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 الدورة الثالثة والسبعون
 اللجنة الثالثة

 )ب( من جدول األعمال 74البند 
وحمااايا:اااا مساااااااااااااا اا  حقوق  اإلنساااااااااااااانتعزيز حقوق 

اإلنسااااانا فما لك الن الن:ب البديلة لا سااااي  الاما  
 ف قوق اإلنسان وال ريات األساسية الفعلك

   
ا والسااااااااااالفادور الماعددة القوميات( وجنوب ألريقي -إكوادور وفاراغواي والبرتغال وفوليفيا )دولة   

 البوليفارية( وكوفا ومنغوليا ونيكاراغواا مشروع قرار -ولنزويال )جم:ورية 
 

 إعالن األمم الما دة الماعلق ف قوق الفالحي  وغيرهم م  العاملي  لك المناطق الريفية  
 

 ،إن الجمعية العامة 
أيقسل/ســـــــــــــــبتم   2٨املؤ خ  39/12بـــاعتمـــاح وق  إلنسا ا يف ــــــــــــــــــا ،     ا    إا ترحااا  
 ، إعال  األمم املتحدة املتعقق حبنسا الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية،(1)2٠1٨

إعال  األمم املتحــدة املتعقق حبنسا الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق  تعامااد - 1 
 ال يفية، بصيغته السا حة   م فق هذا الن ا ؛

االت واملؤســــــــــــــ ــــــــــــــات التابعة ملن سمة األمم املتحدة واملن مات احلكسمات والسكتدعو  - 2 
 احلكسمية الدولية واملن مات غري احلكسمية إىل يفش  ا عال  وتعزيز اإلرتامه وفهمه عقى الصعيد العاملي؛

إلنسا إىل األمني العام أ  يد ج يفص ا عال    الطبعة التالية من منشـــــــــــــــس   تطل  - 3 
 .ا يف ا : ومسعة صكسك حولية

 

__________ 

 .(، الفصل الثاينA/73/53/Add.1) ألف 53السثائق ال مسية لقجمعية العامة، الدو ة الثالثة وال بعس ، املقحق   م ايف    (1) 

https://undocs.org/ar/A/73/53/Add.1
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 المرلق
 إعالن األمم الما دة الماعلق ف قوق الفالحي  وغيرهم م  العاملي  لك المناطق الريفية  

 
 ،الجمعية العامة إن 
إىل املباحئ املنصسص عقيها   ميثاا األمم املتحدة، اليت تعرتف مبا جلميع أف اح األس ة  شيرت إا 

وإلنسا مت اوية غري  ابقة لقتص ف كأساس لقح ية والعدالة وال الم  تنيمتأصق ةا يف ايفية من ك امة و يم
   العامل،
، واالتفا ية (1)حلنسا ا يف ا املباحئ املنصسص عقيها   ا عال  العاملي  هاأخذ لك اعابار ت وإا 

، والعهد الدويل اخلاص باحلنسا اال تصـــــــــــاحية (2)الدولية لقنضـــــــــــاش عقى ليع أزـــــــــــكال التمييز العنصـــــــــــ  
، واتفا ية النضـــاش عقى ليع (4)، والعهد الدويل اخلاص باحلنسا املديفية وال ـــياســـية(3)واالجتماعية والثنافية

، واالتفا ية الدولية حلماية إلنسا ليع العمال (5)إلنسا الطفل، واتفا ية (4)أزــــــــــــــكال التمييز  ــــــــــــــد امل أة
، واتفا يات من مة العمل الدولية ذات الصــــــــقة، وغريها من الصــــــــكسك الدولية (6)املهاج ين وأف اح أســــــــ هم

 ذات الصقة اليت اعُتمدت عقى الصعيد العاملي أو ا  قيمي،
إلق من إلنسا أ  احلق   التنمية دحا وؤكد ت، و (7)إعال  احلق   التنمية ؤكد م  جديدتوإا  

ا يف ا  غري النابقة لقتص ف ومبسجبه حيق لكل إيف ا  وجلميع الشعسب املشا كة وا سهام   حتنيق تنمية 
ا تصـــــاحية واجتماعية وثنافية وســـــياســـــية والتمتع  ذ  التنمية اليت مجكن فيها إعمال ليع إلنسا ا يف ـــــا  

 ،اً واحل يات األساسية إعمااًل تام
 ،(٨)إعال  األمم املتحدة بشأ  إلنسا الشعسب األصقية م  جديد أيضا   ؤكدتوإا  
تنبل  ومتعا دة والومتشابكة أ  ليع إلنسا ا يف ا  عاملية ومرتابطة  ؤكد م  جديد كذلنتوإا  
الند  من االهتمام،  عقى  دم امل ـــــــــــــــاواة وبنف ، جيب أ  ُتعامل معامقة منصــــــــــــــفة ومتكاف ةأيفه التجزئة، و 

 ،شري إىل أ  تعزيز ف ة من احلنسا ومحايتها ال يعفيا  الدول مطقناً من تعزيز ومحاية احلنسا األخ ىت وإذ
بالعال ة والتفاعل اخلاصـــــــــــــــني بني الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية  سااااااااااال مت وإا 
 و  عقيها   ك ب  ز هم،والطبيعة اليت ي تبطس   ا ويعتمد ،وامليا  ،واأل ض
مب امهات الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية   املا ي واحلا    سل م أيضا  توإا  

وامل ــــــــتنبل   ليع أملاش العامل   التنمية وإلف  التنسو البيسلسجي وحت ــــــــينه، تا يشــــــــكل أســــــــاس ا يفتاج 
__________ 

 (.3-ألف )ح 217الن ا   (1) 
 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 
 (، امل فق.21-ألف )ح 22٠٠الن ا   (3) 
 (4) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 .27531، ال  م 1577امل جع يفف ه، اجملقد  (5) 
 .394٨1، ال  م 222٠امل جع يفف ه، اجملقد  (6) 
 ، امل فق.41/12٨الن ا   (7) 
 ، امل فق.61/295الن ا   (٨) 
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 ـــــــــما  احلق   الغذاش الكا  واألمن الغذائي، ومها  الغذائي والز اعي عقى يفطاا العامل، وم ـــــــــامها م  
عنصـــــــــ ا  أســـــــــاســـــــــيا  لتحنيق األهداف ا اائية املتفق عقيها حولياً، مبا   ذل  خطة التنمية امل ـــــــــتدامة 

 ،(9)2٠3٠ لعام
أل  الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة يعــايفس  من الفن   القلق هاااوإا يساااااااااااااور  

 واجلسو وسسش التغذية عقى ملس غري متناسب،
أل  الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة يعــايفس   القلق أيضاااااااااااااا   هاااوإا يسااااااااااااااور  

 األعباش النالة عن التدهس  البي ي وتغري املناخ، من
إزاش تندم الفالإلني   ال ـــن   ليع أملاش العامل، بينما تتزايد هج ة  لقلق كذلنا هاوإا يساااور  

د ك تالشـــــــباب إىل املناطق احلضـــــــ ية ويتزايد عزوفهم عن الز اعة اليفعدام احلسافز ومشـــــــنة احلياة ال يفية، وإذ 
 ،خاصة لشباب األ ياف  و ة تعزيز التنسّو اال تصاح    املناطق ال يفية وإجياح ف ص العمل غري الز اعي، 

األعــداح املتزايــدة من الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة الــذين  :اااوإا تثير جزع 
 يُطَ حو  أو ُيش َّحو     اً كل عام،

 كث ة إلاالت ايفتحا  الفالإلني   عدة بقدا ،  أيضا   :اوإا تثير جزع 
عقى أ  الفالإلات وغريهن من الن ـــــــاش   املناطق ال يفية يؤحين حو اً هاماً   تسفري  شااااااددت وإا 

تشـــــــمل عمقهن ا أســـــــباب البناش اال تصـــــــاح  ألســـــــ هن و  ا ســـــــهام   اال تصـــــــاح ال يفي والسط ، بط  
 طــاعــات اال تصــــــــــــــــاح غري الننــديــة، ولكنهن حُيَ من   أإليــا  كثرية من إليــازة األ ض ومقكيتهــا ومن   

ل املعقسمــات أو ف ص العمــ قى مسا ح ا يفتــاج أو اخلــدمــات املــاليــة أوعأو احلصـــــــــــــــسل عقيهــا امل ــــــــــــــــاواة   
 احلماية االجتماعية، وينعن   غالب األإليا   حايا لقعنف والتمييز   أزكال وم اه  خمتقفة، أو

تشــمل النضــاش عقى أمهية تعزيز ومحاية إلنسا الطفل   املناطق ال يفية، بط ا  شاادد أيضااا  توإا  
عقى الفن  واجلسو وســــــــــسش التغذية، وتعزيز التعقيم وال عاية الصــــــــــحية اجليدين، واحلماية من التع ض لقمساح 

 إلنسا ا يف ا ،  وال  ذات الصقة اللتزاماتلالكيميائية والنفايات، والنضاش عقى عمل األطفال، وفناً 
لفالإلني وغريهم من العامقني عقى أ  عدة عسامل جتعل من الصـــــــعب عقى ا شااااادد كذلنت وإا 

ال عاة وعّمال الغابات وغريهم د األمساك و ي  املناطق ال يفية، مبن فيهم صـــــــــغا  الصـــــــــياحين وعّمال مصـــــــــا
م وعن إلنس هم   احليازة، الساجبة هلاجلماعات احملقية، التعبري عن  أيهم، والدفاو عن إلنسا ا يف ا   من

 بيعية اليت يعتمدو  عقيها،وكفالة االستخدام امل تدام لقمسا ح الط
بأ  ســـــــــكا  األ ياف يساجهس  صـــــــــعسبات متزايدة   احلصـــــــــسل عقى األ ض وامليا   عارفتوإا  

شدح عقى أمهية حت ني سبل احلصسل عقى مسا ح ا يفتاج واالستثما  توالبذو  واملسا ح الطبيعية األخ ى، وإذ 
   التنمية ال يفية املناسبة،

