أفرادا، جبميع حقوق اإلنـسان   مجاعات أو ، األصلية احلق يف التمتع الكامل   للشعوب  
 )٤( األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان       ميثاق يف   واحلريات األساسية املعترف هبا   
  .والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

  
  ٢ املادة

، وهلم احلق   الشعوب واألفراد  ومتساوون مع سائر     أحرار األصلية وأفرادها    الشعوب  
ا سيما التمييز اسـتناد     التمييز يف ممارسة حقوقهم، وال     أنواعيف أن يتحرروا من أي نوع من        

  . األصليةهويتهم إىل منشئهم األصلي أو
  

_______________ 
  ).٣ -  د( ألف ٢١٧القرار   )٤(
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  ٣ املادة
 هذا احلق تقرر هذه الشعوب حبرية       ومبقتضى . األصلية احلق يف تقرير املصري     للشعوب  
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتنميتهاالسياسي وتسعى حبرية لتحقيق وضعها 

  
  ٤املادة 

 احلـق يف االسـتقالل الـذايت        ري،املص يف ممارسة حقها يف تقرير       ، األصلية للشعوب  
 سبل ووسائل متويل    وكذلك يف  واحمللية،   الداخليةاحلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا        أو

  .مهام احلكم الذايت اليت تضطلع هبا
  

  ٥ املادة
مؤسساهتا السياسية والقانونية واالقتـصادية     احلفاظ على    األصلية احلق يف     للشعوب  

 مـع احتفاظهـا حبقهـا يف املـشاركة الكاملـة،            ، وتعزيزها املتميزةية  واالجتماعية والثقاف 
  . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولةالسياسيةاختارت ذلك، يف احلياة  إذا

  
  ٦ املادة

  .جنسيةالشعوب األصلية احلق يف أفراد  فرد من لكل  
  

  ٧ املادة
 البدنية والعقليـة واحلريـة       يف احلياة والسالمة   احلق  األصلية الشعوب ألفراد  - ١  
  . الشخصيواألمان 
 وأمن بوصفها   وسالم احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية         األصلية للشعوب  - ٢  

أي عمل آخر من أعمال       تتعرض ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية أو        أالوشعوبا متميزة   
  . إىل جمموعة أخرىموعةاجمل ألطفال  القسرينقلالفيها العنف، مبا 

  
  ٨ املادة

لتـدمري   القسري أو  للدمج وأفرادها احلق يف عدم التعرض       األصلية لشعوبل  - ١  
  .ثقافتهم

  :يلي واالنتصاف منه  آليات فعالة ملنع ماتضع الدول أن على  - ٢  
 مـن سـالمتها     حرمان الشعوب األصـلية   يؤدي إىل     يهدف أو  عمل أي  )أ(  

  اإلثنية؛هوياهتا  من قيمها الثقافية أو  أومتميزةبوصفها شعوبا 
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  مواردها؛ أقاليمها أو يؤدي إىل نزع ملكية أراضيها أو  يهدف أوعمل أي  )ب(  
 إىل انتـهاك    يـؤدي   شكل من أشكال نقل السكان القسري يهدف أو        أي  )ج(  

  تقويض أي حق من حقوقهم؛ أو
  اإلدماج القسري؛  من أشكال االستيعاب أوشكل أي  )د(  
اإلثـين   ف إىل تـشجيع التمييـز العرقـي أو         موجهة ضدها هتد   دعاية أي  )ـه(  

  .التحريض عليه أو
  

  ٩ املادة
أمة أصلية وفقـا    إىل    إىل جمتمع أصلي أو    االنتماء األصلية وأفرادها احلق يف      للشعوب  

جيوز أن يترتب على ممارسة هذا احلق متييز         وال.  املعنية األمة لتقاليد وعادات اجملتمع املعين أو    
  .من أي نوع

