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 ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيـذ قـرار اجلمعية العامة 
 "اإلنسانجملس حقوق " واملعنون ٢٠٠٦مارس /آذار
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 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

ه فريقاً   الذي أنشأت ب   ١٩٩٥مارس  / آذار ٣ املؤرخ   ١٩٩٥/٣٢إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان      إذ يشري    
عـامالً بني الدورات مفتوح العضوية مكلفاً خصيصاً بوضع مشروع إعالن لألمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب      
األصـلية، مع مراعاة املشروع الوارد يف مرفق قرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لكي تنظر فيه                  
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 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *

Distr. 
LIMITED 
 
A/HRC/1/L.3 
21 June 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/1/L.3 
Page 2 

 

 أسرع وقت ممكن املشروع النهائي إلعالن األمم املتحدة بشأن          الوالية املنوطة بالفريق العامل، وعلى أن تقدم يف       
 حقوق الشعوب األصلية لغرض اعتماده، 

 من  ٥ أن الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إعالن وفقاً للفقرة               وإذ يدرك  
حدى عشرة دورة ما بني عامي  قد عقد إ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول ٢٣ املؤرخ   ٤٩/٢١٤قرار اجلمعية العامة    

 ،٢٠٠٦ و١٩٩٥

 واليت اعتمدهتا   ٢٠٠٥ من الوثيقة اليت تورد نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام           ١٢٧ أن الفقرة    وإذ يؤكـد   
 تؤكد من جديد التزام اجملتمع الدويل باعتماد ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١اجلمعـية العامة يف قرارها      
 مم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف أقرب وقت ممكن،مشروع هنائي إلعالن األ

 إىل  ٥ بتقرير الفريق العامل عن دورته احلادية عشرة اليت عقدت يف جنيف يف الفترة من                وإذ حييط علماً   
 ،(E/CN.4/2006/79) ٢٠٠٦فرباير / شباط٣يناير إىل / كانون الثاين٣٠ ومن ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦

 من تقرير الفريق العامل وباقتراحه الوارد يف املرفق         ٣٠ املقرر يف الفقرة     -استنتاج الرئيس    ب وإذ يرحب  
 األول يف ذلك التقرير،

 املقرر للفريق   - إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املقترح من قبل الرئيس             يعتمد -١ 
 املؤرخ ٤٩/٢١٤ من قرار اجلمعية العامة ٥الن وفقاً للفقرة العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املعين بوضع مشروع إع

 ؛E/CN.4/2006/79)(، الوارد يف تقرير الفريق العامل عن دورته احلادية عشرة ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٣

 : اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايليوصي -٢ 

 إن اجلمعية العامة،

 الذي اعتمد ٢٠٠٦يونيه /حزيران... املؤرخ /... ٢٠٠٦ اإلنسان بقرار جملس حقوقإذ حتيط علماً    
 به اجمللس نص إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، 

  عن تقديرها للمجلس العتماده إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛تعرب -١ 

 /....٢٠٠٦ اإلعالن بصيغته الواردة يف مرفق قرار اجمللس تعتمد -٢ 



A/HRC/1/L.3 
Page 3 

 املرفق

 *إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

حبق مجيع نفسه ، وتسلم يف الوقت ى مساواة الشعوب األصلية مع مجيع الشعوب األخرإذ تؤكد  من الديباجة ١الفقـرة   
  هذه،احترم بصفتهُتويف أن ة،  خمتلف نفسهاعتربت، ويف أن ةكون خمتلفتالشعوب يف أن 

 أن مجيع الشعوب تساهم يف تنوع وثراء احلضارات والثقافات اليت تشكل     وإذ تؤكد أيضاً  لديباجة   من ا  ٢الفقرة  
  املشترك،اإلنسانيةتراث 

 تفوق إىل أن مجيع املذاهب والسياسات واملمارسات اليت تستند أو تدعو وإذ تؤكد كذلك من الديباجة ٣الفقرة 
أو الديين أو العرقي أو الثقايف عنصرية وزائفة  ف العنصريشـعوب أو أفراد على أساس األصل القومي أو االختال   