العــــــامقني   املنــــــاطق ال يفيـــــة  لفالإلني وغريهم منابسجسب حعم  :اااااعرب ع  اقاناااااعت وإا 
وتطبيق تا ســــــــات ا يفتاج الز اعي امل ــــــــتدامة اليت تدعم وتالئم الطبيعة، تشــــــــجيع جهسحهم ال امية إىل   

__________ 

 .7٠/1الن ا   (9) 
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  عدح من البقدا  واملناطق، ب ــــبل منها اإلرتام الند ة البيسلسجية ‘ أمنا األ ض’املشــــا  إليها أيضــــاً بعبا ة 
 الطبيعية لقن م ا يكسلسجية عقى التكيف والتجدُّح من خالل العمقيات والدو ات الطبيعية،و 

يتعني ال  وف اخلط ة واالستغاللية ال ائدة   أجزاش كثرية من العامل اليت  هاض  لك اعابار ت وإا 
ومني   غـــالـــب عقى العـــديـــد من الفالإلني وغريهم من العـــامقني   املنـــاطق ال يفيـــة أ  يعمقسا فيهـــا،    

 األإليا  من ف صة تا سة إلنس هم األساسية   العمل، ومفتن ين إىل أجس  الكفاف واحلماية االجتماعية،
أل  العامقني من أف اح ولاعات ومؤســـــــــــ ـــــــــــات عقى تعزيز ومحاية إلنسا  القلق هاوإا يساااااااااور  
بشـــــــدة خط  طبيعية يساجهس  ألزـــــــخاص املهتمني بامل ـــــــائل املتعقنة باأل ض واملسا ح الالساجبة لا يف ـــــــا  
 ملختقف أزكال التخسيف وايفتهاك سالمتهم البديفية،التع ض 

فية كثرياً ما يساجهس  صـــــــــــــــعسبات أ  الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال ي الحظتوإا  
 السصـــسل إىل احملاكم و ـــباط الشـــ طة واملدعني العامني واحملامني لد جة أ م يعجزو  عن التماس ســـبل  

 االيفتصاف أو احلماية الفس ية من العنف وا يذاش واالستغالل،
إزاش املضـــــــــا بة   املنتجات الغذائية وتزايد ت كيز الن م الغذائية وعدم تساز   القلق هاوإا يسااااااااور  

 تسزيعها وعدم تكافؤ عال ات النسة عقى امتداح سالسل النيمة، تا يعيق التمتع حبنسا ا يف ا ،
إلق من إلنسا ا يف ـــا  غري النابقة لقتصـــ ف ومبسجبه حيق احلق   التنمية أ   جدداؤكد مت وإا 

لكل إيف ــــا  وجلميع الشــــعسب املشــــا كة وا ســــهام   حتنيق تنمية ا تصــــاحية واجتماعية وثنافية وســــياســــية 
 ،والتمتع  ذ  التنمية اليت مجكن فيها إعمال ليع إلنسا ا يف ا  واحل يات األساسية إعمااًل تاماً 

إىل إلق الشـــــــــعسب   تا ســـــــــة ال ـــــــــياحة التامة والكامقة عقى ليع ث وا ا ومسا حها  شااااااايرت إاو  
 ،(4)الطبيعية  هناً باألإلكام ذات الصقة   كال العهدين الدوليني اخلاصني حبنسا ا يف ا 

مناطق كثرية لإلزـــــــــــــــا ة إىل احلق بأ  مفهسم ال ـــــــــــــــياحة الغذائية اســـــــــــــــتخدمته حول و  عارفتوإا  
يف مها الغذائية والز اعية واحلق   احلصــــسل عقى غذاش صــــحي ومناســــب ثنافياً يُنَت  باســــتخدام حتديد   

 أساليب سقيمة بي ياً وم تدامة حترتم إلنسا ا يف ا ،
أ  الف ح، الــذ  يتحمــل واجبــات جتــا  األف اح اجملخ ين واجملتمع الــذ  ينتمي إليــه، تنع  دركتااوإا  

 ،زيز وم اعاة احلنسا املعرتف  ا   هذا ا عال  و  النسايفني السطنيةعقى عاتنه م ؤولية ال عي من أجل تع
 الت امح واحلسا  والتعاو ،إزاعة  وح أمهية اإلرتام تنسو الثنافات، وأمهية  ؤكد م  جديدتوإا  
إىل اجملمسعة الساسعة من اتفا يات من مة العمل الدولية وتسصيا ا بشأ  محاية العمال  شيرت وإا 
 لعمل الالئق،وتسفري ا

وب وتسكسل يفاغسيا بشـــــأ  احلصـــــسل عقى املسا ح  (1٠)إىل اتفا ية التنسو البيسلسجي شااااير أيضااااا  ت وإا 
 ،(11)اجلينية والتناسم العاحل واملنصف لقمنافع الناز ة عن استخدامها، املقحق باتفا ية التنسو البيسلسجي

__________ 

 (1٠) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 
 .1٠/1، امل فق، املن   UNEP/CBD/COP/10/27ب يفام  األمم املتحدة لقبي ة، السثينة  (11) 
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إىل العمل الساســــــــــع الذ  أ زته من مة األغذية والز اعة لألمم املتحدة وجلنة  شاااااااير كذلنت وإا 
عقى املسا ح الطبيعيــة وغريهــا  األمن الغــذائي العــاملي بشــــــــــــــــأ  احلق   الغــذاش وإلنسا احليــازة واحلصـــــــــــــــسل

، (12)إلنسا الفالإلني، وال ســـــــــــــــيما املعاهدة الدولية بشــــــــــــــــأ  املسا ح الس اثية النباتية لألغذية والز اعة من
واخلطسط التسجيهية الصــــــاح ة عن املن مة وهي اخلطسط التسجيهية الطسعية بشــــــأ  احلسكمة امل ــــــؤولة حليازة 

، واخلطسط التسجيهية الطسعية (13)األ ا ـــــــــي ومصـــــــــايد األمساك والغابات   ســـــــــياا األمن الغذائي السط 
لنضـــاش عقى الفن ، واخلطسط لضـــما  اســـتدامة مصـــايد األمساك صـــغرية النطاا   ســـياا األمن الغذائي وا

 ،(14)التسجيهية الطسعية لدعم ا عمال املط ح لقحق   غذاش كاف   سياا األمن الغذائي النط  
إىل يفتائ  املؤمت  العاملي لإلصــــــــــــــالح الز اعي والتنمية ال يفية وميثاا الفالإلني الذ   شاااااااااايرت وإا 

د ح عقى  ــ و ة صــياغة اســرتاتيجيات وطنية مناســبة لإلصــالح الز اعي والتنمية ال يفية  اعُتمد فيه، إليث زــُ
 وكفالة تكامقها مع االسرتاتيجيات ا اائية السطنية بسجه عام،

 ـــــــــ و ة تعا ـــــــــد هذا ا عال  واالتفا ات الدولية ذات الصـــــــــقة بغية تعزيز  ؤكد م  جديدت وإا 
 محاية إلنسا ا يف ا ،

عقى اختاذ خطسات جديدة لدفع التزام اجملتمع الدويل ُ ُدماً ملس إإل از تندم كبري  ن:اوتصااااميما  م 
 دوليني،  اجلهسح املتعقنة حبنسا ا يف ا  من خالل زياحة ومساصقة م اعي التعاو  والتضامن ال

قفالإلني وغريهم من العامقني   الساجبة لباحلاجة إىل زياحة محاية إلنسا ا يف ــــــــــــــا   ن:اواقاناعا  م 
 ،املناطق ال يفية، وإىل ات اا تف ري وتطبيق النساعد واملعايري الدولية حلنسا ا يف ا  املعمسل  ا   هذا الشأ 

 اما يقي ل عت 

 1المادة   
يع  مصــــطقح الفالح أ  زــــخص يعتمد عقى األ ض وي تب   ا  ألغ اض هذا ا عال ، - 1 

بشــكل خاص ويزاول أو ي ــعى إىل مزاولة يفشــاط   وال ا يفتاج الز اعي صــغري احلجم، مبف ح  أو باالزــرتاك 
مع غري  أو   إطا  لاعة، لتسفري متطقبات العيش و/أو لقت سيق، ويعتمد اعتماحاً كبرياً، وإ  مل يكن إلص يًا 

 . و ة، عقى عمل أف اح األس ة أو األس ة املعيشية وغري  من الط ائق غري النندية لتن يم العملبالض
ينطبق هذا ا عال  عقى أ  زـــــــــــــــخص يعمل   الز اعة احل فية أو الز اعة الصـــــــــــــــغرية  - 2 

طف الثما ، الصيد أو   النطاا أو ز اعة احملاصيل أو ت بية املازية أو ال عي أو صيد األمساك أو احل اجة أو
و  الصـــــــــناعات اليدوية امل تبطة بالز اعة أو مهنة أخ ى ذات صـــــــــقة   منطنة  يفية. وينطبق أيضـــــــــاً عقى 

 املعالني من أف اح أس  الفالإلني.
ينطبق هذا ا عال  أيضـاً عقى الشـعسب األصـقية واجملتمعات احملقية اليت ت ـتغل األ ض  - 3 

  إلَّل ومن ال مجقكس  أ  اً، تن يزاولس  األيفشطة املذكس ة أعال .وعقى لاعات ال إلَّل والبدو وأزبا  ال

__________ 

 (12) United Nations, Treaty Series, vol. 2400, No. 43345. 
 (، التذييل حال.C 2013/20)  CL 144/9من مة األغذية والز اعة لألمم املتحدة، السثينة  (13) 
 (14) E/CN.4/2005/131.امل فق ، 
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ينطبق هذا ا عال  كذل  عقى املشـــــــــــــــتغقني بالعمـل املأجس ، مبن فيهم ليع العمال  - 4 
املهاج ين، بغض الن   عن و ـــــــــــــــعهم من إليث اهلج ة، والعمال املسمسيني،   املزا و واحلنسل والغابات 

