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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال٦٨البند 

   تقرير جملس حقوق اإلنسان
إســـبانيا، إســـتونيا، إكـــوادور، أملانيـــا، الربتغـــال، بلجيكـــا، بوليفيـــا، بـــريو، اجلمهوريـــة     

ــا،    ــتاريكا، التفيـ ــا، كوسـ ــاال، فنلنـــدا، كوبـ الدومينيكيـــة، الـــدامنرك، ســـلوفينيا، غواتيمـ
 مشروع قرار: وناننيكاراغوا، هنغاريا، الي

 
 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا   ــيط علمـ ــراره    إذ حتـ ــواردة يف قـ ــسان الـ ــوق اإلنـ ــية جملـــس حقـ ــؤرخ ١/٢ بتوصـ  املـ

ــه /حزيــران ٢٩ ــه نــص إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن    ٢٠٠٦يوني ، الــذي اعتمــد اجمللــس مبوجب
 حقوق الشعوب األصلية،

، الــذي ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦١/١٧٨ إىل قرارهــا ريوإذ تــش 
قررت مبوجبه إرجاء النظر يف اإلعالن والبت فيه مـن أجـل إتاحـة الوقـت ملواصـلة املـشاورات                    
اجلارية بشأنه، كما قررت اختتام النظر يف اإلعالن قبل هناية الدورة احلادية والـستني للجمعيـة                

 العامة،
 .شأن حقوق الشعوب األصلية بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار اإلعالن بتعتمد 
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 املرفق
  األصليةالشعوب األمم املتحدة بشأن حقوق إعالن  

 
 ،اجلمعية العامةإن  
 ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وانطالقا من حـسن النيـة يف الوفـاء               مبقاصد إذ تسترشد  

 حكام امليثاق،بااللتزامات اليت تقع على عاتق الدول وفقا أل
سلم يف الوقـت    تـ  األخـرى، و   الـشعوب  الشعوب األصلية مـع مجيـع        مساواة كدؤت إذو 

ــرم نفــسهانفــسه حبــق مجيــع الــشعوب يف أن تكــون خمتلفــة، ويف أن تعتــرب      خمتلفــة، ويف أن حتت
 بصفتها هذه،

 الـيت  والثقافـات  مجيع الشعوب تساهم يف تنـوع وثـراء احلـضارات        أن ؤكد أيضا ت وإذ 
 راث اإلنسانية املشترك،تشكل ت
تـدعو    مجيـع املـذاهب والـسياسات واملمارسـات الـيت تـستند أو             أن ؤكد كـذلك  ت وإذ 

ــراد علــى أســاس األصــل القــومي أو   إىل تفــوق شــعوب أو  ــديين  االخــتالف العنــصري أو  أف ال
ــي أو أو ــصريةمــذاهب وسياســات وممارســات  الثقــايف  العرق ــا   عن ــة قانون ــا وباطل ــة علمي  وزائف

 القيا وظاملة اجتماعيا،ومدانة أخ
 أن تتحـرر    حلقوقهـا،  ينبغـي للـشعوب األصـلية، يف ممارسـتها           أنه ؤكد من جديد  ت وإذ 

  نوعه،كان من التمييز أيا
جنمــت، الــشعوب األصــلية مــن أشــكال ظلــم تارخييــة،  ملــا عانتــه يــساورها القلــق وإذ 
واردهــا، وبالتــايل  مجلــة أمــور، عــن اســتعمارها وســلب حيازهتــا ألراضــيها وأقاليمهــا وم ضــمن
  بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،منعها

 للــشعوب األصــلية  املتأصــلة امللحــة إىل احتــرام وتعزيــز احلقــوق    احلاجــة دركتــ وإذ 
 واالقتـصادية واالجتماعيــة، ومـن ثقافاهتـا وتقاليـدها الروحيـة             الـسياسيـة املستمدة من هياكلـها     

 سيما حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها،  والوفلسفاهتا،رخيها وتا
 الـشعوب األصـلية املكرسـة       حقـوق  امللحة إىل احتـرام وتعزيـز        احلاجة أيضادرك  ت وإذ 

  مع الدول،املربمةيف املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة 
سني أوضـــاعها علـــى حتـــ أجـــل مـــن نفـــسها الـــشعوب األصـــلية أبتنظـــيم رحـــبت وإذ 