  
  ١٠ املادة

جيوز أن حيدث    وال. أقاليمها  قسرا من أراضيها أو    األصلية جيوز ترحيل الشعوب     ال  
 الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها احلـرة واملـسبقة          إعرابالنقل إىل مكان جديد دون      

 تعويض منصف وعادل، واالتفاق، حيثما أمكن، علـى خيـار        علىواملستنرية وبعد االتفاق    
  .العودة

  
  ١١ املادة

.  احلق يف ممارسة تقاليدها وعاداهتـا الثقافيـة وإحيائهـا          األصلية للشعوب  - ١  
 على مظاهر ثقافاهتا يف املاضي واحلاضر واملـستقبل ومحايتـها           احلفاظويشمل ذلك احلق يف     

 األثريـة والتارخييـة واملـصنوعات والرسـومات واالحتفـاالت           األمـاكن كوتطويرها،  
  .واآلدابالعرض املسرحي   املرئية وفنونوالفنونوالتكنولوجيات 

من خالل آليات فعالة، ميكن أن تـشمل        سبل انتصاف    أن توفر    الدول على  - ٢  
 مع الشعوب األصلية، فيما يتصل مبمتلكاهتا الثقافية والفكريـة          باالتفاق وتوضع   رد احلقوق، 

وانينـها  انتـهاكا لق    اليت أخذت دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية أو        والروحيةوالدينية  
  . وعاداهتاوتقاليدها
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  ١٢ املادة
 وطقوسها األصلية احلق يف ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداهتا          للشعوب  - ١  

 ومحايتـها ؛ واحلق يف احلفاظ على أماكنها الدينيـة والثقافيـة            واجملاهرة هبا  الروحية والدينية 
 يف إعادة   واحلق والتحكم فيها؛    واالختالء فيها؛ واحلق يف استخدام أشيائها اخلاصة بالطقوس       

  . رفات موتاها إىل أوطاهنم
يف حوزهتـا مـن األشـياء         أن تسعى إىل إتاحة الوصول إىل ما       الدول على  - ٢  

أو استعادهتا من خالل آليات منـصفة وشـفافة وفعالـة           / و املوتىاخلاصة بالطقوس ورفات    
  . املعنيةاألصليةتوضع باالتفاق مع الشعوب 

  
  ١٣ املادة

 األصلية احلق يف إحياء واستخدام وتطوير تارخيهـا ولغاهتـا           للشعــوب  - ١  
 تـسمية   ويف الشفوية وفلسفاهتا ونظمها الكتابية وآداهبا ونقلها إىل أجياهلا املقبلة،           وتقاليدها

  .اجملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص بأمسائها اخلاصة واالحتفاظ هبا
 وكذلك لـضمان     لضمان محاية هذا احلق    ةفعال أن تتخذ تدابري     الدول على  - ٢  

وضـمان تفهـم    السياسية والقانونية واإلداريـة،      لإلجراءات   األصلية الشعوب   إمكانية فهم 
وسائل أخـرى    ذلك توفري الترمجة الشفوية أو    استلزم   حىت لو    اإلجراءات،يف تلك   وضعهم  
  .مالئمة

  
  ١٤ املادة

اهتا التعليمية والسيطرة عليها     احلق يف إقامة نظمها ومؤسس     األصلية للشعوب  - ١  
  . مبا يتالءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلمبلغاهتا،وتوفري التعليم 

سيما األطفال، احلق يف احلصول من الدولـة          األصلية، وال  الشعوب ألفراد  - ٢  
  . دومنا متييزمستوياته وأشكاله جبميععلى التعليم 

 تدابري فعالة لـتمكني     األصلية،ع الشعوب    الدول أن تتخذ، باالتفاق م     على  - ٣  
،  احمللية  يعيشون خارج جمتمعاهتم   الذينسيما األطفال، مبن فيهم      أفراد الشعوب األصلية، وال   

  .من احلصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم
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  ١٥ املادة
 تعبريا صحيحا عن جالل     واإلعالم األصلية احلق يف أن يعرب التعليم        للشعوب  - ١  