 الز اعية.ية ؤس ات الصناعاملو  املائيةمزا و األإلياش و 

 2المادة   
حترتم الــدول وحتمي وتُعمــل إلنسا الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة.  - 1 

وتتخذ ب ـــــــ عة اخلطسات التشـــــــ يعية وا حا ية وغريها من اخلطسات املناســـــــبة لقتسصـــــــل تد جيياً إىل ا عمال 
 اليت ال مجكن  ما ا فس اً. الكامل لقحنسا السا حة   هذا ا عال ،

الفالإلني وغريهم من العــامقني  عنــد تنفيــذ هــذا ا عال ، تسىَل عنــايــةق خــاصــــــــــــــــة حلنسا - 2 
املناطق ال يفية والإلتياجا م اخلاصــــــة، مبا   ذل  إلنسا واإلتياجات كبا  ال ــــــن والن ــــــاش والشــــــباب   

 د  ألزكال التمييز املتعدحة.واألطفال واألزخاص ذو  ا عا ة، مع م اعاة احلاجة إىل التص
حو  إغفال التشــ يعات احملدحة بشــأ  الشــعسب األصــقية، تعمد الدول،  بل اعتماح وتنفيذ  - 3 

التشــ يعات وال ــياســات واالتفا ات الدولية وغريها من عمقيات صــنع الن ا  اليت  د تؤث    إلنسا الفالإلني 
الفالإلني وغريهم من العامقني  او  والتعاو  حب ـــــــــــن يفية معوغريهم من العامقني   املناطق ال يفية، إىل التشـــــــــــ

الن ا ات، مع الفالإلني وغريهم املنــاطق ال يفيــة من خالل مؤســــــــــــــ ــــــــــــــــا م التمثيقيــة، فتعمــل،  بــل اختــاذ   
وتُ ّح تأييدهم، العامقني   املناطق ال يفية الذين مجكن أ  يتأث وا بتق  الن ا ات وت ــــعى إىل احلصــــسل عقى  من

امها م، مع م اعاة اختالالت مسازين النسة النائمة بني األط اف املختقفة و ــــــــما  مشــــــــا كة األف اح عقى م ــــــــ
 .واجلماعات مشا كة يفشطة وإل ة وفعالة وودية وم تنرية   عمقيات صنع الن ا  ذات الصقة

تُِعدُّ الدول وتف ـــــــــــــ  وتطبق االتفا ات واملعايري الدولية ذات الصـــــــــــــقة، اليت هي أط اف  - 4 
ايفطبــا هــا عقى الفالإلني وغريهم فيهــا، بط ينــة تتفق مع التزامــا ــا   وــال إلنسا ا يف ــــــــــــــــا  إل ــــــــــــــــب 

 العامقني   املناطق ال يفية. من
هاُت الفاعقة اخلا ـــــــــــــــعة تتخذ الدول ليع التدابري الالزمة لقح ص عقى أ  تعمل اجل - 5 

لتن يمها من غري الدول، مثل األف اح واملن مات اخلاصــــــــة واملؤســــــــ ــــــــات ع  السطنية والشــــــــ كات التجا ية 
 وتعزيزها. األخ ى، عقى اإلرتام إلنسا الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية

ح املبذولة عقى الصـــــــــــــــعيد تتخذ الدول، إح اكاً منها ألمهية التعاو  الدويل لدعم اجلهس  - 6 
السط  من أجل بقسغ األهداف والغايات املتسخاة من هذا ا عال ، تدابري مناســبة وفعالة   هذا الصــدح، 
عقى الصـــــــــعيدين الثنائي واجلماعي، وعند اال تضـــــــــاش،   إطا  زـــــــــ اكات مع املن مات الدولية وا  قيمية 

 .مات الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفيةومن مات اجملتمع املدين املعنية، وبصفة خاصة من 
 ومجكن أ  تشمل تق  التدابري ما يقي:

التعاو  الدويل ذات الصـــــقة، مبا   ذل  ال ام  ا اائية الدولية، أيفشـــــطة  ـــــما  كس   )أ( 
 م؛الإلتياجا ة لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية، و  متناوهلم ومناسبة زامق

تي ري جهسح بناش الند ات وحعمها، بسسائل تشمل تباحل وتناسم املعقسمات واخل ات  )ب( 
 وال ام  التد يبية وأفضل املما سات؛
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 تي ري التعاو    وايل البحث واحلصسل عقى املعا ف العقمية والتننية؛ )ج( 
ت هيل احلصسل عقى تندمي امل اعدة التننية واال تصاحية، إل ب اال تضاش، عن ط يق  )ح( 

بشـــــــــ وط  ،تكنسلسجيات مي ـــــــــس ة وتنامسها، وعن ط يق يفنل التكنسلسجيات، وال ســـــــــيما إىل البقدا  النامية
 متفق عقيها؛
حت ني سري األسساا عقى الصعيد العاملي وت هيل احلصسل عقى املعقسمات املتعقنة  ا  )هـ( 

ية، من أجل امل ــــــــــاعدة عقى احلد ياطيات األغذ  الس ت املناســــــــــب، مبا   ذل  املعقسمات املتعقنة باإلت
 زدة تنقب أسعا  األغذية ومن إغ اشات املضا بة. من

 3المادة   
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   التمتع الكامل جبميع إلنسا  - 1 

العاملي حلنسا ا يف ـــا  وليع ا يف ـــا  واحل يات األســـاســـية املعرتف  ا   ميثاا األمم املتحدة وا عال  
الصـــــــكسك الدولية األخ ى حلنسا ا يف ـــــــا ، حو  التع ض   تا ســـــــة إلنس هم أل  يفسو من أيفساو التمييز 

اجلن  أو القغة أو الثنافة  عقى أســــــــــ  من  بيل األصــــــــــل أو اجلن ــــــــــية أو الع ا أو القس  أو الن ــــــــــب أو
أو ال أ  ال ياسي أو غري ال ياسي أو الدين أو املسلد  احلالة الزوجية أو املمتقكات أو ا عا ة أو ال ن أو

 أو الس ع اال تصاح  أو االجتماعي أو أ  و ع آخ .
لقفالإلني وغريهم من العـــامقني   املنـــاطق ال يفيـــة احلق   حتـــديـــد وو ـــــــــــــــع أولسيــات  - 2 

 واسرتاتيجيات تكفل هلم تا سة إلنهم   التنمية.
نضاش عقى ال  وف امل ببة لقتمييز  د الفالإلني وغريهم تتخذ الدول تدابري مناسبة لق - 3 

 من العامقني   املناطق ال يفية، أو امل اِعدة عقى استم ا  ، مبا   ذل  أزكال التمييز املتعدحة واملتناطعة.

 4المادة   
تتخذ الدول ليع التدابري املناســـبة لقنضـــاش عقى ليع أزـــكال التمييز  ـــد الفالإلات  - 1 
ن العامالت   املناطق ال يفية ولتشـــــــــجيع متكينهن، كي تكفل هلّن، عقى أســـــــــاس امل ـــــــــاواة بني وغريهن م

ال جل وامل أة، التمتع الكامل وعقى  دم امل ـــــــاواة جبميع إلنسا ا يف ـــــــا  واحل يات األســـــــاســـــــية، وإمكايفية 
ناطق ال يفية، واملشــــا كة ال ــــعي حب ية إىل حتنيق التنمية اال تصــــاحية واالجتماعية وال ــــياســــية والثنافية   امل

 فيها واالستفاحة منها.
تضـــــــــــــــمن الـدول متتع الفالإلـات وغريهن من العـامالت   املنـاطق ال يفيـة، حو  متييز،  - 2 

جبميع إلنسا ا يف ـــــا  واحل يات األســـــاســـــية املبينة   هذا ا عال  و  غري  من الصـــــكسك الدولية حلنسا 
 ا يف ا ، مبا فيها احلنسا التالية:

 املشا كة الفعقية عقى  دم امل اواة   صياغة وتنفيذ خط  التنمية عقى ليع امل تسيات؛ ()أ 
الصــــــــــحة البديفية والعنقية،  السصــــــــــسل عقى  دم امل ــــــــــاواة إىل أعقى م ــــــــــتسى تكن من )ب( 

 ذل  ما يكفي من م افق ال عاية الصحية واملعقسمات واملشس ة واخلدمات   وال تن يم األس ة؛   مبا
 االستفاحة املباز ة من ب ام  الضما  االجتماعي؛ )ج( 
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احلصـــــــــــــــسل عقى ليع أيفساو التـــد يـــب والتعقيم، الن ـــامي وغري الن ـــامي، مبـــا   ذلـــ   )ح( 
التد يب والتعقيم   وال  س األمية السظيفية، واالســــتفاحة من ليع اخلدمات اجملتمعية وا  زــــاحية  دف 

  فع م تسى كفاش ن التننية؛
تن يم لاعات امل ــــاعدة الذاتية واجلمعيات والتعاويفيات من أجل احلصــــسل عقى ف ص  هـ() 

 ا تصاحية متكاف ة عن ط يق التسظيف أو تا سة األعمال احل ة؛
 املشا كة   ليع األيفشطة اجملتمعية؛ )و( 
عية، االســــــــــتفاحة، عقى  دم امل ــــــــــاواة، من اخلدمات املالية، واالئتمايفات والن وض الز ا )ز( 

 وت هيالت الت سيق، والتكنسلسجيا املناسبة؛
امل اواة   احلصسل عقى األ ا ي واملسا ح الطبيعية واستخدامها وإحا  ا، واملعامقة عقى  )ح( 

 إعاحة التسطني؛أساس امل اواة أو األولسية   سياا ا صالإلات املتعقنة باأل ا ي والز اعة وخط  
األجس  ومنافع الضـــــــــــــما  االجتماعي، وإمكايفية تا ســــــــــــة  العمل الالئق وامل ـــــــــــــاواة   )ط( 

 األيفشطة املد ة لقدخل؛
 عدم التع ض أل  زكل من أزكال العنف. ) ( 

 5المادة   
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   السصـــــــــــــــسل إىل املسا ح الطبيعية  - 1 

استخدامها    وف معيشة مالئمة، وهلم احلق  ليها لقتمتع باملسجسحة   وتمعا م احملقية، واليت حيتاجس  إ
 .من هذا ا عال . وهلم احلق أيضاً   املشا كة   إحا ة هذ  املسا ح 2٨امل تدام، وفناً لقماحة 

تتخذ الدول تدابري لضـــــــما  أ  يكس  ال ـــــــماح بأ  اســـــــتغالل يؤث    املسا ح الطبيعية  - 2 
من العامقني   املناطق ال يفية إلياز ا أو اســـــــتخدامها م ـــــــتنداً إىل العناصــــــ  اليت اعتاح الفالإلس  وغريهم 

 التالية، عقى سبيل املثال ال احلص :
 تنييم لألث  االجتماعي والبي ي جُي ى عقى النحس الساجب؛ )أ( 
 من هذا ا عال ؛ 3-2مشاو ات حب ن يفية، وفناً لقماحة  )ب( 
يفصـــاف   تناســـم املنافع املتأتية من هذا االســـتغالل، ط ائق من أجل حتنيق العدل وا  )ج( 

 دحة وفق زـــــ وط متفق عقيها، بني األط اف اليت ت ـــــتغل املسا ح الطبيعية والفالإلني وغريهم من العامقني 
   املناطق ال يفية.