 ،وظاملة اجتماعياًمدانة أخالقياً، ، وعلميا، وباطلة قانوناً

 ممارستها حلقوقها، أن تتحرر من التمييز أياًيف  أنه ينبغي للشعوب األصلية، وإذ تعيد أيضا تأكيد من الديباجة ٤الفقرة 
 كان نوعه،

يف مجلة أمور، عن ما أسفر، ، أشكال ظلم تارخيية الشعوب األصلية من    معاناة قلقهاتوإذ  ة   من الديباج  ٥الفقـرة   
بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية       بالتايل منعها   استعمارها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها ومواردها، و      

 وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،

املستمدة من    احترام وتعزيز احلقوق  املتأصلة للشعوب األصلية       إىل امللحة    احلاجة وإذ تدرك  من الديباجة    ٦الفقرة  
وال سيما   وتقاليدها الروحية وتارخيها وفلسفاهتا،    ثقافاهتامن  ة، و ـة واالقتصادية واالجتماعي  ـهياكلها السياسي 

 حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها،

لحة إىل احترام وتعزيز حقوق الشعوب األصلية املكرسة يف   احلاجة امل وإذ تـدرك كذلك      مـن الديـباجة      ٦الفقـرة   
 املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة املربمة مع الدول،

الشعوب األصلية أنفسها من أجل الرقي السياسي واالقتصادي واالجتماعي         بتنظيم   وإذ ترحب  من الديباجة    ٧الفقـرة   
 ال التمييز والقمع حيثما وجدت،جلميع أشكمن أجل وضع حد والثقايف و

أراضيها التطورات اليت متسها ومتس  بأن من شأن سيطرة الشعوب األصلية على واقتناعا منها من الديباجة ٨الفقرة 
 عن تعزيز تنميتها    ، فضالً  وتعزيزها مؤسساهتا وثقافاهتا وتقاليدها  اإلبقاء على   وأقالـيمها ومواردها أن متكنها من       

 احتياجاهتا،ولتطلعاهتا وفقا 

                                                      

 .E/CN.4/2006/79يف املرفق األول يف الوثيقة ) مقترحات الرئيس(النص الوارد هنا هو نص العامود الثالث  *
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التقليدية األصلية معارف الشعوب األصلية وثقافاهتا وممارساهتا  أن احترام   اًوإذ تدرك أيض   من الديباجة    ٩الفقـرة   
  البيئة إدارة صحيحة،إدارةيساهم يف حتقيق تنمية مستدامة وعادلة ويف 

السلم وحتقيق  حالل  األصلية يف إ  نزع السالح من أراضي وأقاليم الشعوب       إسهام   وإذ تؤكد  من الديباجة    ١٠الفقـرة   
  وشعوب العامل،أمم االقتصادي واالجتماعي، والتفاهم وإقامة عالقات ودية بني على الصعيدين التقدم والتنمية 

 خباصة أن ألسر وجمتمعات الشعوب األصلية احلق يف االحتفاظ باملسؤولية           وإذ تدرك  من الديباجة    ١١الفقـرة   
 تدريبهم وتعليمهم ورفاهيتم، مبا يتفق وحقوق الطفل،أطفاهلا واملشتركة عن تربية 

روح من  يف   أن للشعوب األصلية احلق يف تقرير عالقاهتا مع الدول حبرية            وإذ تدرك أيضاً   من الديباجة    ١٢الفقرة  
 التعايش واملنفعة املتبادلة واالحترام التام،

 األخرى املربمة بني     البناءة  واالتفاقات والترتيبات  املعاهداتاحلقوق املكرسة يف     أن   وإذ ترى  من الديباجة    ١٣الفقرة  
هي، يف بعض احلاالت، أمور تثري شواغل واهتمامات دولية وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ             الدول والشعوب األصلية    

 طابعاً دولياً،

عالقة اليت متثلها،    أن املعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة األخرى، وال       وإذ ترى أيضاً   من الديباجة    ١٣الفقرة  
 هي األساس لتعزيز الشراكة بني الشعوب األصلية والدول،

 بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          وإذ تعـترف   مـن الديـباجة      ١٤الفقـرة   
حلق مجيع الشعوب واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تؤكد األمهية األساسية           

تحقيق تنميتها االقتصادية   لحبرية مركزها السياسي وتسعى حبرية      الشعوب  تقرر  الذي مبقتضاه   يف تقريـر املصري،     
 واالجتماعية والثقافية،