 ومـن أجـل وضـع حـد جلميـع أشـكال             ة والثقافيـ  ة واالجتماعيـ  ة واالقتصادي ةالسياسياملستويات  
  والقمع حيثما وجدت،التمييز



A/61/L.67  
 

07-49828 3 
 

 ومتـس أراضـيها     متـسها اليت  األحداث   سيطرة الشعوب األصلية على      بأن ا منه واقتناعا 
 وتقاليـدها وتعزيزهـا، فـضال     هتاوثقافاعلى مؤسساهتا   احلفاظ  تمكنها من   سوأقاليمها ومواردها   

 عن تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاهتا واحتياجاهتا،
 التقليديـة األصـلية     وممارسـاهتا  احترام معارف الشعوب األصلية وثقافاهتا       أن دركت وإذ 

 ،حسن إدارهتاويف للبيئة يساهم يف حتقيق تنمية مستدامة وعادلة 
ــسالح مــن أراضــي   إســهام ؤكــدت وإذ  ــزع ال ــالي ن ــشعوب األصــلية يف إحــالل  موأق  ال
 والتفــاهم وإقامــة واالجتمــاعي،م وحتقيــق التقــدم والتنميــة علــى الــصعيدين االقتــصادي   الــسال

 ، وشعوبهعالقات ودية بني أمم العامل
 ألســر وجمتمعــات الــشعوب األصــلية احلــق يف االحتفــاظ  أن بوجــه خــاص دركتــ وإذ 

 ، مبا يتفق وحقوق الطفل،ورفاههموتعليمهم  وتدريبهمباملسؤولية املشتركة عن تربية أطفاهلا 
 والترتيبــات البنــاءة األخــرى واالتفاقــات احلقــوق املكرســة يف املعاهــدات أن رىتــ وإذ 

 احلـاالت، شـواغل واهتمامـات دوليـة      بعض، يف   أمور تثري املربمة بني الدول والشعوب األصلية      
 دوليا،وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا 

 الـيت  والعالقـة  املعاهـدات واالتفاقـات والترتيبـات البنـاءة األخـرى،            أن رى أيـضا  ت وإذ 
 الشراكة بني الشعوب األصلية والدول،الذي تقوم عليه متثلها، هي األساس 

 األمــم املتحــدة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية   ميثــاق بــأن عتــرفت وإذ 
وكــذلك إعــالن  )١(ملدنيــة والــسياسية والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق اوالثقافيــةواالجتماعيــة 

 الـشعوب يف تقريـر املـصري،        مجيـع األمهيـة األساسـية حلـق       تؤكـد مجعيهـا      )٢(وبرنامج عمل فيينـا   
 حبرية لتحقيـق تنميتـها االقتـصادية        وتسعىالسياسي  وضعها  الذي مبقتضاه تقرر الشعوب حبرية      

 واالجتماعية والثقافية،
ــ وإذ  ــت ــه اضع يف اعتباره ــيس يف هــذا أن ــا  ل ــه جيــوز   اإلعــالن م  حلرمــان االحتجــاج ب

  يف تقرير املصري وفقا للقانون الدويل،ممارسة حقهشعوب من شعب من ال أي
 يف هذا اإلعالن سيعزز عالقـات   األصلية االعتراف حبقوق الشعوب     بأن ها من واقتناعا 

ــشعوب      ــة وال ــني الدول ــاون ب ــق والتع ــتنادا إىل  األصــلية،التواف ــدل والدمي اس ــادئ الع ــة مب قراطي
  وحسن النية،التمييزواحترام حقوق اإلنسان وعدم 

__________ 
 ، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )١( 
 )٢( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 الـصكوك الدوليـة وتنفـذها       مبوجـب جلميـع التزاماهتـا       على أن متتثل   الدول شجعت وإذ 
 تنطبــق علــى الــشعوب األصــلية، حــسبمااصــة الــصكوك املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان وخب ،بفعاليــة

  املعنية،الشعوبوذلك بالتشاور والتعاون مع 
ــا  أن دؤكــت وإذ  ــم املتحــدة دورا هام ــستمرا لألم ــة حقــوق   وم ــز ومحاي ــه يف تعزي  تؤدي

 الشعوب األصلية،
 االعتـراف حبقـوق وحريـات       حنـو خطـوة أخـرى هامـة       هـو    هذا اإلعالن    أن عتقدت وإذ 