 6المادة   
البــديفيــة لقفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة احلق   احليــاة وال ـــــــــــــــالمــة  - 1 

 والعنقية واحل ية واألمن الشخصي.
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ــــــة لالعتنــــــال  ال جيسز أ  يتع ض الفالإلس  وغريهم من العــــــامقني - 2  ــــــاطق ال يفي   املن
عنسبة الناســـــــــية أو الالإيف ـــــــــايفية االإلتجاز التع ـــــــــفيني، أو لقتعذيب أو غري  من  ـــــــــ وب املعامقة أو ال أو
 املهينة، وال جيسز اسرت ا هم أو استعباحهم. أو

 7المادة   
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلّق   أ  يُعرَتف هلم بالشـــــــــخصـــــــــية  - 1 

 النايفسيفية   كل مكا .
 .تتخذ الدول تدابري مناسبة لتي ري إل ية تننل الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية - 2 
ة لقتعاو  من أجل معاجلة م ـــــــائل احليازة تتخذ الدول، عند اال تضـــــــاش، تدابري مناســـــــب - 3 

العاب ة لقحدوح اليت تؤث    الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية العاب ة لقحدوح الدولية، وفناً 
 من هذا ا عال . 2٨لقماحة 

 8المادة   
واملعتنـــــد لقفالإلني وغريهم من العــــــامقني   املنــــــاطق ال يفيــــــة احلق   إل يــــــة الفك   - 1 

كتابة   والسجدا  والدين وال أ  والتعبري والتجمع ال ـــــــــــــــقمي. وهلم احلق   التعبري عن آ ائهم، زـــــــــــــــفسياً أو
 طباعة،   زكل ف  أو بأ  وسيقة أخ ى خيتا و ا، عقى الصعد احملقي وا  قيمي والسط  والدويل. أو

  املشـــــــــــــــــــــا كـــــــة، أف احاً لقفالإلني وغريهم من العـــــــامقني   املنـــــــاطق ال يفيـــــــة احلّق  -2 
لاعات، وباالزـــــــرتاك مع غريهم أو كجماعة،   األيفشـــــــطة ال ـــــــقمية املناهضـــــــة اليفتهاكات إلنسا  و/أو

 ا يف ا  واحل يات األساسية.
ت ــــتتبع تا ســــة احلنسا املنصــــسص عقيها   هذ  املاحة واجبات وم ــــؤوليات خاصــــة.  -3 

 تكس   دحة بنص النايفس  وأ  تكس    و ية:ولذل  جيسز إخضاعها لبعض النيسح، لكن ز يطة أ  
 الإلرتام إلنسا اجملخ ين أو مسعتهم؛ )أ( 
 حلماية األمن النسمي أو الن ام العام أو الصحة العامة أو اجملحاب العامة. )ب( 
احلماية لكل لضـــــــــــما  تسفري ال ـــــــــــقطات املختصـــــــــــة  الالزمةالدول ليع التدابري تتخذ  -4 

غري ، من أ  عنف أو  ديد أو ايفتنام أو متييز حبكم النايفس  أو حبكم  زــــــخص، مبف ح  أو باالزــــــرتاك مع
السا ع أو  ــغ  أو أ  إج اش تع ــفي آخ  يفتيجة تا ســته املشــ وعة لقحنسا املشــا  إليها   هذا ا عال  

 أو حفاعه عنها.

 9المادة   
مصــــــــــــــــاحلهم،  احلق، من أجـل محـايـة لقفالإلني وغريهم من العـامقني   املنـاطق ال يفيـة - 1 

لعيـــــة أخ ى خيتـــــا و ـــــا، واحلق تكسين املن مـــــات أو الننـــــابـــــات أو التعـــــاويفيـــــات أو أ  من مـــــة أو   
االيفضـــــمام إليها، و  التفاوض اجلماعي. وتكس  هذ  املن مات م ـــــتنقة وطسعية   طابعها، وال جيسز   

 تع  ها أل  تدخل أو إك ا  أو  مع.
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ى تا ســـــــة هذا احلق إال تق  اليت ينص عقيها النايفس  ال جيسز أ  يس ـــــــع من النيسح عق - 2 
وتكس   ــــــــــ و ية   وتمع حمجن اطي، لصــــــــــس  األمن النسمي أو ال ــــــــــالمة العامة أو الن ام العام أو محاية 

 الصحة العامة أو اجملحاب العامة أو محاية إلنسا اجملخ ين وإل يا م.
الفالإلني وغريهم من العامقني  تتخذ الدول تدابري مناســـــــبة لتشـــــــجيع إيفشـــــــاش من مات - 3 

املنــاطق ال يفيــة، مبــا   ذلــ  الننــابــات أو التعــاويفيــات أو املن مــات األخ ى، و ــاصــــــــــــــــة ألغ اض إزالـة   
العنبات اليت تعرتض إيفشـــاشها واسها وتا ســـة أيفشـــطتها املشـــ وعة، مبا   ذل  أ  متييز تشـــ يعي أو إحا   

لدعم هلا من أجل تنسية مس فها عند التفاوض بشــأ  الرتتيبات  ــد تق  املن مات أو أعضــائها، ولتندمي ا
 تنته  إلنهم   الك امة و  إلياة الئنة. التعا دية بغية  ما  ز وط وأسعا  عاحلة وم تن ة وال

 10المادة   
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   املشـــــــــــــــا كة النشـــــــــــــــطة واحل ة،  - 1 

الل املن مات اليت متثقهم،   إعداح وتنفيذ ال ــــياســــات وال ام  واملشــــا يع اليت مجكن مبازــــ ة و/أو من خ
 أ  تؤث    إليا م وأ ا يهم وأسباب عيشهم.

  املناطق ال يفية، مبازـــــــــــــ ة تشـــــــــــــجع الدول مشـــــــــــــا كة الفالإلني وغريهم من العامقني  - 2 
ليت مجكن أ  تؤث    إليا م وأ ا ــــــــــيهم عن ط يق املن مات اليت متثقهم،   عمقيات صــــــــــنع الن ا  ا و/أو

وأسباب عيشهم؛ ويشمل ذل  اإلرتام إيفشاش واس من مات  سية وم تنقة لقفالإلني وغريهم من العامقني 
  املناطق ال يفية وتعزيز مشــــــــــــــا كتها   إعداح وتنفيذ معايري ســــــــــــــالمة األغذية والعمل واملعايري البي ية اليت 

 مجكن أ  تؤث    إليا م.

 11مادة ال  
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   طقب املعقسمات واســـــــــــتالمها  - 1 

وإعداحها وإإلالتها، مبا   ذل  املعقسمات املتعقنة بالعسامل اليت مجكن أ  تؤث    إيفتاج منتجا م وجتهيزها 
 وت سينها وتسزيعها.

لفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق تتخذ الدول تدابري مناســــبة لضــــما  إلصــــسل ا - 2 
ال يفية، بقغة وزــكل ووســائل تتفق وأســاليبهم الثنافية و  الس ت املناســب، عقى معقسمات وجيهة وزــفافة 

املتعقنة بامل ــــــائل اليت مجكن  وكافية من أجل تعزيز متكينهم و ــــــما  مشــــــا كتهم الفعالة   صــــــنع الن ا ات
 سباب عيشهم.تؤث    إليا م وأ ا يهم وأ أ 

تتخذ الدول تدابري مناســــــــــــبة لتعزيز وصــــــــــــسل الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق  - 3 
ال يفية إىل يف ام عاحل ويفزيه ومالئم لتنييم واعتماح جسحة منتجا م عقى الصــــــــــــــعد احملقي والسط  والدويل، 

 ولتعزيز مشا كتهم   صياغة هذا الن ام.

 12المادة   
وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   السصــــــسل الفعقي إىل النضــــــاش لقفالإلني  - 1 

ســبل ايفتصــاف احلصــسل عقى إج اشات عاحلة لت ــسية املنازعات و ســتفاحة من من حو  متييز، مبا   ذل  اال
 عقى النحس الساجبوي اعي أ    ا  من هذا النسو الساجبة هلم. فعالة من ليع ايفتهاكات إلنسا ا يف ــا  
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عاحا م وتناليدهم و ساعدهم ويف مهم النايفسيفية عقى ملس يت ـــــــــــــــق مع االلتزامات ذات الصـــــــــــــــقة   إطا  
 النايفس  الدويل حلنسا ا يف ا .