 أية شعوب ما جيوز استخدامه ذريعة حلرمان اإلعالن أنه ليس يف هذا وإذ تضع يف اعتبارها من الديباجة ١٥الفقرة 
  الذي متارسه وفقاً للقانون الدويل،قرير املصري، يف تامن حقه

بأن االعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف هذا اإلعالن سيعزز عالقات      واقتناعاً منها     مكـرراً من الديباجة    ١٥الفقـرة   
 وعدم  الـتوافق والـتعاون بني الدولة والشعوب األصلية، استناداً إىل مبادئ العدل والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان               

 التمييز وحسن النية،

الصكوك الدولية وتنفذها بفعالية    التزاماهتا مبوجب    الدول على أن متتثل جلميع       وإذ تشجع  مـن الديباجة     ١٦الفقـرة   
وخاصـة تلـك الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان حسبما تنطبق على الشعوب األصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع                 

 الشعوب املعنية،

  يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية،تؤديه اً ومستمراً هاماً أن لألمم املتحدة دوروإذ تؤكد الديباجة  من١٧الفقرة 
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حبقوق وحريات الشعوب األصلية    االعتراف   خطوة أخرى هامة حنو      اإلعالن أن هذا    وإذ تعتقد  من الديباجة    ١٨الفقرة  
 صلة لتضطلع هبا منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان،وتعزيزها ومحايتها كما أنه خطوة حنو استحداث أنشطة ذات 

 وتؤكد جمدداً أن ألفراد الشعوب األصلية أن يتمتعوا دومنا متييز جبميع            وإذ تقر  مكـرراً من الديباجة      ١٨الفقـرة   
حقـوق اإلنسـان املعـترف هبا يف القانون الدويل، وأن للشعوب األصلية حقوقاً مجاعية ال غىن عنها لوجودها                   

 اهيتها وتنميتها املتكاملة كشعوب،ورف

، بوصفه معيار إجناز     إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق الشعوب األصلية        ًتعلن رمسيا  من الديباجة    ١٩الفقرة  
 ال بد من السعي إىل حتقيقه بروح من الشراكة واالحترام املتبادل،

 ١املادة 

 واحلريات اإلنسانجبميع حقوق مجاعةً وأفراداً،  الكامل والفعلي، للشـعوب األصـلية احلـق يف التمتع      
 .اإلنسان العاملي حلقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقوق واإلعالناألساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة 

 ٢املادة 

وع من   من أي ن   واتحرري احلق يف أن     موهل،   األفراد والشعوب  سائرمع  ون  ومتساوأفرادها أحرار   والشـعوب األصـلية      
 . األصليةم األصلي أو هويتهموال سيما التمييز استنادا إىل منشئهيف ممارسة حقوقهم، أنواع التمييز 

 ٣املادة 

 ومبقتضى هذا احلق تقرر هذه الشعوب حبرية مركزها السياسي      ،للشـعوب األصلية احلق يف تقرير املصري       
 .افيةتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقلوتسعى حبرية 

 ) سابقا٣١ًاملادة ( مكرراً ٣املادة 

املسائل  ممارسة حقها يف تقرير املصري، احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت يف             يف   للشعوب األصلية  
 .، فضالً عن سبل ووسائل متويل تلك املهام االستقاللية بشؤوهنا الداخلية واحملليةاملتصلة

 ٤املادة 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     والقانونية  السياسية مؤسساهتايف حفظ وتعزيز    للشـعوب األصلية احلق      
املتميزة، مع احتفاظها حبقوقها يف املشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية               

 .والثقافية للدولة

 ٥املادة 

 . احلق يف جنسية من الشعوب األصليةلكل فرد 
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 ٦املادة 

 . احلق يف احلياة والسالمة البدنية والعقلية واحلرية واألمان الشخصي ألفراد الشعوب األصلية -١ 

 ،لشـعوب األصـلية احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية وسلم وأمن بوصفها شعوبا متميزة               ول -٢ 
 العنف، مبا يف ذلك نقل أطفال وجيب أالّ تتعرض ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر من أعمال