  .وتنوع ثقافاهتا وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا
 أن تتخذ تدابري فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصـلية           الدول على  - ٢  

بني الطيبة   والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعالقات         التحاملاملعنية، ملكافحة   
  . وسائر شرائح اجملتمعاألصليةالشعوب 

  
  ١٦ املادة

 احلق يف إنشاء وسائل اإلعالم اخلاصـة هبـا بلغاهتـا ويف             األصلية للشعوب  - ١  
  . وسائل اإلعالم غري اخلاصة بالشعوب األصلية دومنا متييزأشكالالوصول إىل مجيع 

وسائل اإلعالم اململوكة    جتسد أن تتخذ تدابري فعالة لضمان أن        الدول على  - ٢  
وينبغي للدول أن تشجع وسائل     . يف للشعوب األصلية   الواجب التنوع الثقا   النحوللدولة على   

بشكل واف التنوع الثقايف للشعوب األصـلية،        جتسد ملكية خاصة على أن      اململوكةاإلعالم  
  . حرية التعبري الكاملةبضماندون اإلخالل 

  
  ١٧ املادة

 وأفرادها احلق يف التمتع الكامل جبميع احلقوق املكفولـة          األصلية للشعوب  - ١  
  . وقانون العمل احمللي السارينيالدويلقانون العمل مبوجب 
 حمددة الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري           على  - ٢  

 أن  حيتمـل حلماية أطفال الشعوب األصلية من االستغالل االقتصادي ومن القيام بأي عمل            
 اجلسدي  منوهم  بصحتهم أو  أن يكون ضارا   متعارضا مع تعليمهم، أو    يكون خطرا عليهم أو   

 وأمهيـة   اخلاصة نقاط ضعفهم االجتماعي، مع مراعاة     األخالقي أو  الروحي أو  الذهين أو  أو
  .التعليم من أجل متكينهم

 ، األصلية احلق يف عدم التعرض ألية شروط متييزية يف العمالة          الشعوب ألفراد  - ٣  
  .األجور  أووخباصة يف جمايل التوظيف
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  ١٨ املادة
 يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل الـيت متـس          املشاركة األصلية احلق يف     للشعوب  

وفقا إلجراءاهتا اخلاصة، وكـذلك احلـق يف        و هي بنفسها  ختتارهمحقوقها من خالل ممثلني     
  .اليت تقوم باختاذ القراراتهبا  اخلاصة األصليةحفظ وتطوير مؤسساهتا 

  
  ١٩ املادة

 حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية مـن خـالل           تعاونوت الدول أن تتشاور     على  
أي  وتنفيـذ    اختاذ موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل       علىللحصول  املؤسسات اليت متثلها    

  .إدارية ميكن أن متسها تدابري تشريعية أو
  

  ٢٠ املادة
مؤسـساهتا الـسياسية      األصلية احلق يف أن حتـتفظ بنظمهـا أو         للشعوب  - ١  

 وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن يف متتعها بأسباب رزقها وتنميتـها،            واالجتماعيةقتصادية  واال
  .  مجيع أنشطتها التقليدية وغريهــا من األنشطة االقتصاديةحبريةوأن متارس 

احلصول على   احملرومة من أسباب الرزق والتنمية احلق يف         األصلية للشعوب  - ٢  
  .جرب عادل ومنصف

  
  ٢١ة املاد

 األصلية احلق، دومنا متييـز، يف حتـسني أوضـاعها االقتـصادية             للشعوب  - ١  
 التـدريب   وإعـادة  والتـدريب املهـين      جماالت التعليم والعمالة  سيما يف    الو واالجتماعية،

  . والضمان االجتماعيواإلسكان والصرف الصحي والصحة
لـضمان   أن تتخذ تدابري فعالة، وعند االقتضاء، تدابري خاصـة           الدول على  - ٢  