ط يق  الس ت املناســــب ومن حو  متييز، عنتكفل الدول لألزــــخاص املعنيني احلصــــسل    - 2 
ومي س ة التكقفة لت سية املنازعات بقغتهم األم، وتتيح هي ات  ضائية وإحا ية يفزيهة ومؤهقة، عقى وسائل فعالة 

 .الدول سبل ايفتصاف فعالة وفس ية مجكن أ  تشمل إلق االست ناف و ح احلق والبدل والتعسيض وج  الض  
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلصـــــــــــــــسل عقى امل ـــــــــــــــاعدة  - 3 

مزيد من التدابري، مبا   ذل  تندمي امل ــــــــــــاعدة النايفسيفية، لدعم الفالإلني  النايفسيفية. وتن   الدول   اختاذ
 وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية الذين لسال ذل  ملا إلصقسا عقى اخلدمات ا حا ية والنضائية.

املؤســـــ ـــــات السطنية ذات الصـــــقة لتعزيز ومحاية ليع لتنسية تن   الدول   اختاذ تدابري  - 4 
  يف ا ، مبا فيها احلنسا املبينة   هذا ا عال .إلنسا ا
اطق ال يفيـــــة آليـــــات فعـــــالـــــة ملنع تتيح الـــــدول لقفالإلني وغريهم من العـــــامقني   املنـــــ - 5 

أو إىل جت يدهم تع ـــــــــــــفاً من مقكية الساجبة هلم،  ا يف ـــــــــــــا  إج اش يهدف أو يؤح  إىل ايفتهاك إلنسا أ 
 م من أســــباب عيشــــهم وســــالمتهم، وجل  الضــــ   الناجم عنه، أ ا ــــيهم ومسا حهم الطبيعية، أو إىل إل ما

 وملنع أ  زكل من أزكال التسطني أو التش يد الن   ، وجل  الض   الناجم عنه.
 

 13المادة   
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   العمل، الذ  يشـــــــــــــــمل احلق  - 1 

 إل ية اختيا  ط ينة ك ب عيشهم.  
ألطفال الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلماية من أ  عمل  - 2 

بنمس  البدين أو العنقي أو ال وإلي  حيتمل أ  يكس  خِط اً أو يع  ل تعقيم الطفل أو يضـ  بصـحة الطفل أو
 أو األخال ي أو االجتماعي.

 يئ الدول بي ة مساتية تتيح لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية وأســــــــــ هم  - 3 
 ف ص العمل بأج  يسف  م تسى معيشياً مالئماً.

إىل ف ص العمل  تتخذ الدول اليت تشـــهد م ـــتسيات عالية من الفن    األ ياف وتفتن  - 4 
  النطاعات األخ ى تدابري مناســـــــــــــــبة   امة وتعزيز يف م غذائية م ـــــــــــــــتدامة تكس  كثيفة العمالة بالند  

 الكا  لقم امهة   إجياح ف ص العمل الالئق.
تتسىل الدول، آخذة   االعتبا  اخلصــــــائص املميزة لقفالإلة ومصــــــايد األمساك الصــــــغرية  - 5 

المتثال لنسايفني العمل عن ط يق ختصيص املسا ح املناسبة عند اال تضاش لضما  النطاا   األ ياف،  صد ا
 عمل إحا ات تفتيش العمل بفعالية   املناطق ال يفية.

ال جيسز إك ا  أ  زـــــــــــــــخص عقى العمل الن ـــــــــــــــ   أو ال ـــــــــــــــخ ة أو العمل ا لزامي،  - 6 
ل آخ  من أزـــكال ال ا املعاصـــ . تع يضـــه خلط  الس سو  ـــحية لالجتا  بالبشـــ ، أو إبناك    أ  زـــك أو

وتتخذ الدول، بالتشـــــــــــــــاو  والتعاو  مع الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية واملن مات اليت 
متثقهم، تدابري مناســـبة حلمايتهم من االســـتغالل اال تصـــاح  وعمل األطفال وليع أزـــكال ال ا املعاصـــ ، 
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لدين، والعمل الن ـــ  ، مبا يشـــمل الصـــياحين والعامقني    طاو مثل اســـتعباح الن ـــاش وال جال واألطفال با
 صيد األمساك، أو عمال الغابات، أو العمال املسمسيني، أو العمال املهاج ين.

 
 14المادة   

لقفالإلني وغريهم من العـــامقني   املنـــاطق ال يفيـــة، بغّض الن   عمـــا إذا كـــايفسا عمـــااًل  - 1 
احلق   العمل   ظ وف عمل آمنة وصــــــــــحية، و  املشــــــــــا كة   تطبيق  مؤ تني أو مسمسيني أو مهاج ين،

تدابري ال ــــــالمة والصــــــحة وم اجعتها، و  اختيا  تثقيهم   وايل ال ــــــالمة والصــــــحة وتثقيهم   القجا  
 املعنية بال المة والصحة، و  اختاذ تدابري ملنع األخطا  واملخاط  واحلد منها وم ا بتها، و  احلصسل عقى
مالب  ومعدات وا ية كافية ومناســــــــــبة وعقى املعقسمات والتد يبات الكافية بشــــــــــأ  ال ــــــــــالمة املهنية، و  
العمل حو  التع ض لقعنف والتح ش، مبا فيه التح ش اجلن ــــي، و  ا بالغ عن ظ وف العمل غري اجملمنة 

  إطا  عمقهم عندما وغري الصـــحية، و  النأ  بأيفف ـــهم عن أ  خط  يفاجم عن األيفشـــطة اليت يؤحو ا 
تكس  هناك أســـــــــــباب معنسلة تدفعهم إىل االعتناح بأ  هناك خط اً وزـــــــــــيكاً وزـــــــــــديداً يهدح ســـــــــــالمتهم 

 وصحتهم، حو  التع ض أل  فعل ايفتنامي يتعقق بالعمل ب بب تا سة هذ  احلنسا.
اخلط ة  لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   عدم اســــــــــــتخدام املساح - 2 

أو املساح الكيميائية ال ــــــــامة، مبا فيها املساح الكيميائية الز اعية أو املقسثات الز اعية أو الصــــــــناعية، و  عدم 
 التع ض هلا.
تتخذ الدول تدابري مناسبة لضما  ظ وف عمل آمنة وصحية مساتية لقفالإلني وغريهم  - 3 

وجه اخلصـــــــسص، ال ـــــــقطات املختصـــــــة امل ـــــــؤولة عقى  من العامقني   املناطق ال يفية، وتُعنّي الدول، عقى
النحس الالزم، وتنشــــئ آليات لقتن ــــيق بني النطاعات من أجل تنفيذ ال ــــياســــات وإيففاذ النسايفني والقسائح 
السطنية املتعقنة بال ــــالمة والصــــحة املهنيتني   الز اعة والصــــناعة الز اعية ومصــــايد األمساك، وتعتمد تدابري 

 اسبة، وتنشئ وتدعم يف ماً كافية ومناسبة لتفتيش أماكن العمل   املناطق ال يفية.تصحيحية وعنسبات من
 تتخذ الدول ليع التدابري الالزمة لضما  ما يقي: - 4 
الس اية من املخاط  عقى الصـــحة وال ـــالمة النالة عن التكنسلسجيات واملساح الكيميائية  )أ( 

 يد استخدامها؛واملما سات الز اعية، بط ا تشمل إل  ها وتني
إيفشــــــاش يف ام وط  مناســــــب أو أ  يف ام آخ  تسافق عقيه ال ــــــقطات املختصــــــة ي ســــــي  )ب( 

معايري  دحة الســـــــــــــــترياح املساح الكيميائية امل ـــــــــــــــتخدمة   الز اعة وتصـــــــــــــــنيفها وتغقيفها وتسزيعها وومسها 
 واستخدامها، وحل  ها أو تنييد استخدامها؛

ائية امل تخدمة   الز اعة أو ي تس حها أو يسف ها أو يبيعها امتثال من ينت  املساح الكيمي )ج( 
أو يننقها أو خيز ا أو يتخقص منها لقمعايري السطنية أو غريها من معايري ال ــــــــالمة والصــــــــحة املعرتف  ا، 
وتسفري  املعقسمات الكافية واملناســــــــبة لقم ــــــــتخدمني بالقغة أو القغات ال مسية املناســــــــبة لقبقد، ولق ــــــــقطات 

 ختصة بناًش عقى طقبها؛امل
وجسح يف ام مناســب جلمع النفايات الكيميائية واملساح الكيميائية الندمجة وإلاويات املساح  )ح( 

الكيميائية الفا غة وإعاحة تدوي ها والتخقص منها بط ينة آمنة من أجل احليقسلة حو  اســــتخدامها ألغ اض 
 قى البي ة؛أخ ى وإزالة أو تنقيل خماط ها عقى ال المة والصحة وع
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و ـــــــــــــع وتنفيذ ب ام  لتثنيف وتسعية اجلمهس  بشـــــــــــــأ  اجملثا  الصـــــــــــــحية والبي ية لقمساح  )هـ( 
 الكيميائية الشائع استخدامها   املناطق ال يفية وبشأ  بدائقها.

 
 15المادة   

لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلصــــــــــسل عقى الغذاش الكا   - 1 
األســـــــــــاســـــــــــي   العيش   مأمن من اجلسو. ويشـــــــــــمل ذل  احلقَّ   إيفتاج األغذية واحلق   تغذية  واحلق

 مالئمة، تا يضمن إمكايفية التمتع بأعقى م تسيات النمس البدين والنف ي والفك  .
العامقني   املناطق ال يفية حبق احلصـــــــــــــسل، تضـــــــــــــمن الدول متتع الفالإلني وغريهم من  - 2 

ماحياً وا تصــاحياً، و  ليع األو ات، عقى أغذية كافية ومالئمة تُنَت  وت ــتهق  بط ائق م ــتدامة ومنصـفة 
وحترتم ثنافا م وحتاف  عقى إمكايفية إلصــسل األجيال الناحمة عقى األغذية وتضــمن هلم إلياة ك مجة ووزية 

  و/أو لاعات، وتقيب اإلتياجا م.ماحياً وعنقياً، أف احاً 
تتخذ الدول تدابري مناسبة ملكافحة سسش تغذية األطفال   املناطق ال يفية، مبا   ذل   - 3 

  إطا  ال عاية الصـــــــــــــحية األولية، بسســـــــــــــائل منها تطبيق التكنسلسجيا املتاإلة وتسفري ما يكفي من األغذية 
التغذية خالل م إلقيت احلمل وال  اعة. وتضمن الدول  املغذية و ما  إلصسل الن اش عقى ما يكفي من

أيضــــــاً إعالم ليع زــــــ ائح اجملتمع، وخاصــــــة اجملباش واألطفال، وإتاإلة الف ص هلم لقحصــــــسل عقى التثنيف 
 الغذائي، وحعمهم   االستفاحة من املعا ف األساسية املتعقنة بتغذية الطفل ومزايا ال  اعة الطبيعية.