 أنشطة ذات صلة لتـضطلع      استحداثالشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتها كما أنه خطوة حنو         
  هذا امليدان،يف هبا منظومة األمم املتحدة

 متييـز جبميـع     دومنـا أن ألفراد الشعوب األصلية أن يتمتعوا        ، وتؤكد من جديد   قرت وإذ 
غـىن    حقوقـا مجاعيـة ال     األصـلية حقوق اإلنسان املعترف هبا يف القانون الـدويل، وأن للـشعوب            

 ،عنها لوجودها ورفاهيتها وتنميتها املتكاملة كشعوب
صـلية ختتلـف مـن منطقـة إىل أخـرى ومـن بلـد إىل             أن حالة الشعوب األ    أيضاوإذ تقر    

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

 بوصـفه معيـار     األصـلية،  إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق الشعوب          رمسيا لنعت 
 :املتبادله بروح من الشراكة واالحترام بد من السعي إىل حتقيق إجناز ال

 
 ١ املادة

أفـرادا، جبميـع حقـوق اإلنـسان      مجاعـات أو  ، األصلية احلق يف التمتع الكامل   للشعوب 
 )٣( األمـم املتحـدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        ميثـاق واحلريات األساسية املعترف هبا يف      
 .والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 
 ٢ املادة

 ومتساوون مع سائر األفـراد والـشعوب، وهلـم احلـق            أحرار األصلية وأفرادها    عوبالش 
سـيما التمييـز اسـتنادا        التمييـز يف ممارسـة حقـوقهم، وال        أنـواع يف أن يتحرروا من أي نوع من        

 . األصليةهويتهم إىل منشئهم األصلي أو
 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار  )٣(
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 ٣ املادة
 تقرر هذه الـشعوب حبريـة    هذا احلقومبقتضى . األصلية احلق يف تقرير املصري   للشعوب 
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتنميتهاالسياسي وتسعى حبرية لتحقيق وضعها 

 
 ٤املادة 

ــشعوب  ــر   ، األصــليةلل ــا يف تقري ــة حقه ــصري، يف ممارس ــذايت   امل  احلــق يف االســتقالل ال
ووسـائل متويـل     واحملليـة، فـضال عـن سـبل          الداخليةاحلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا        أو

 .تلك املهام االستقاللية
 

 ٥ املادة
مؤســساهتا الـسياسية والقانونيــة واالقتــصادية  احلفـاظ علــى   األصــلية احلــق يف للـشعوب  

 حبقهـــا يف املـــشاركة الكاملـــة،    مـــع احتفاظهـــا ، وتعزيزهـــااملتميـــزةواالجتماعيـــة والثقافيـــة  
 .ماعية والثقافية للدولة واالقتصادية واالجتالسياسيةاختارت ذلك، يف احلياة  إذا
 

 ٦ املادة
 .جنسيةالشعوب األصلية احلق يف أفراد  فرد من لكل 

 
 ٧ املادة

 يف احليــاة والــسالمة البدنيــة والعقليــة واحلريــة  احلــق  األصــليةالــشعوب ألفــراد - ١ 
 . الشخصيواألمان 
 وأمـن بوصـفها   وسـالم  احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية    األصلية للشعوب - ٢ 

أي عمــل آخــر مــن    تتعــرض ألي عمــل مــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة أو  أالوعوبا متميــزة، شــ
 .نقل أطفال اجملموعة عنوة إىل جمموعة أخرىفيها أعمال العنف، مبا 

 
 ٨ املادة

 وأفرادهـــا احلـــق يف عـــدم التعـــرض لالســـتيعاب القـــسري األصـــلية لـــشعوبل - ١ 
 .لتدمري ثقافتهم أو

 :يلي واالنتصاف منه يات فعالة ملنع ما آلتضع الدول أن على - ٢ 
ــلية يـــؤدي إىل   يهـــدف أوعمـــل أي )أ(   مـــن ســـالمتها حرمـــان الـــشعوب األصـ

 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 انتــهاك يــؤدي لــسكان القــسري يهــدف أو شــكل مــن أشــكال نقــل ا أي )ج( 