اهتمـام خـاص للحقـوق      ويـوىل   .  االقتصادية واالجتماعية  ألوضاعهاالتحسني املستمر   
 مـن   واألشخاص ذوي اإلعاقـة    والنساء والشباب واألطفال     للمسننيواالحتياجات اخلاصة   

  .الشعوب األصلية
  

  ٢٢ املادة
 تنفيذ هذا اإلعالن اهتمام خاص للحقوق واالحتياجـات اخلاصـة           يف يوىل  - ١  
  . من الشعوب األصليةواألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال والشباب والنساء للمسنني
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مع الشعوب األصلية، تدابري لكفالـة       جنبا إىل جنب   أن تتخذ،    الدول على  - ٢  
 مجيع أشـكال العنـف      من باحلماية والضمانات الكاملة     األصليةمتتع نساء وأطفال الشعوب     

  .والتمييز
  

  ٢٣ املادة
 وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسـة        حتديدق يف    األصلية احل  للشعوب  

 مـشاركة نـشطة يف      أن تشارك  يف   بصفة خاصة  احلق   األصليةوللشعوب  . حقها يف التنمية  
 من الربامج االقتصادية واالجتماعيـة الـيت        وغريهاحتديد برامج الصحة واإلسكان     وتطوير  

  .مج من خالل مؤسساهتا اخلاصة الرباتلكمتسها، وأن تضطلع، قدر املستطاع، بإدارة 
  

  ٢٤ املادة
 األصلية احلق يف طبها التقليـدي ويف احلفـاظ علـى ممارسـاهتا           للشعوب  - ١  
وألفـراد  .  اخلاصة هبا  حفظ النباتات الطبية واحليوانات واملعادن احليوية      مبا يف ذلك   الصحية،
مات االجتماعيـة    مجيع اخلـد   علىأي متييز،   دون  ،  احلصول األصلية أيضا احلق يف      الشعوب
  .والصحية
 بلوغـه ميكن    الشعوب األصلية حق متكافئ يف التمتع بأعلى مستوى        ألفراد  - ٢  

 التوصـل   بغيةالالزمة   اخلطواتوعلى الدول أن تتخذ     . من معايري الصحة اجلسدية والعقلية    
  .تدرجييا إىل إعمال هذا احلق إعماال كامال

  
  ٢٥ املادة

الروحية املتميزة مبا هلا من األراضي      عالقتها  تعزيز   األصلية احلق يف حفظ و     للشعوب  
 من املوارد اليت كانت بـصفة تقليديـة متتلكهـا           وغريهاواألقاليم واملياه والبحار الساحلية     

 وهلا احلق يف االضطالع مبـسؤولياهتا يف هـذا          وتستخدمها،كانت خبالف ذلك تشغلها      أو
  .الصدد جتاه األجيال املقبلة

  
  ٢٦ املادة

 احلق يف األراضي واألقـاليم واملـوارد الـيت امتلكتـها            األصلية لشعوبل  - ١  
  .اكتسبتها خبالف ذلك اليت استخدمتها أو  أوتقليدية،شغلتها بصفة  أو

 احلق يف امتالك األراضي واألقاليم واملوارد الـيت حتوزهـا    األصلية للشعوب  - ٢  
ـ  غريها من أشكال الـشغل أو       أو التقليديةحبكم امللكية    تخدام التقليديـة، واحلـق يف      االس
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 والسيطرة عليها، هي واألراضي واألقاليم واملـوارد الـيت اكتـسبتها            وتنميتهااستخدامها  
  .ذلك خبالف

ويـتم  .  اعترافا ومحاية قانونيني هلذه األراضي واألقاليم واملوارد       الدول متنح  - ٣  
 اخلاصةة وتقاليدها ونظمها     مع املراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية املعني       االعترافهذا  

  .حبيازة األراضي
  

  ٢٧ة املاد
 وتنفيذ عملية عادلة    بوضع األصلية املعنية،    الشعوبمع   جنبا إىل جنب   الدول،   تقوم  