من العــــامقني   املنــــاطق ال يفيــــة احلق   حتــــديــــد يف مهم الغــــذائيـــة  لقفالإلني وغريهم - 4 
والز اعية، الذ  تعرتف به العديد من الدول واملناطق بسصفه احلق   ال ياحة الغذائية. ويشمل ذل  احلقَّ 
   املشا كة   عمقيات صنع الن ا  بشأ  ال ياسات الغذائية والز اعية واحلق   غذاش صحي وكاٍف يُنَت 

 باستخدام أساليب سقيمة بي ياً وم تدامة حترتم ثنافا م.
تضـــــــــــع الدول،   إطا  زـــــــــــ اكة مع الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية،  - 5 

ســــــــياســــــــات عامة عقى الصــــــــعد احملقي والسط  وا  قيمي والدويل من أجل حت ــــــــني ومحاية احلق   الغذاش 
الغذائية والن م الغذائية امل ـــــــــــتدامة واملنصـــــــــــفة اليت تعزز وحتمي احلنسا  الكا  واألمن الغذائي وال ـــــــــــياحة

السا حة   هذا ا عال . وتضـــع الدول آليات لضـــما  ات ـــاا ســـياســـا ا الز اعية واال تصـــاحية واالجتماعية 
 والثنافية وا اائية مع إعمال احلنسا السا حة   هذا ا عال .

 
 16المادة   

م من العامقني   املناطق ال يفية احلق   م ــــــــتسى معيشــــــــي مالئم هلم لقفالإلني وغريه - 1 
وألس هم، و  احلصسل بط ا مي َّ ة عقى وسائل ا يفتاج الالزمة لتحنيق ذل ، مبا   ذل  أحوات ا يفتاج 
وامل ـــــــــــــــاعدة التننية والن وض وخدمات التأمني واخلدمات املالية األخ ى. وهلم أيضـــــــــــــــاً احلق   أ  يتّبعسا 

 ية، أف احاً و/أو لاعات، وباالزرتاك مع غريهم أو كجماعة، الط ائق التنقيدية   الز اعة وصيد األمساك حب
 وت بية املازية واحل اجة، و  تطسي  يف م وتمعية لقت سيق.
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تتخذ الدول التدابري املناســــــــبة  تاإلة إمكايفية اســــــــتفاحة الفالإلني وغريهم من العامقني  - 2 
فيـــة من وســـــــــــــــــائـــل الننـــل وم افق التجهيز والتجفيف والتخزين الضـــــــــــــــ و يـــة لبيع منتجـــا م املنـــاطق ال ي  
 األسساا احملقية والسطنية وا  قيمية بأسعا  تضمن هلم حخاًل الئنا وأسباب العيش الك مي.  

 تتخذ الدول التدابري املناســـبة لتعزيز وحعم األســـساا احملقية والسطنية وا  قيمية بط ائق تي ـــ  - 3 
وتضمن إلصسل الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية عقى ف ص كامقة ومنصفة لقسصسل إىل هذ  

 .األسساا واملشا كة فيها لبيع منتجا م بأسعا  تتيح هلم وألس هم إمكايفية التمتع مب تسى معيشي مالئم
ها املتعقنة بالتنمية تتخذ الدول ليع التدابري املناســــبة لضــــما  إســــهام ســــياســــا ا وب او - 4 

ال يفية والز اعة والبي ة والتجا ة واالســـــــــتثما  إســـــــــهاماً فعَّاالً   محاية وتعزيز خيا ات أســـــــــباب العيش عقى 
الصــعيد احملقي و  عمقية االيفتنال إىل أســاليب إيفتاج ز اعي م ــتدامة بي ياً. وحتفز الدول ا يفتاج امل ــتدام، 

يكسلسجي وا يفتاج العضــــــــــس ، كقما أمكن ذل ، وتي ــــــــــ  عمقيات البيع ا  -مبا   ذل  ا يفتاج الز اعي 
 املباز  من املزا و إىل امل تهق .

تتخذ الدول تدابري مناسبة لتعزيز  د ة الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية  - 5 
 األسساا.عقى الصمسح أمام الكسا ث الطبيعية وغريها من االختالالت احلاحة، مثل إخفا ات 

تتخذ الدول تدابري مناســــــبة لضــــــما  العدالة   األجس  وت ــــــاو  األجس  عن األعمال  - 6 
 املت اوية النيمة، حو  أ  يفسو من أيفساو التمييز.

 
 17المادة   

لقفالإلني وغريهم من العــــــامقني   املنــــــاطق ال يفيــــــة احلق   امتالك األ ض، أف احاً  - 1 
من هذا ا عال ، مبا   ذل  احلق   السصـــــــــــــسل إىل األ ا ـــــــــــــي والكتل  2٨لاعات، وفناً لقماحة  و/أو

املائية واملناطق البح ية ال ــــــــــــاإلقية ومصــــــــــــايد األمساك وامل اعي والغابات املسجسحة فيها، و  اســــــــــــتخدامها 
وإحا  ا عقى ملس م تدام، من أجل بقسغ م تسى معيشي مالئم، واحلصسل عقى مكا  يعيشس  فيه بأمن 

 ك امة، والنهسض بثنافا م.وسالم و 
تتخذ الدول تدابري مناســبة  زالة وإل   ليع أزــكال التمييز املتعقق باحلق   األ ض،  - 2 

مبا   ذل  أزـــــــــــــــكال التمييز النات  عن التغريات الطا ئة   احلالة الزوجية، أو ايفعدام األهقية النايفسيفية، 
 ايفعدام ف ص احلصسل عقى املسا ح اال تصاحية. أو

ذل     تتخذ الدول تدابري مناسبة لكفالة االعرتاف النايفسين حبنسا إليازة األ ا ي، مبا - 3 
إلنسا احليازة الع فية لأل ا ي اليت هي إلنسا لي ت إلالياً مشمسلة حبماية النايفس ، وتعرتف بسجسح ااذج 

من العــامقني  ويف م خمتقفــة. وحتمي الــدول احليــازة املشـــــــــــــــ وعــة، وتضـــــــــــــــمن عــدم تع ض الفالإلني وغريهم
املناطق ال يفية لقط ح التع ــــفي أو غري النايفسين، وعدم إســــناط إلنس هم أو التعد  عقيها بشــــكل آخ .   

 .وتعرتف الدول باملشاعات الطبيعية وما يتصل  ا من يف م االستخدام وا حا ة اجلماعيني وحتميها
احلماية من التشــ يد التع ــفي  لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   - 4 

وغري النــايفسين من أ ا ـــــــــــــــيهم أو أمــاكن إ ــامتهم املعتــاحة، أو من املسا ح الطبيعيــة األخ ى امل ـــــــــــــــتخــدمــة 
أيفشـــــــــــــــطتهم والالزمة لقتمتع ب  وف عيش مالئمة. وتد ج الدول    سايفينها السطنية أإلكاماً لقحماية   
يف ـــــــــا  والنايفس  الدويل ا يف ـــــــــاين. وحت   الدول ا خالش التشـــــــــ يد تتفق مع النايفس  الدويل حلنسا ا  من
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الن ــــــــ   التع ــــــــفي وغري النايفسين، وخت يب املناطق الز اعية، ومصــــــــاح ة األ ض وغريها من املسا ح الطبيعية 
 يفزو مقكيتها، مبا   ذل  كتدبري عنايب أو كسسيقة أو ط ينة لقح ب. أو

ـــــاطق - 5  ـــــذين إُل مسا عقى ملس تع ــــــــــــــفي  لقفالإلني وغريهم من العـــــامقني   املن ـــــة ال ال يفي
 ايفسين من أ ا ــــــــــــــيهم احلق، ف حيًا و/أو لاعياً، وباالزــــــــــــــرتاك مع غريهم أو كجماعة،   العسحة إىل  غري أو

أ ا ــــــيهم اليت إُل مسا منها عقى ملس تع ــــــفي أو غري  ايفسين، مبا يشــــــمل إلاالت الكسا ث الطبيعية و/أو النزاو 
م من جديد عقى املسا ح الطبيعية امل تخدمة   أيفشطتهم والالزمة لقتمتع ب  وف امل قح، و  إمكايفية إلصسهل

 .عيش مالئمة، كقما أمكن، أو   احلصسل عقى تعسيض عاحل ومنصف و ايفسين إذا تعذ ت عسح م
مناســــبة لتنفيذ إصــــالإلات ز اعية من أجل تي ــــري تتخذ الدول، عند اال تضــــاش، تدابري  - 6 

إمكايفية االســـــــتفاحة عقى يفطاا واســـــــع وعقى ملس منصـــــــف من األ ا ـــــــي واملسا ح الطبيعية األخ ى الالزمة 
لضــــــــــــما  متتع الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية ب  وف عيش مالئمة، ولقحد من ا ف اط 

عقيها، آخذة   االعتبا  وظيفتها االجتماعية. وينبغي منح األولسية    ت كيز إليازة األ ا ـــــــــــي وال ـــــــــــيط ة
لقفالإلني الذين ال مجقكس  أ  ــــــــــاً والشــــــــــباب وصــــــــــغا  الصــــــــــياحين وغريهم من عمال املناطق ال يفية عند 

 ختصيص األ ا ي ومصايد األمساك والغابات املمقسكة لقدولة.
تخدام األ ا ــــــــــــي واملسا ح الطبيعية تتخذ الدول تدابري ت مي إىل إلف  واســــــــــــتدامة اســــــــــــ - 7 

األخ ى امل ــتخدمة   ا يفتاج، ب ــبل منها الز اعة ا يكسلسجية، و يئ ال  وف املالئمة لتجديد الطا ات 
 والدو ات البيسلسجية والطبيعية األخ ى.