 تقويض أي حق من حقوقهم؛ أو
 اإلدماج القسري؛  من أشكال االستيعاب أوشكل أي )د( 
ــة أي )ـه(  ــي أو   دعايـ ــز العرقـ ــشجيع التمييـ ــدف إىل تـ ــدها هتـ ــة ضـ ــين   موجهـ اإلثـ

 .التحريض عليه أو
 

 ٩ املادة
أمـة أصـلية وفقـا    إىل  ع أصـلي أو  إىل جمتمـ االنتمـاء  األصلية وأفرادها احلـق يف    للشعوب 

جيوز أن يترتب على ممارسـة هـذا احلـق متييـز             وال.  املعنية األمة لتقاليد وعادات اجملتمع املعين أو    
 .من أي نوع

 
 ١٠ ةداملا

جيـوز أن حيـدث      وال. أقاليمهـا   قسرا من أراضـيها أو     األصلية جيوز ترحيل الشعوب     ال 
األصــلية املعنيــة عــن موافقتــها احلــرة واملــسبقة    الــشعوب إعــرابالنقــل إىل مكــان جديــد دون  

 تعـويض منـصف وعـادل، واالتفـاق، حيثمـا أمكـن، علـى خيـار              علـى واملستنرية وبعد االتفـاق     
 .العودة

 
 ١١ املادة

.  احلـــق يف ممارســـة تقاليـــدها وعاداهتـــا الثقافيـــة وإحيائهـــا األصـــلية للـــشعوب - ١ 
 املاضـي واحلاضــر واملـستقبل ومحايتــها    علـى مظــاهر ثقافاهتـا يف  احلفـاظ ويـشمل ذلـك احلــق يف   

ــا،  ــاكنكوتطويرهـــ ــاالت   األمـــ ــومات واالحتفـــ ــة واملـــــصنوعات والرســـ ــة والتارخييـــ  األثريـــ
 .واآلدابالعرض املسرحي  املرئية وفنون والفنونوالتكنولوجيات 

مـن خـالل آليـات فعالـة، ميكـن أن تـشمل          سبل انتصاف    أن توفر    الدول على - ٢ 
 مع الـشعوب األصـلية، فيمـا يتـصل مبمتلكاهتـا الثقافيـة والفكريـة          فاقباالت وتوضع   رد احلقوق، 

انتــهاكا لقوانينــها   الــيت أخــذت دون موافقتــها احلــرة واملــسبقة واملــستنرية أووالروحيــةوالدينيــة 
 . وعاداهتاوتقاليدها
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 ١٢ املادة
 اوطقوسـه  األصلية احلق يف ممارسة وتنمية وتعليم تقاليـدها وعاداهتـا           للشعوب - ١ 

ــة  ــة والديني ــة     واجملــاهرة هبــا الروحي ــة والثقافي ــها الديني ــها؛ واحلــق يف احلفــاظ علــى أماكن  ومحايت
 يف إعـادة  واحلـق واالختالء فيها؛ واحلق يف استخدام أشيائها اخلاصة بالطقوس والـتحكم فيهـا؛    

 . رفات موتاها إىل أوطاهنم
ــى - ٢  ــدول عل ــا  ال ــسعى إىل إتاحــة الوصــول إىل م ــا  أن ت ــياء  يف حوزهت ــن األش  م

أو استعادهتا من خالل آليات منصفة وشفافة وفعالة توضـع          / و املوتىاخلاصة بالطقوس ورفات    
 . املعنيةاألصليةباالتفاق مع الشعوب 

 
 ١٣ املادة

ــشعــوب - ١  ــا     للـ ــا ولغاهتـ ــوير تارخيهـ ــتخدام وتطـ ــاء واسـ ــق يف إحيـ ــلية احلـ  األصـ
 تـسمية  ويفاهبـا ونقلـها إىل أجياهلـا املقبلـة،          الـشفوية وفلـسفاهتا ونظمهـا الكتابيـة وآد         وتقاليدها

 .اجملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص بأمسائها اخلاصة واالحتفاظ هبا
 وكـذلك لـضمان    لـضمان محايـة هـذا احلـق    فعالـة  أن تتخذ تـدابري    الدول على - ٢ 

ــة فهــم  ــشعوب إمكاني ــة،   لإلجــراءات األصــلية ال ــة واإلداري ــسياسية والقانوني م وضــمان تفهــ ال
وسـائل أخـرى     ذلـك تـوفري الترمجـة الـشفوية أو        اسـتلزم    حـىت لـو      اإلجراءات،يف تلك   وضعهم  
 .مالئمة