 .اجملموعة عنوة إىل جمموعة أخرى

 ٧املادة 

 .لالستيعاب القسري أو لتدمري ثقافتهمالتعرض عدم احلق يف وأفرادها لشعوب األصلية  -١ 

 :وعلى الدول أن توفر آليات فعالة ملنع ما يلي واالنتصاف منه -٢ 

متميزة أو من قيمها الثقافية     شعوباً  متها بوصفها    حرماهنا من سال   إىل عمل يهدف أو يؤدي      أي )أ( 
 ؛اإلثنيةأو هوياهتا 

 أي عمل يهدف أو يؤدي إىل نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛ )ب( 

 يهدف أو يؤدي إىل انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛القسري أي شكل من أشكال نقل السكان  )ج( 

 القسري بفرض ثقافات أو أساليب حياة أخرى،        اإلدماجب أو    شـكل من أشكال االستيعا     أي )د( 
  أو غريها من التدابري؛إداريةبتدابري تشريعية أو 

 . هتدف إىل تشجيع التمييز العرقي أو اإلثين أو التحريض عليهأي دعاية موجهة ضدها  )ه( 

 )ُحذفت (٨املادة 

 ٩املادة 

جمتمع أصلي أو أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات اجملتمع         للشـعوب األصلية وأفرادها احلق يف االنتماء إىل          
 .من أي نوعمتييز وال جيوز أن يترتب على ممارسة هذا احلق . املعين أو األمة املعنية

 ١٠املادة 

إىل مكان جديد   النقل  وال جيوز أن حيدث     . ن أراضيها أو أقاليمها   م الشعوب األصلية قسراً  ترحيل  ال جيـوز     
املستنرية وبعد االتفاق على تعويض منصف وعادل،      واملسبقة و  األصلية املعنية عن موافقتها احلرة       عراب الشعوب إبدون  

 . على خيار العودة،واالتفاق، حيثما أمكن
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 )ُحذفت (١١املادة 

 ١٢املادة 

ذلك احلق يف   ويشمل  .  وإحيائها  تقاليدها وعاداهتا الثقافية   ممارسةللشـعوب األصـلية احلق يف        -١ 
تطويرها، مثل األماكن األثرية والتارخيية     محايتها و ى مظاهر ثقافاهتا يف املاضي واحلاضر واملستقبل و       احلفـاظ عـل   

 .واملصنوعات والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون األداء واآلداب

وتوضع وعـلى الـدول أن توفر االنتصاف من خالل آليات فعالة، ميكن أن تشمل االستعادة                 -٢ 
والدينية والروحية اليت أخذت دون موافقتها والفكرية متلكاهتا الثقافية باالتفاق مع الشعوب األصلية، فيما يتصل مب

 . لقوانينها وتقاليدها وعاداهتانتهاكاًاواملستنرية أو واملسبقة احلرة 

 ١٣املادة 

 ؛الروحية والدينية وطقوسها  وعاداهتا  وممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها     إجهار  للشعوب األصلية احلق يف      -١ 
لطقوس اصة با اخل ئها؛ واحلق يف استخدام أشيا    واالختالء فيها على أماكنها الدينية والثقافية ومحايتها      احلفـاظ   واحلـق يف    

  .ىل أوطاهنمإ موتاهاوالتحكم فيها؛ واحلق يف إعادة رفات 

ا من األشياء اخلاصة بالطقوس ورفات أن تسعى إىل إتاحة الوصول إىل ما يف حوزهتالدول وعلى  -٢ 
 .مع الشعوب األصلية املعنيةأو استعادهتا من خالل آليات منصفة وشفافة وفعالة توضع باالتفاق /املوتى و

 ١٤املادة 

حياء واستخدام وتطوير تارخيها ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا        إللشـعــوب األصـلية احلق يف        -١ 
بأمسائها اخلاصة جملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص تسمية اىل أجياهلا املقبلة، ويف إهبـا ونقـلها     وآدا ونظمهـا الكتابـية   

 .واالحتفاظ هبا

 الشعوب  أن تفهم لضمان محاية هذا احلق وأيضا لضمان       معقولة  تدابري  عـلى الدول أن تتخذ      و -٢ 
توفري حىت لو تطلب ذلك ، يف تلك اإلجراءاتم فهأن ُت، وضمان واإلدارية السياسية والقانونية اإلجراءاتاألصلية 