 
 18المادة   

ة والنــد ة لقفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة احلق   إلف  ومحــايــة البي ــ - 1 
 ا يفتاجية أل ا يهم واملسا ح اليت ي تخدمس ا ويدي و ا.

تتخذ الدول تدابري مناســــــــــــــبة لضــــــــــــــما  متتع الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق  - 2 
 ال يفية، حو  متييز، ببي ة آمنة ويف يفة وصحية.

ولقفالإلني وغريهم  متتثــــل الــــدول اللتزامــــا ــــا الــــدوليــــة املتعقنــــة مبكــــافحــــة تغري املنــــاخ. - 3 
العامقني   املناطق ال يفية احلق   ا ســـــــــــهام    ســـــــــــم وتنفيذ ال ـــــــــــياســـــــــــات السطنية واحملقية املتعقنة  من

 بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثا  ، ب بل منها استخدام املما سات واملعا ف التنقيدية.
ش أو مساح أو يففايات خط ة تتخذ الدول تدابري فعالة لضـــــــــــــــما  عدم ختزين أ  أزـــــــــــــــيا - 4 

التخقص منها   أ ا ـــــــــــــــي الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية، وتتعاو  ملساجهة املخاط   أو
 اليت  دح متتعهم حبنس هم من ج اش األ  ا  البي ية العاب ة لقحدوح.

زات اجلهـــات حتمي الــدول الفالإلني وغريهم من العـــامقني   املنـــاطق ال يفيـــة من جتــاو  - 5 
الفاعقة من غري الدول، بط ائق تشـــــمل إيففاذ  سايفني بي ية ت ـــــهم إســـــهاماً مبازـــــ اً أو غري مبازـــــ    محاية 

 إلنسا الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية.
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 19المادة   
 لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلصــــــــــــــسل عقى البذو ، وفناً  - 1 
 من هذا ا عال ، مبا   ذل : 2٨لقماحة 

 احلق   محاية املعا ف التنقيدية املتصقة باملسا ح اجلينية النباتية لألغذية والز اعة؛ )أ( 
احلق   املشا كة عقى ملس منصف   تناسم املنافع الناز ة عن استخدام املسا ح اجلينية  )ب( 

 النباتية لألغذية والز اعة؛
املشــا كة   اختاذ الن ا ات املتعقنة بامل ــائل املتصــقة حبف  واســتدامة اســتخدام احلق    )ج( 

 املسا ح اجلينية النباتية لألغذية والز اعة؛
 احلق   إلف  واستخدام وتباحل وبيع بذو هم أو مساح ا كثا  احملفسظة   املزا و. )ح( 
  صـــــــــــــــس  ما مجقكسيفه من بذو   لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق - 2 

 ومعا ف تنقيدية والتحكم فيها ومحايتها وتطسي ها.
تتخــــذ الــــدول تــــدابري الإلرتام إلق الفالإلني وغريهم من العــــامقني   املنــــاطق ال يفيـــة  - 3 

 احلصسل عقى البذو ، وحلماية هذا احلق وإعماله.  
إلني   أيف ــــــــــــــب و ت لقز اعة تضــــــــــــــمن الدول تساف  البذو  جبسحة وكمية كافيتني لقفال - 4 

 وبأسعا  مي س ة.
تعرتف الدول حبق الفالإلني   االعتماح إما عقى بذو هم اخلاصــة أو عقى بذو  أخ ى  - 5 

 متاإلة  قياً خيتا و ا، و  اختاذ الن ا ات املتعقنة باحملاصيل وأيفساو النباتات اليت ي غبس    ز عها.
الن م اليت ي ـــــــــــــــتخدمها الفالإلس   يفتاج البذو ،  تتخذ الدول تدابري مناســـــــــــــــبة لدعم - 6 

 ولتشجيع استخدام البذو  الفالإلية وتعزيز التنسو البيسلسجي الز اعي.
تتخذ الدول تدابري مناســـــــبة لضـــــــما  م اعاة اإلتياجات الفالإلني وغريهم من العامقني  - 7 

ا  مشـــــــــا كتهم الفعقية   حتديد   املناطق ال يفية   أيفشـــــــــطة البحث والتطسي    اجملال الز اعي، ولضـــــــــم
أولسيات البحث والتطسي  وتنفيذ أيفشـــــــــطتهما، مع م اعاة خ  م، ولزياحة االســـــــــتثما    أيفشـــــــــطة البحث 
والتطسي  املتصـــــــــــــــقة باحملاصـــــــــــــــيل والبذو  اليتيمة اليت ت ـــــــــــــــتس  اإلتياجات الفالإلني وغريهم من العامقني 

 املناطق ال يفية.  
م اعاة إلنسا الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية تضـــــــــــمن الدول اإلرتام و  - ٨ 

واإلتياجا م وظ وفهم السا عية   ســــــــياســــــــات البذو  والنسايفني املتعقنة حبماية األصــــــــناف النباتية والنسايفني 
 األخ ى املتعقنة باملقكية الفك ية، و  يف م منح الشهاحات والنسايفني املتعقنة بت سيق البذو .

 
 20المادة   

تتخذ الدول تدابري مناســـــــبة، وفناً اللتزاما ا الدولية ذات الصـــــــقة، ملنع اســـــــتنفاح التنسو  - 1 
البيسلسجي و ـــــــما  إلف ه واســـــــتدامة اســـــــتخدامه، من أجل تعزيز ومحاية التمتع الكامل حبنسا الفالإلني 

 وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية.
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املناطق  لتعزيز ومحاية معا ف الفالإلني وغريهم من العامقني  تتخذ الدول تدابري مناســبة  - 2 
ال يفية ومبتك ا م وتا ســـا م التنقيدية، مبا   ذل  الن م التنقيدية املتبعة   الز اعة وال عي واحل اجة ومصـــايد 

 .استخدامهاألمساك والث وة احليسايفية والز اعة ا يكسلسجية، املتصقة حبف  التنسو البيسلسجي واستدامة 
متنع الـــدول خمـــاط  ايفتهـــاك إلنسا الفالإلني وغريهم من العـــامقني   املنـــاطق ال يفيـــة  - 3 

 ج اش تطسي  أ  كائنات إلية  س ة أو مناولتها أو يفنقها أو استخدامها أو حتسيقها أو إطال ها. من
 

 21المادة   
حلصــــــــــــسل عقى ميا  زــــــــــــ ب لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   ا - 1 

مأمسيفة ويفنية واحلق   احلصسل عقى خدمات الص ف الصحي، ومها إلنا  من إلنسا ا يف ا  أساسيا  
لقتمتع الكامل باحلياة وجبميع إلنسا ا يف ــــــا  والك امة ا يف ــــــايفية. ويشــــــمل هذا  احلنا  احلصــــــسل عقى 

و  املتناول، ومنبسلة ثنافياً وجن ايفياً، يف م لإلمداح بامليا  وم افق لقص ف الصحي جيدة ومي س ة التكقفة 
 وال تنطس  عقى متييز.

ـــــا   - 2  ـــــة احلق   احلصـــــــــــــــسل عقى املي ـــــاطق ال يفي لقفالإلني وغريهم من العـــــامقني   املن
لالســـتخدام الشـــخصـــي واملنزيل، ولقز اعة وصـــيد األمساك وت بية املازـــية، و  تأمني أســـباب العيش األخ ى 

إلف  امليا  وجتديدها واســــــتدامة اســــــتخدامها. وهلم احلق   احلصــــــسل عقى ملس  املتصــــــقة بامليا ، و ــــــما 
 منصف عقى امليا  ويف م إحا  ا، و  عدم التع ض لنطع إمداحات امليا  تع فاً أو لتقسث مصاح ها.

حترتم الدول وحتمي وتضـــــــــــمن إمكايفية احلصـــــــــــسل من حو  متييز عقى امليا ، مبا   ذل   - 3 
واجملتمعية  حا ة امليا ، وتتخذ تدابري لضــما  ميا  مي ــس ة التكقفة لالســتخدام الشــخصــي الن م الع فية   

نة، خاصــة لقن ــاش والفتيات ال يفيات واألزــخاص  واملنزيل ولألغ اض ا يفتاجية، وم افق صــ ف صــحي   ــّ
ج ين، بغض الن   املنتمني إىل الف ات احمل ومة أو املهمشـــــــــــــــة، مثل ال عاة ال إلل وعمال املزا و وليع املها

عن و ـعهم من إليث اهلج ة، واألزـخاص الذين يعيشـس    م ـتسطنات عشـسائية أو غري يف امية. وتعزز 
الدول التكنسلسجيات املناســــــــــبة واملي ــــــــــس ة التكقفة، مبا   ذل  تكنسلسجيا ال  ، والتكنسلسجيات اخلاصـــــــــة 

 ينها.بإعاحة استخدام ميا  الص ف الصحي املعاجلة وجبمع امليا  وختز 
تتسىل الــدول محــايــة وت ميم الن م ا يكسلسجيــة املتصـــــــــــــــقــة بــامليــا ، مبــا   ذلــ  اجلبــال  - 4 

والغابات واأل ا ــــي ال طبة واأل ا  وم ــــتسحعات امليا  اجلسفية والبحريات، ح شا لف ط االســــتعمال والتقسث 
واملساح الكيميائية اليت تؤح  إىل ت مم  باملساح الضا ة، وال سيما بالنفايات الصناعية ال ائقة واملعاح  امل ّكزة

 بطيش وس يع.
متنع الــدول األط اف الثــالثــة من ع  قــة متتع الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق  - 5 

ال يفيــة بــاحلق   امليــا . وتعطي الــدول األولسيــة الســـــــــــــــتخــدام امليــا  ل ــــــــــــــــد االإلتيــاجــات البشـــــــــــــــ يــة عقى 
 وجتديدها واستخدامها امل تدام. االستخدامات األخ ى، مشجعة إلف ها

 
 22المادة   

لقفالإلني وغريهم من العـــامقني   املنـــاطق ال يفيـــة احلق   الضـــــــــــــــمـــا  االجتمـــاعي،  - 1 
 ذل  التأمني االجتماعي.   مبا
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تتخذ الدول، وفناً ل  وفها السطنية، خطسات مناسبة لتعزيز متتع ليع العمال املهاج ين  - 2 
 ة باحلق   الضما  االجتماعي.  املناطق ال يفي

تعرتف الدول حبق الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية   احلصـــــــــــــسل عقى  - 3 
الضــــما  االجتماعي، مبا   ذل  التأمني االجتماعي، وينبغي أ  ت ســــي أو تبني، وفناً لق  وف السطنية، 

ة أساسية. وينبغي أ  تكفل الضمايفات كحد إلداً أحىن من احلماية االجتماعية يشمل  مايفات اجتماعي
أحىن إلصسل ليع احملتاجني، طسال عم هم، عقى ال عاية الصحية األساسية والدخل األساسي املضمس ، 
 القذين يكفال  معاً احلصسل الفعقي عقى ال قع واخلدمات املع ّفة عقى أ ا   و ية عقى امل تسى السط .