 
 ١٤ املادة

 احلق يف إقامة نظمها ومؤسساهتا التعليميـة والـسيطرة عليهـا          األصلية للشعوب - ١ 
 . مبا يتالءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلمبلغاهتا،وتوفري التعليم 

سـيما األطفـال، احلـق يف احلـصول مـن الدولـة               األصـلية، وال   الـشعوب  ادألفر - ٢ 
 . دومنا متييزبكافة مستوياته وأشكالهعلى التعليم 

 تـدابري فعالـة لـتمكني    األصـلية،  الدول أن تتخـذ، باالتفـاق مـع الـشعوب      على - ٣ 
م، مـن    يعيـشون خـارج جمتمعـاهت      الـذين سيما األطفـال، مبـن فـيهم         أفراد الشعوب األصلية، وال   

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

 .وتنوع ثقافاهتا وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا
 أن تتخذ تـدابري فعالـة، بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعوب األصـلية           الدول على - ٢ 

 والقـضاء علـى التمييـز ولتعزيـز التـسامح والتفـاهم وحـسن العالقـات                 التحامـل املعنية، ملكافحة   
 . وسائر شرائح اجملتمعاألصليةبني الشعوب 

 
 ١٦ املادة

ــشعوب - ١  ــا ويف      األصــلية لل ــا بلغاهت ــشاء وســائل اإلعــالم اخلاصــة هب  احلــق يف إن
 .شعوب األصلية دومنا متييز وسائل اإلعالم غري اخلاصة بالأشكالالوصول إىل مجيع 

 أن تتخذ تدابري فعالة لضمان أن تعكس وسائل اإلعـالم اململوكـة             الدول على - ٢ 
وينبغي للـدول أن تـشجع وسـائل    .  الواجب التنوع الثقايف للشعوب األصليةالنحوللدولة على  

لية،  ملكية خاصة على أن تعكس بشكل واف التنوع الثقـايف للـشعوب األصـ              اململوكةاإلعالم  
 . حرية التعبري الكاملةبضماندون اإلخالل 

 
 ١٧ املادة

 وأفرادهـا احلـق يف التمتـع الكامـل جبميـع احلقـوق املكفولـة                األصـلية  للشعوب - ١ 
 . وقانون العمل احمللي السارينيالدويلمبوجب قانون العمل 

 ةحمـدد  الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تـدابري            على - ٢ 
 أن  حيتمـل حلماية أطفال الشعوب األصـلية مـن االسـتغالل االقتـصادي ومـن القيـام بـأي عمـل                    

 اجلـسدي   منـوهم  أن يكون ضارا بـصحتهم أو      متعارضا مع تعليمهم، أو    يكون خطرا عليهم أو   
ــذهين أو أو ــي أو الروحــي أو ال ــشاشتهم     األخالق ــاة ه ــع مراع ــاعي، م ــة اخلاصــةاالجتم  وأمهي

 .ينهمالتعليم من أجل متك
 ، األصلية احلق يف عدم التعرض ألية شروط متييزية يف العمالـة           الشعوب ألفراد - ٣ 

 .األجور  أووخباصة يف جمايل التوظيف
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 ١٨ املادة
 يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة باملــسائل الــيت متــس  املــشاركة األصــلية احلــق يف للــشعوب 

جراءاهتـا اخلاصـة، وكـذلك احلـق يف        وفقـا إل  و هـي بنفـسها    ختتـارهم حقوقها مـن خـالل ممـثلني        
 .اليت تقوم باختاذ القراراتهبا  اخلاصة األصليةحفظ وتطوير مؤسساهتا 

 
 ١٩ املادة

 حبــسن نيــة مــع الــشعوب األصــلية املعنيــة مــن خــالل وتتعــاون الــدول أن تتــشاور علــى 
 اختــاذ قبــلوذلــك  موافقتــها احلــرة واملــسبقة واملــستنرية  علــىللحــصول املؤســسات الــيت متثلــها 

 .إدارية ميكن أن متسها تدابري تشريعية أوأي وتنفيذ 
 

 ٢٠ املادة
مؤســــساهتا الــــسياسية   األصــــلية احلــــق يف أن حتــــتفظ بنظمهــــا أوللــــشعوب - ١ 