 متنح الشعوب األصلية االعتـراف الواجـب بقوانينـها          وشفافةومستقلة وحمايدة ومفتوحة    
وذلك اعترافا وإقرارا حبقوق الـشعوب       حبيازة األراضي،    اخلاصةوتقاليدها وعاداهتا ونظمها    

 وأقاليمها ومواردها، مبا يف ذلك األراضي واألقاليم واملـوارد الـيت            بأراضيهااألصلية املتعلقة   
وللـشعوب  . خبـالف ذلـك    تستخدمها كانت تشغلها أو    تقليدية أو  بصفة متتلكها كانت

  . أن تشارك يف هذه العمليةيفاألصلية احلق 
  

  ٢٨ة املاد
 احلق يف اجلرب بطرق ميكن أن تشمل الـرد أو، إذا تعـذر              األصلية وبللشع  - ١  

، فيما خيص األراضي واألقاليم واملوارد اليت كانت        واملقسط واملنصفذلك، التعويض العادل    
تـستخدمها، والـيت صـودرت       كانت خبالف ذلك تـشغلها أو       بصفة تقليدية أو   متتلكها

  .موافقتها احلرة واملسبقة واملستنريةأضريت دون   أواستخدمت احتلت أو أخذت أو أو
 وموارد مكافئة من حيـث النوعيـة        وأقاليميقدم التعويض يف صورة أراض        - ٢  

 توافـق   مل ما ،جرب آخر مناسب  أي    أو نقدييف صورة تعويض     واحلجم واملركز القانوين أو   
  .الشعوب املعنية موافقة حرة على غري ذلك

  
  ٢٩ املادة

 ألراضـيها   اإلنتاجيةق يف حفظ ومحاية البيئة والقدرة        احل األصلية للشعوب  - ١  
 الدول أن تضع وتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف تدابري           وعلى. أقاليمها ومواردها  أو

  . دومنا متييزهذه،احلفظ واحلماية 
التخلص   أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين مواد خطرة أو          الدول على  - ٢  

  .أقاليمها، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية  األصلية أوشعوبالمنها يف أراضي 
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، حـسن   الضرورة أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي تكفل، عند          الدول على  - ٣  
 برصد صحة الشعوب األصلية وحفظها ومعاجلتـها، حـسبما تعـدها    املتعلقةتنفيذ الربامج  

  . من هذه املواداملتضررةوتنفذها الشعوب 
  

  ٣٠ ةاملاد
 أقاليمهـا،  أنشطة عسكرية يف أراضي الشعوب األصـلية أو       ب القيام جيوز   ال  - ١  

  . حبرية الشعوب األصلية املعنيةهتطلب  أوذلك مل تقر ما  أو، وجيهةعامةربرها مصلحة تمل  ما
 مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية املعنيـة، مـن خـالل            الدول جتري  - ٢  

خالل املؤسسات املمثلة هلـا، قبـل اسـتخدام أراضـيها           من  سيما   إجراءات مالئمة، وال  
  .عسكريةأقاليمها يف أنشطة  أو

  
  ٣١ املادة

 ومعارفهـا  األصلية احلق يف احلفاظ والسيطرة على تراثها الثقـايف           للشعوب  - ١  
 علومها  ملظاهر، وكذلك األمر بالنسبة      وتطويرها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية ومحايتها    

 ومعرفـة  يف ذلك املوارد البشرية واجلينية والبـذور واألدويـة           مباولوجياهتا وثقافاهتا،   وتكن
 بأنواعهـا خصائص احليوانات والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب والرسـوم والرياضـة           

 احلفـاظ وهلـا احلـق أيـضا يف        . االستعراضية فنونالوواأللعاب التقليدية والفنون البصرية     
 الثقافيـة   والتعـبريات يتها الفكرية هلذا التراث الثقايف واملعارف التقليدية        والسيطرة على ملك  