ايفات األسـاسـية اليت يكفقها الضـما  االجتماعي. وينبغي ينبغي أ  حيدح النايفس  الضـم - 4 
أيضاً حتديد إج اشات ت قم واست ناف يفزيهة وزفافة وفّعالة ومجكن االستفاحة منها بتكقفة مي س ة. وينبغي 

 إ امة يف م لتعزيز االمتثال لألط  النايفسيفية السطنية.
 

 23المادة   
ال يفيــــة احلق   التمتع بــــأعقى م ـــــــــــــــتسى  لقفالإلني وغريهم من العــــامقني   املنــــاطق - 1 

من الصـــــــــــــحة البديفية والعنقية. وهلم أيضـــــــــــــاً احلق   احلصـــــــــــــسل، حو  أ  متييز، عقى ليع اخلدمات  تكن
 .االجتماعية والصحية

لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   اســـــــــــــــتخدام طبهم التنقيد   - 2 
 ذل  إمكايفية االســـتفاحة من يفباتا م وإليسايفا م ومساحهم املعديفية ألجل وصـــس  تا ســـا م الصـــحية، مبا  
 االستخدام الطيب واحلفاظ عقيها.

تضـــمن الدول إمكايفية االســـتفاحة من حو  متييز من امل افق وال ـــقع واخلدمات الصـــحية  - 3 
األحوية األســاســية،    املناطق ال يفية، خاصــة لقف ات اليت تعيش   أو ــاو هشــة، وإمكايفية احلصــسل عقى

وخدمات التحصــــــــــني  ــــــــــد األم اض املعدية ال ئي ــــــــــية، وخدمات الصــــــــــحة ا  ابية، واملعقسمات املتعقنة 
باملشــاكل الصــحية ال ئي ــية اليت مت  اجملتمع املع ، مبا   ذل  ط ائق الس اية منها ومكافحتها، وخدمات 

عامقني   احلنل الصحي، الذ  يشمل التثنيف ال عاية الصحية لألمهات واألطفال، عالوة عقى تد يب ال
 بشأ  الصحة وإلنسا ا يف ا .

 
 24المادة   

لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلصـــــــسل عقى ســـــــكن الئق.  - 1 
يؤويهم ووتمع  قي يعيشــــس  فيه   ظ وف  سامها ال ــــقم والك امة، وهلم احلق   احلفاظ عقى بيت آمن 
 واحلق   عدم التمييز   هذا ال ياا.

لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلماية من ا خالش الن ـــــ    - 2 
 من بيس م ومن املضاينات والتهديدات األخ ى.

اً أو خا ج النايفس ، إىل أ  خُت ج، مؤ تاً أو عقى ملس حائم، ال جيسز لقدول أ  تعمد   ـــ   - 3 
الفالإلني أو غريهم من العــــامقني   املنــــاطق ال يفيــــة عنسة من البيست أو األ ا ـــــــــــــــي اليت يشـــــــــــــــغقس ــــا، 

تسف  أو تتيح هلم إمكايفية احلصسل عقى أزكال مناسبة من احلماية النايفسيفية أو أزكال احلماية  أ  غري من
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ب عقيهــا،   إلــالــة ا خالش احلتمي، أ  تنــدم أو تضـــــــــــــــمن تعسيضــــــــــــــــاً منصـــــــــــــــفــاً وعــاحالً األخ ى. وجيــ
 خ ائ  ماحية أو غري ماحية. أ  عن
 

 25المادة   
لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   احلصــــــــسل عقى تد يب مالئم  - 1 

الثنافية واال تصـــــــــاحية اليت يعيشـــــــــس  فيها. -الز اعية واالجتماعية-يناســـــــــب بالتحديد البي ات ا يكسلسجية
وينبغي أ  تشـــــمل املسا ـــــيع اليت تغطيها ب ام  التد يب م ـــــائل حت ـــــني ا يفتاجية والت ـــــسيق والند ة عقى 
التكيف مع اجملفات واملم  ــات والصــدمات الن مية وآثا  املساح الكيميائية وتغري املناخ واألإلداث املتصــقة 

 .بالطن ، حو  أ  تنتص  عقيها
جلميع أطفــال الفالإلني وغريهم من العــامقني   املنــاطق ال يفيــة احلق   التعقيم وفنــاً  - 2 

 تنبقه ثنافتهم ووفناً جلميع احلنسا املنصسص عقيها   صكسك إلنسا ا يف ا . ملا
تشــجع الدول  يام زــ اكات منصــفة وتشــا كية بني املزا عني والعقماش، من  بيل مدا س  - 3 

ني، واالســــتنبات التشــــا كي، وعياحات صــــحة النباتات واحليسايفات، بغ ض التصــــد  بشــــكل تد يب املزا ع
 أيف ب لقتحديات الفس ية والناز ة اليت يساجهها الفالإلس  وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية.

ت ــــتثم  الدول   تسفري التد يب واملعقسمات عن ال ــــسا واخلدمات االســــتشــــا ية عقى  - 4 
 ا و.م تسى املز 

 
 26المادة   

لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية احلق   التمتع بثنافا م و  ال ــــــــــعي  - 1 
حب ية إىل النهسض  ا حو  أ  تدخل أو أ  زكل من أزكال التمييز. وهلم احلق أيضاً   إلف  معا فهم 

لتكنسلسجيا أو األع اف والتناليد، و  التعبري التنقيدية واحملقية، مثل ط ائق احلياة أو أســـــــــــــــاليب ا يفتاج أو ا
عنها والتحكم فيها ومحايتها وتطسي ها. وال جيسز ألإلد أ  يتذ و باحلنسا الثنافية خل ا إلنسا ا يف ـــــــــــــا  

 اليت يكفقها النايفس  الدويل أو لقحد من يفطا ها.
ات، وباالزـــــــــــــــرتاك لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية، أف احاً و/أو لاع - 2 

غريهم أو كجمــاعــة، احلق   التعبري عن عــاحا م ولغــا م وثنــافــا م وحيــايفــا م وآحا م وفنس م احملقيــة،  مع
 وفناً لقمعايري الدولية حلنسا ا يف ا .

حترتم الدول إلنسا الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية املتصـــــــــــقة مبعا فهم  - 3 
تدابري لالعرتاف  ا ومحايتها ولقنضـــاش عقى التمييز  ـــد املعا ف واملما ســـات والتننيات التنقيدية، وتتخذ 

 التنقيدية لقفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية.
 

 27المادة   
ت ــــــــــــاهم السكاالت املتخصــــــــــــصــــــــــــة والصــــــــــــناحيق وال ام  التابعة ملن سمة األمم املتحدة  - 1 

األخ ى، مبا فيها املن مات املالية الدولية وا  قيمية،   كفالة التطبيق الكامل  واملن مات احلكسمية الدولية
هلذا ا عال  بسســـائل تشـــمل إلشـــد امل ـــاعدة والتعاو    وال التنمية،  ـــمن أمس  أخ ى. وجيب الن   
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ائل اليت إجياح ســــبل ووســــائل لضــــما  مشــــا كة الفالإلني وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية   امل ــــ  
 تؤث    إليا م.

تعمل األمم املتحدة ووكاال ا املتخصـــــــصـــــــة وصـــــــناحينها وب اوها، واملن مات احلكسمية  - 2 
الدولية األخ ى، مبا فيها املن مات املالية الدولية وا  قيمية، عقى تعزيز اإلرتام هذا ا عال  وتطبينه التام، 

 ومتابعة مدى فعاليته.
 

 28المادة   
  هذا ا عال  ما مجكن تف ــــــــــري  بأيفه ينقل أو يع  ل أو يقغي احلنسا اليت يتمتع لي   - 1 

 ا إلالياً الفالإلس  وغريهم من العامقني   املناطق ال يفية والشعسب األصقية، أو احلنسا اليت  د حيصقس  
 عقيها   امل تنبل.

عقيها   هذا ا عال ، إلنسُا ا يف ــــا  واحل يات حُترتم،   تا ســــة احلنسا املنصــــسص  - 2 
األســــــــاســــــــية لقجميع، حو  أ  يفسو من أيفساو التمييز. وال ختضــــــــع تا ســــــــة احلنسا السا حة   هذا ا عال  

لقنيسح املن  ة  ايفسيفاً واملمتثقة لاللتزامات الدولية حلنسا ا يف ـــــــــــــــا . وجيب أ  تكس  أ   يسح من هذا  إال
تكس    و ية فن  لضما  ما تسجبه إلنسا وإل يات الغري من اعرتاف واإلرتام، ولقسفاش النبيل غري متييزية و 

 باملتطقبات العاحلة واألزد   و ة جملتمع حمجن اطي.
 