 وتطورها، وأن يتـوفر هلـا األمـن يف متتعهـا بأسـباب رزقهـا وتنميتـها،                  واالجتماعيةواالقتصادية  
 . ة وغريهــا من األنشطة االقتصادية مجيع أنشطتها التقليديحبريةوأن متارس 

احلـصول علـى     احملرومة من أسباب الرزق والتنميـة احلـق يف           األصلية للشعوب - ٢ 
 .جرب عادل ومنصف

 
 ٢١ ةاملاد

ــشعوب - ١  ــصادية      للـ ــاعها االقتـ ــسني أوضـ ــز، يف حتـ ــا متييـ ــق، دومنـ ــلية احلـ  األصـ
ــة، ــة، والتــ  ســيما يف  الو واالجتماعي ــيم، والعمال ــدريب، وإعــادةدريب املهــين جمــاالت التعل  الت

 .واإلسكان، والصرف الصحي، والصحة، والضمان االجتماعي
 أن تتخــذ تــدابري فعالــة، وعنــد االقتــضاء، تــدابري خاصــة لــضمان  الــدول علــى - ٢ 

ــستمر   ــسني املـ ــاعهاالتحـ ــة ألوضـ ــصادية واالجتماعيـ ــوىل .  االقتـ ــوق  ويـ ــاص للحقـ ــام خـ اهتمـ
 مــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والــشباب واألطفــال  والنــساءللمــسننيواالحتياجــات اخلاصــة 

 .الشعوب األصلية
 

 ٢٢ املادة
 تنفيــذ هــذا اإلعــالن اهتمــام خــاص للحقــوق واالحتياجــات اخلاصــة  يف يــوىل - ١ 

 . من الشعوب األصليةواألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال والشبابللمسنني والنساء 
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صــلية، تــدابري لكفالــة متتــع  أن تتخــذ، باالتفــاق مــع الــشعوب األالــدول علــى - ٢ 
ــشعوب    ــال ال ــساء وأطف ــة   األصــليةن ــضمانات الكامل ــة وال ــن باحلماي ــف   م ــع أشــكال العن  مجي

 .والتمييز
 

 ٢٣ املادة
 وتطـوير أولويـات واسـتراتيجيات مـن أجـل ممارسـة             حتديـد  األصلية احلـق يف      للشعوب 

كة نــشطة يف  مــشارأن تــشارك يف بــصفة خاصــة احلــق األصــليةوللــشعوب . حقهــا يف التنميــة
 مــن الــربامج االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت  وغريهــاحتديــد بــرامج الــصحة واإلســكان  وتطــوير 

 . الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصةتلكمتسها، وأن تضطلع، قدر املستطاع، بإدارة 
 

 ٢٤ املادة
ــشعوب - ١  ــاهتا    للـ ــى ممارسـ ــاظ علـ ــدي ويف احلفـ ــها التقليـ ــق يف طبـ ــلية احلـ  األصـ
ــصحية، ــة    اصــة وخب ال ــادن احليوي ــات واملع ــة واحليوان ــات الطبي ــظ النبات ــراد . حف ــشعوبوألف  ال

 .والصحية مجيع اخلدمات االجتماعية علىأي متييز، دون ، احلصولاألصلية أيضا احلق يف 
 الـشعوب األصــلية حـق متكــافئ يف التمتـع بـأعلى مــستوى مـن معــايري      ألفـراد  - ٢ 

 التوصـل   بغيـة  الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة       وعلى. بلوغهميكن   الصحة اجلسدية والعقلية  
 .تدرجييا إىل إعمال هذا احلق إعماال كامال

 
 ٢٥ املادة

الروحية املتميزة مبـا هلـا مـن األراضـي          عالقتها   األصلية احلق يف حفظ وتعزيز       للشعوب 
ــساحلية    ــاه والبحــار ال ــاليم واملي ــة متتل   وغريهــاواألق كهــا  مــن املــوارد الــيت كانــت بــصفة تقليدي

 وهلــا احلــق يف االضــطالع مبــسؤولياهتا يف هــذا  وتــستخدمها،كانــت خبــالف ذلــك تــشغلها   أو
 .الصدد جتاه األجيال املقبلة