 .الترمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة

 ١٥املادة 

قامة نظمها ومؤسساهتا التعليمية والسيطرة عليها وتوفري التعليم        إلشـعوب األصـلية احلق يف       ل -١ 
 .أساليبها الثقافية للتعليم والتعلممبا يتالءم مع بلغاهتا، 

األصلية، وال سيما األطفال، احلق يف احلصول من الدولة على التعليم جبميع            وألفـراد الشعوب     -٢ 
 .املستويات واألشكال دومنا متييز



A/HRC/1/L.3 
Page 8 

 

وعـلى الدول أن تتخذ، باالتفاق مع الشعوب األصلية، تدابري فعالة لتمكني أفراد الشعوب األصلية، وال سيما                  -٣ 
 .ولغتهمحلصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم األطفال، مبن فيهم الذين يعيشون خارج جمتمعاهتم، من ا

 ١٦املادة 

للشـعوب األصـلية احلق يف أن يعرب التعليم واإلعالم تعبرياً صحيحاً عن جالل وتنوع ثقافاهتا                 -١ 
 .وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا

كافحة التحامل  وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية املعنية، مل             -٢ 
 .والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم وحسن العالقات بني الشعوب األصلية وسائر شرائح اجملتمع

 ١٧املادة 

لوصول إىل مجيع أشكال    ويف ا  اخلاصة هبا بلغاهتا     اإلعالمللشعوب األصلية احلق يف إنشاء وسائل        -١ 
 . دومنا متييزوسائل اإلعالم غري اخلاصة بالشعوب األصلية

تدابري فعالة لضمان أن تعكس وسائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو       على الدول أن تتخذ     و -٢ 
 وينبغي للدول أن تشّجع وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة على أن            .الواجب التنوع الثقايف للشعوب األصلية    

 .خالل بضمان حرية التعبري الكاملةتعكس بشكل واف التنوع الثقايف للشعوب األصلية، دون اإل

 ١٨املادة 

احلق يف التمتع الكامل جبميع احلقوق املكفولة مبوجب قانون العمل وأفرادها  لشـعوب األصلية    ل -١ 
 .احمللي الساريني العمل وقانونالدويل 

ل الشعوب  وعلى الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري حمددة حلماية أطفا             -٢ 
األصلية من االستغالل االقتصادي ومن القيام بأي عمل حيتمل أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً مع تعليمهم، أو أن                   
يكـون ضـاراً بصحتهم أو منوهم اجلسدي أو الذهين أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي، مع مراعاة هشاشتهم                   

 .اخلاصة وأمهية التعليم من أجل متكينهم

 العمالة ويف مجلة أمور منهاالتعرض ألية شروط متييزية يف عدم ألفراد الشعوب األصلية احلق يف و -٣ 
 .التوظيف أو الراتب

 ١٩املادة 

حقوقها من خالل ممثلني    متس  للشـعوب األصـلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت               
 مؤسساهتا األصلية اخلاصة اليت تقوم باختاذ       تطوير و حفظ، وكذلك احلق يف     جراءاهتا اخلاصة إلختـتارهم بأنفسها وفقا     

 .القرارات
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 ٢٠املادة 

من خالل مؤسساهتا التمثيلية للحصول      األصلية املعنية الشعوب  تتشاور وتتعاون حبسن نية مع      على الدول أن     
 .ميكن أن متسهادارية اليت إلا وأريعية قبل اعتماد وتنفيذ التدابري التشعلى موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية 

 ٢١املادة 

االقتصادية واالجتماعية  و بنظمها أو مؤسساهتا السياسية   للشـعوب األصـلية احلـق يف أن حتتفظ           -١ 
 حبرية مجيع أنشطتها التقليدية وغريهــا      متارسوتنميتها، وأن   أسباب رزقها   متتعها ب يف  وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن      

 .  االقتصاديةمن األنشطة

 .احملرومة من أسباب الرزق والتنمية احلق يف جرب عادل ومنصفوللشعوب األصلية  -٢ 

 ٢٢املادة 

مبا يف ذلك يف مجلة     يف حتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية،      ، دومنا متييز،    للشعوب األصلية احلق   -١ 
والصحة، والضمان  والصرف الصحي،   سكان،  إلدريب، وا العمالة، والتدريب املهين وإعادة الت    التعليم، و جماالت  أمور  