  .التقليدية ومحايتها وتطويرها
مع الشعوب األصلية، تـدابري فعالـة        جنبا إىل جنب   الدول أن تتخذ،     على  - ٢  
  . هبذه احلقوق ومحاية ممارستهالالعتراف

  
  ٣٢ املادة

 املتعلقةاألولويات واالستراتيجيات   تيب  وتر األصلية احلق يف حتديد      للشعوب  - ١  
  . أقاليمها ومواردها األخرى استخدام أراضيها أو بتنمية أو
 مـن  الدول أن تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية            على  - ٢  
 مـشروع على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي        املؤسسات اليت متثلها للحصول     خالل  
اسـتخدام   سيما فيما يتعلق بتنميـة أو      الوأقاليمها ومواردها األخرى،     راضيها أو  أ يفيؤثر  
  . املوارد األخرى املائية أو وارد املعدنية أواملاستغالل  أو
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 أنـشطة  آليات فعالة لتوفري جرب عادل ومنصف عن أية          تضع الدول أن    على  - ٣  
الثقافية   أو االجتماعية االقتصادية أو  لتخفيف اآلثار البيئية أو   مناسبة  كهذه، وأن تتخذ تدابري     

  .الضارة الروحية أو
  

  ٣٣ ملادةا
. وفقا لعاداهتا وتقاليدها  انتمائها   هويتها أو حتديد   احلق يف    األصلية للشعوب  - ١  

الـدول الـيت     جنسية من حق أفراد الشعوب األصلية يف احلصول على          ينتقص وهذا أمر ال  
  .يعيشون فيها

ق يف تقرير هياكلـها واختيـار أعـضاء مؤسـساهتا            احل األصلية للشعوب  - ٢  
  .إلجراءاهتا اخلاصة وفقا

  
  ٣٤ املادة

 املؤسسية وعاداهتا وقيمهـا     هياكلها األصلية احلق يف تعزيز وتطوير وصون        للشعوب  
 إن  ،عاداهتـا القانونيـة     وكذلك نظمها أو   املتميزة،الروحية وتقاليدها وإجراءاهتا وممارساهتا     

  .الدوليةري حقوق اإلنسان وجدت، وفقا ملعاي
  

  ٣٥ املادة
  . جتاه جمتمعاهتم احملليةاألفراد األصلية احلق يف تقرير مسؤوليات للشعوب  

  
  ٣٦ املادة

حدود دولية، احلـق     تفصل بينها    اليت الشعوبسيما    وال األصلية، للشعوب  - ١  
مـن  اليت تقـام    شطة   وتعاوهنا وتطويرها، مبا يف ذلك األن      وعالقاهتاعلى اتصاالهتا   احلفاظ  يف  

 واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شعوب أخرى        وسياسيةأجل أغراض روحية وثقافية     
  .احلدود عرب

 أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري فعالة          الدول على  - ٢  
  . احلق وضمان إعمالههذالتيسري ممارسة 
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  ٣٧ املادة
 مـن االعتراف باملعاهدات واالتفاقات وغري ذلك       األصلية احلق يف     للشعوب  - ١  

 جعـل  ويف   ومراعاهتا وإعماهلـا،  خيلفها من دول     مع ما  الترتيبات البناءة املربمة مع الدول أو     
  . البناءةالترتيباتهذه املعاهدات واالتفاقات وغريها من  وحتترمالدول تنفذ 

ي حقوق الـشعوب    يلغ ميكن تفسريه بأنه يقلل أو      هذا اإلعالن ما   يف ليس  - ٢  
  .الترتيبات البناءةغريها من  يف املعاهدات واالتفاقات وعليهااألصلية املنصوص 

  
  ٣٨ ملادةا

 التـدابري املالئمـة،     ، األصلية الشعوب بالتشاور والتعاون مع     ، الدول أن تتخذ   على  
  .اإلعالنهذا الغايات املنشودة يف فيها التدابري التشريعية، لتحقيق  مبا