 
 ٢٦ املادة

ــشعوب - ١  ــلية للـ ــها     األصـ ــيت امتلكتـ ــوارد الـ ــاليم واملـ ــي واألقـ ــق يف األراضـ  احلـ
 .اكتسبتها خبالف ذلك اليت استخدمتها أو  أوتقليدية،شغلتها بصفة  أو

 احلــق يف امــتالك األراضــي واألقــاليم واملــوارد الــيت حتوزهــا األصــلية للــشعوب - ٢ 
االســـتخدام التقليديـــة، واحلـــق يف  غريهـــا مـــن أشـــكال الـــشغل أو  أوالتقليديـــةحبكـــم امللكيـــة 
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 والــسيطرة عليهــا، هــي واألراضــي واألقــاليم واملــوارد الــيت اكتــسبتها        وتنميتــهااســتخدامها 
 .ذلك خبالف

ويـتم  .  اعترافـا ومحايـة قـانونيني هلـذه األراضـي واألقـاليم واملـوارد           ولالـد  متنح - ٣ 
 اخلاصـة  مع املراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية املعنيـة وتقاليـدها ونظمهـا              االعترافهذا  

 .حبيازة األراضي
 
 ٢٧ة املاد

ــدول، باالتفــاق مــع  تقــوم  ــشعوب ال ــة،  ال ــة  بوضــع األصــلية املعني ــة عادل ــذ عملي  وتنفي
ــست ــدة ومفتوحــة  وم ــها     وشــفافةقلة وحماي ــراف الواجــب بقوانين ــشعوب األصــلية االعت ــنح ال  مت

 حبيـازة األراضـي، وذلـك اعترافـا وإقـرارا حبقـوق الـشعوب             اخلاصـة وتقاليدها وعاداهتا ونظمها    
 وأقاليمهـا ومواردهـا، مبـا يف ذلـك األراضـي واألقـاليم واملـوارد الـيت                  بأراضـيها األصلية املتعلقـة    

ــصفةكانــت  ــا أو  تب ــة متتلكه ــشغلها أو   قليدي ــستخدمها كانــت خبــالف ذلــك ت ــشعوب . ت ولل
 . أن تشارك يف هذه العمليةيفاألصلية احلق 

 
 ٢٨ ةاملاد

 احلــق يف اجلــرب بطــرق ميكــن أن تــشمل الــرد أو، إذا تعــذر  األصــلية للــشعوب - ١ 
الـيت كانـت    ، فيما خيص األراضي واألقاليم واملـوارد        واملقسط واملنصفذلك، التعويض العادل    

تـــستخدمها، والـــيت صـــودرت  كانـــت خبـــالف ذلـــك تـــشغلها أو  بـــصفة تقليديـــة أومتتلكهـــا
 .أضريت دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية  أواستخدمت احتلت أو أخذت أو أو

 توافق الشعوب املعنية موافقـة حـرة علـى غـري ذلـك، يقـدم التعـويض يف                   مل ما - ٢ 
يف صـورة    كافئة من حيث النوعية واحلجم واملركز القانوين، أو        وموارد م  وأقاليمصورة أراض   

 .جرب آخر مناسبأي   أونقديتعويض 
 

 ٢٩ املادة
 ألراضــيها اإلنتاجيــة احلــق يف حفــظ ومحايــة البيئــة والقــدرة األصــلية للـشعوب  - ١ 

  الدول أن تضع وتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف تـدابري           وعلى. أقاليمها ومواردها  أو
 . دومنا متييزهذه،احلفظ واحلماية 

الـتخلص    أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين مواد خطرة أو          الدول على - ٢ 
 .أقاليمها، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية  األصلية أوالشعوبمنها يف أراضي 
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 ، حـسن  الـضرورة  أيضا أن تتخـذ تـدابري فعالـة لكـي تكفـل، عنـد                الدول على - ٣ 
 برصــد صــحة الــشعوب األصــلية وحفظهــا ومعاجلتــها، حــسبما تعــدها   املتعلقــةتنفيــذ الــربامج 

 . من هذه املواداملتضررةوتنفذها الشعوب 
 

 ٣٠ املادة
 أقاليمهــا، أنــشطة عــسكرية يف أراضــي الــشعوب األصــلية أو ب القيــام جيــوز ال - ١ 