 .االجتماعي

عـلى الـدول أن تتخذ تدابري فعالة، وعند االقتضاء، تدابري خاصة لضمان التحسني املستمر               و -٢ 
واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء والشباب ويوىل اهتمام خاص للحقوق . ألوضاعها االقتصادية واالجتماعية

 .من الشعوب األصليةعوقني واملواألطفال 

  مكررا٢٢ًاملادة 

واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء    يـوىل يف تنفـيذ هـذا اإلعالن اهتمام خاص للحقوق             -١ 
 .من الشعوب األصليةواملعوقني والشباب واألطفال 

شعوب وعلى الدول أن تتخذ، باالتفاق مع الشعوب األصلية، تدابري لكفالة متتع نساء وأطفال ال        -٢ 
 .األصلية باحلماية والضمانات الكاملة من مجيع أشكال العنف والتمييز

 ٢٣املادة 

وللشعوب  .للشعوب األصلية احلق يف حتديد وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها يف التنمية              
الربامج غريها من    و سكانإل الصحة وا  جاماملشاركة مشاركة نشطة يف حتديد وتطوير بر      األصـلية احلـق خباصـة يف        

 .دارة تلك الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصةإ ب،، وأن تضطلع، قدر املستطاعمتسهااالقتصادية واالجتماعية اليت 
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 ٢٤املادة 

حفظ ممارساهتا الصحية، مبا يف ذلك      ويف احلفاظ على    للشـعوب األصـلية احلق يف طبها التقليدي          -١ 
إىل مجيع   ، بال أي متييز   ، أيضا احلق يف الوصول     وألفراد الشعوب األصلية   .دن احليوية واحليوانات واملعا الطبية  النـباتات   

 .اخلدمات االجتماعية والصحية

وألفـراد الشـعوب األصـلية حق متكافئ يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من معايري الصحة                  -٢ 
 .وصل تدرجيياً إىل إعمال هذا احلق إعماالً كامالًوعلى الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بغية الت. اجلسدية والعقلية

 ٢٥املادة 

األراضي واألقاليم واملياه   ا هلا من    ميزة مب تللشـعوب األصـلية احلق يف حفظ وتعزيز عالقتها الروحية امل           
  اليت كانت بصفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف ذلك تشغلها وتستخدمها،والبحار الساحلية وغريها من املوارد

 . األجيال املقبلةجتاهاحلق يف االضطالع مبسؤولياهتا يف هذا الصدد هلا و

 ٢٦املادة 

للشعوب األصلية احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو               -١ 
 .اليت استخدمتها أو اكتسبتها خبالف ذلك

واألقاليم واملوارد اليت حتوزها حبكم امللكية التقليدية       وللشعوب األصلية احلق يف امتالك األراضي        -٢ 
أو غريهـا مـن أشـكال الَشغل أو االستخدام التقليدية، واحلق يف استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي                   

 .واألراضي واألقاليم واملوارد اليت اكتسبتها خبالف ذلك

ويتم هذا االعتراف مع    .  واألقاليم واملوارد  ومتـنح الدول اعترافاً ومحاية قانونيني هلذه األراضي        -٣ 
 .املراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي

  مكررا٢٦ًاملادة 

تقـوم الدول، باالتفاق مع الشعوب األصلية املعنية، بإنشاء وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة وحمايدة ومفتوحة      
 الشعوب األصلية االعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداهتا ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي، وذلك وشفافة متنح

اعترافاً وإقراراً حبقوق الشعوب األصلية املتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، مبا يف ذلك األراضي واألقاليم واملوارد 
وللشعوب األصلية احلق يف أن تشارك . ذلك تشغلها أو تستخدمهااليت كانت بصفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف 

 .يف هذه العملية

 ٢٧املادة 

اجلرب بطرق ميكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل            للشعوب األصلية احلق يف      -١ 
الف ذلك كانت خبأو بصفة تقليدية متتلكها كانت واملوارد اليت واملنصف واملقسط، فيما خيص األراضي واألقاليم 
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واملسبقة أو احتلت أو استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة أو أُخذت أو تستخدمها، واليت صودرت تشغلها 
 .واملستنرية