  
  ٣٩ املادة

وعـن   مالية وتقنية من الـدول       مساعدات األصلية احلق يف احلصول على       للشعوب  
  . عليها يف هذا اإلعالناملنصوص التعاون الدويل، من أجل التمتع باحلقوق طريق

  
  ٤٠ املادة

 الـصراعات  ومنصفة مـن أجـل حـل         عادلة األصلية احلق يف إجراءات      للشعوب  
، كما هلـا     يف هذا الشأن    سريع قرار صدور   األطراف األخرى ويف   واخلالفات مع الدول أو   

 قرار أيوتراعى يف   . واجلماعيةعلى حقوقها الفردية    أي تعد    مناحلق يف سبل انتصاف فعالة      
وحقوق  القانونية   ونظمهاعادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها وقواعدها       من هذا النوع    

  .الدولية اإلنسان
  

  ٤١ املادة
 ملنظومة األمم املتحـدة واملنظمـات       التابعةت املتخصصة    األجهزة والوكاال  تساهم  

 من خالل حـشد     سيما ، وال  ألحكام هذا اإلعالن   التاماحلكومية الدولية األخرى يف التنفيذ      
وتتاح السبل والوسائل اليت تضمن مشاركة الشعوب األصلية        . التقنيةالتعاون املايل واملساعدة    
  .يف املسائل اليت متسها
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  ٤٢ املادة
، الشعوب األصلية الدائم املعين بقضايا     املنتدىاصة  خبو األمم املتحدة وهيئاهتا،     تعمل  

 القطري، والدول على تعزيز احترام أحكـام        املستوى على   سيما  وال والوكاالت املتخصصة، 
  . فعالية تنفيذهاومتابعةهذا اإلعالن وتطبيقها التام 

  
  ٤٣ املادة

عالن املعايري الدنيا من أجل بقـاء الـشعوب          هذا اإل  يف احلقوق املعترف هبا     تشكل  
  . ورفاههااألصلية يف العامل وكرامتها

  
  ٤٤ ملادةا

 يف هذا اإلعالن مكفولة بالتـساوي للـذكور         هبا احلقوق واحلريات املعترف     مجيع  
  .واإلناث من أفراد الشعوب األصلية

  
  ٤٥ املادة

 احلقوق احلاليـة للـشعوب      يلغي جيوز تفسريه بأنه يقلل أو      هذا اإلعالن ما   يف ليس  
  .احلقوق اليت قد حتصل عليها يف املستقبل األصلية أو

  
  ٤٦ املادة

ي دولـة   أن أل ميكن تفسريه بأنه يقتـضي ضـمنا          هذا اإلعالن ما   يف ليس  - ١  
أداء أي عمل يناقض ميثاق      ملشاركة يف أي نشاط أو    يف ا  حق   شخص مجاعة أو  شعب أو  أو

ه خيول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كلية أو جزئيا،             ، أو يفهم منه أن    األمم املتحدة 
  .للدول املستقلة وذات السيادة السياسيةإىل تقويض أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة 

 ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن احتـرام حقـوق            يف جيب  - ٢  
احلقوق الواردة يف هـذا اإلعـالن       ختضع ممارسة    وال.  للجميع األساسيةاإلنسان واحلريات   

وجيب أن تكـون هـذه      . وفقا لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان    و قانونا   املقررةللقيود   إال
توجبه حقوق وحريات الغـري      ضمان ما وأن يكون غرضها الوحيد      غري متييزية والزمة     القيود
  .دميقراطي  جمتمعلقيامة واألشد ضرورة  العادلباملقتضياتوفاء الو واحترام اعترافمن 

 ملبادئ العدالـة والدميقراطيـة      وفقا هذا اإلعالن    يف الواردة   األحكام تفسر  - ٣  
  . وحسن النيةالسديد واحلكمواحترام حقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز 

  