وما مل توافق الشعوب املعنية موافقة حرة على غري ذلك، ُيقدم التعويض يف صورة أراض وأقاليم         -٢ 
 .املركز القانوين، أو يف صورة تعويض نقدي أو جرب آخر مناسبوموارد مكافئة من حيث النوعية واحلجم و

 ٢٨املادة 

. أقاليمها ومواردها  وأومحاية البيئة والقدرة املنتجة ألراضيها      حفظ  للشـعوب األصلية احلق يف       -١ 
 .وعلى الدول أن تضع وتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف تدابري احلفظ واحلماية هذه، دومنا متييز

 يف أراضي   هاوعـلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين مواد خطرة أو التخلص من               -٢ 
 . أو أقاليمها، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنريةالشعوب األصلية

الربامج املتعلقة  حسن تنفيذ    عند اللزوم، ،  كفلوعـلى الدول أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت          -٣ 
 .الشعوب املتضررة من هذه املوادما تعدها وتنفذها ، حسب وحفظها ومعاجلتهاوب األصليةبرصد صحة الشع

  مكررا٢٨ًاملادة 

أقاليمها، ما مل يربرها هتديد وشيك      أو  ال جيـوز إجراء أنشطة عسكرية يف أراضي الشعوب األصلية            -١ 
 .عنية املةعامة وجيهة أو ما مل تقر أو تطلب ذلك حبرية الشعوب األصليملصلحة 

وجتري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية املعنية، من خالل اإلجراءات املالئمة وخباصة  -٢ 
 .من خالل املؤسسات املمثلة هلا، قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها يف أنشطة عسكرية

 ٢٩املادة 

 التقليدية وتعبرياهتا الثقافية    احلق يف احلفاظ والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفها       للشـعوب األصـلية      -١ 
مبا يف ذلك املوارد البشرية واجلينية      التقلـيدية ومحايتها، وكذلك األمر بالنسبة ملظاهر علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا،           

والـبذور واألدوية ومعرفة خصائص احليوانات والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب والرسوم والرياضة بأنواعها             
وهلا احلق أيضاً يف احلفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية هلذا          .  التقليدية والفنون البصرية وفنون األداء     واأللعاب

 .التراث الثقايف واملعارف التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية ومحايتها وتطويرها

ف هبذه احلقوق ومحاية    وعـلى الدول أن تتخذ، باالتفاق مع الشعوب األصلية، تدابري فعالة لالعترا            -٢ 
 .ممارستها
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 ٣٠املادة 

للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات واالستراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخدام               -١ 
 . ها األخرىمواردوأقاليمها  وأأراضيها 

 التمثيلية   تتشاور وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من خالل مؤسساهتا           الدول أن وعلى   -٢ 
أقاليمها ومواردها األخرى، ال سيما  وأ على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها احلصول

 .  املعدنية أو املائية أو املوارد األخرىهافيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل موارد

تدابري تخذ  وأن ت  ،ن أية أنشطة كهذه   عادل ومنصف ع  وعلى الدول أن تتيح آليات فّعالة لتوفري جرب          -٣ 
 . البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو الروحيةالضارةلتخفيف اآلثار 

 ) مكرراً اجلديدة٣ املادة -ُحذفت  (٣١املادة 

 ٣٢املادة 

هذا أمر ال ينتقص و.  لعاداهتا وتقاليدهاوفقاًحتديد هويتها أو أعضائها للشعوب األصلية احلق يف  -١ 
 . الدول اليت يعيشون فيهامواطنةيف احلصول على من حق أفراد الشعوب األصلية 

 جراءاهتا اخلاصةإلوللشعوب األصلية احلق يف تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساهتا وفقا  -٢ 

 ٣٣املادة 

ا وقيمها الروحية وتقاليدها    ، وعاداهت  هياكلها املؤسسية  وصونللشـعوب األصلية احلق يف تعزيز وتطوير         
 .وإجراءاهتا وممارساهتا املتميزة، وكذلك نظمها أو عاداهتا القانونية إن ُوجدت، وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية

 ٣٤املادة 

 .للشعوب األصلية احلق يف تقرير مسؤوليات األفراد جتاه جمتمعاهتم احمللية 

 ٣٥املادة 

 على اتصاالهتا   اإلبقاءما تلك اليت تقسمها حدود دولية، احلق يف         للشـعوب األصـلية، وال سي      -١ 
، مبا يف ذلك األنشطة من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية هاوعالقاهتا وتعاوهنا وتطوير

 .شعوب أخرى عرب احلدودأعضائها ومع مع 

صلية، تدابري فعالة لتيسري ممارسة هذا      ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األ     وعلى الدول أن تتخذ    -٢ 
 .احلق وضمان إعماله
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 ٣٦املادة 

املعاهدات واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة        بللشعوب األصلية احلق يف االعتراف       -١ 
ذه املعاهدات  أن تعمل الدول على تنفيذ واحترام ه      وهلا احلق يف    ،  مع دوهلا اخللف ومراعاهتا وإعماهلا    مـع الدول أو     

 . واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة

ولـيس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب األصلية املنصوص                  -٢ 
 .عليها يف املعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة

 ٣٧املادة 

، مبا فيها التدابري التشريعية   الئمة،  املتدابري  أن تتخذ بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية ال        الدول   على 
 .لتحقيق غايات هذا اإلعالن

 ٣٨املادة 

للشعوب األصلية احلق يف احلصول على مساعدات مالية وتقنية، من الدول ومن خالل التعاون الدويل،                
 .من أجل التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن

 ٣٩املادة 

 أو األطراف   من أجل حل الرتاعات واخلالفات مع الدول      ومنصفة  جراءات عادلة   إيف  للشعوب األصلية احلق     
 الفردية احقوقهالتعديات على مجيع عن سبل انتصاف فعالة   كما هلا احلق يف     ،  األخـرى ويف صـدور قـرار سـريع        

 ومعايري  القانونيةمها  قواعدها ونظ  و هاوتقاليدالشعوب األصلية املعنية    مثل هذا القرار عادات     تراعى يف   و. واجلماعـية 
 .حقوق اإلنسان الدولية

 ٤٠املادة 

تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى  
لسبل اوتتاح .  من خالل حشد مجلة أمور منها التعاون املايل واملساعدة التقنيةاإلعالنيف التنفيذ التام ألحكام هذا 

 .متسها املسائل اليت يف مشاركة الشعوب األصلية اليت تضمنوالوسائل 

 ٤١املادة 

 وهيـئاهتا، وخباصة احملفل الدائم املعين بقضايا السكان األصليني، والوكاالت           تعمـل األمـم املـتحدة      
 طبيقها التام عالن وت إلعلى تعزيز احترام أحكام هذا ا     املتخصصـة، مبـا يف ذلك على املستوى القطري، والدول           

 .ومتابعة فعالية تنفيذها
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 ٤٢املادة 

 وكرامتها   املعايري الدنيا من أجل بقاء الشعوب األصلية يف العامل         اإلعالن يف هذا    املعترف هبا تشـكل احلقـوق      
 .ورفاهيتها

 ٤٣املادة 

الشعوب راد  من أف  يف هذا اإلعالن مكفولة بالتساوي للذكور واإلناث         املعترف هبا  احلقـوق واحلريات     مجـيع  
 .األصلية

 ٤٤املادة 

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

 ٤٥املادة 

ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضمناً من أي دولة أو شعب أو مجاعة أو شخص                    -١ 
 . حق للمشاركة يف أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق األمم املتحدةأي

وجيـب يف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                -٢ 
ت الدولية حلقوق   وال ختضـع ممارسة احلقوق الواردة يف هذا اإلعالن إال للقيود املقررة قانوناً، وفقاً لاللتزاما              . للجمـيع 
وجيب أن تكون هذه القيود غري متييزية والزمة لغرض حصري هو ضمان ما توجبه حقوق وحريات الغري من                  . اإلنسـان 

 . اعتراف واحترام والوفاء باالشتراطات العادلة واألشد ضرورة جملتمع دميقراطي

ميقراطية واحترام حقوق اإلنسان    يف هذا اإلعالن وفقاً ملبادئ العدالة والد      وتفسـر األحكـام الـواردة        -٣ 
 .واملساواة وعدم التمييز واحلكم الرشيد وحسن النية

- - - - - 