تطلـب ذلـك حبريـة الـشعوب         ومل تقـر أ    مـا   أو ، وجيهـة  عامـة  ملـصلحة    كبريمل يربرها هتديد     ما
 .األصلية املعنية

ــدول جتــري - ٢  ــن خــالل       ال ــة، م ــشعوب األصــلية املعني ــع ال ــة م ــشاورات فعلي  م
مـــن خـــالل املؤســـسات املمثلـــة هلـــا، قبـــل اســـتخدام أراضـــيها ســـيما  إجـــراءات مالئمـــة، وال

 .عسكريةأقاليمها يف أنشطة  أو
 

 ٣١ املادة
 ومعارفهــاوالــسيطرة علــى تراثهــا الثقــايف  األصــلية احلــق يف احلفــاظ للــشعوب - ١ 

 علومهـا   ملظـاهر ، وكذلك األمر بالنسبة      وتطويرها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية ومحايتها    
 ومعرفــة يف ذلــك املــوارد البــشرية واجلينيــة والبــذور واألدويــة      مبــاوتكنولوجياهتــا وثقافاهتــا،  

ــة خـــصائص احليوانـــات والنباتـــات والتقاليـــد الـــشفو  ــاية واآلداب والرســـوم والرياضـ  بأنواعهـ
 احلفــاظوهلــا احلــق أيــضا يف  .  العــرض املــسرحيوفنــونواأللعــاب التقليديــة والفنــون البــصرية  

 الثقافيــة والتعــبرياتوالــسيطرة علــى ملكيتــها الفكريــة هلــذا التــراث الثقــايف واملعــارف التقليديــة 
 .التقليدية ومحايتها وتطويرها

 لالعتـراف  مع الشعوب األصلية، تـدابري فعالـة     باالتفاقذ،   الدول أن تتخ   على - ٢ 
 .هبذه احلقوق ومحاية ممارستها

 
 ٣٢ املادة

 املتعلقـة األولويات واالسـتراتيجيات  وترتيب  األصلية احلق يف حتديد     للشعوب - ١ 
 . أقاليمها ومواردها األخرى استخدام أراضيها أو بتنمية أو
 مـن  حبـسن نيـة مـع الـشعوب األصـلية املعنيـة               الدول أن تتشاور وتتعـاون     على - ٢ 
 مـشروع علـى موافقتـها احلـرة واملـستنرية قبـل إقـرار أي              املؤسسات اليت متثلها للحصول     خالل  
اســتخدام  ســيما فيمــا يتعلــق بتنميــة أو  الوأقاليمهــا ومواردهــا األخــرى،   أراضــيها أويفيــؤثر 
 . خرىاملوارد األ املائية أو وارد املعدنية أواملاستغالل  أو



A/61/L.67  
 

07-49828 13 
 

 أنـشطة  آليات فعالة لتوفري جـرب عـادل ومنـصف عـن أيـة               تضع الدول أن    على - ٣ 
الثقافيـة    أو االجتماعيـة  االقتـصادية أو   لتخفيف اآلثار البيئية أو   مناسبة  كهذه، وأن تتخذ تدابري     

 .الضارة الروحية أو
 
 ٣٣ ملادةا

. عاداهتـا وتقاليـدها   وفقـا ل  انتمائهـا    هويتها أو حتديد   احلق يف    األصلية للشعوب - ١ 
 مــن حــق أفــراد الــشعوب األصــلية يف احلــصول علــى مواطنــة الــدول الــيت ينــتقص وهــذا أمــر ال
 .يعيشون فيها

ــشعوب - ٢  ــلية للـ ــساهتا     األصـ ــضاء مؤسـ ــار أعـ ــها واختيـ ــر هياكلـ ــق يف تقريـ  احلـ
 .إلجراءاهتا اخلاصة وفقا

 
 ٣٤ املادة

 املؤسـسية، وعاداهتـا وقيمهـا       هاهياكلـ  األصلية احلق يف تعزيز وتطوير وصون        للشعوب 
 إن ،عاداهتــا القانونيــة  وكــذلك نظمهــا أواملتميــزة،الروحيــة وتقاليــدها وإجراءاهتــا وممارســاهتا  

 .الدوليةوجدت، وفقا ملعايري حقوق اإلنسان 
 

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

 
 ٣٦ املادة

حـدود دوليـة، احلـق يف     تفـصل بينـها   سـيما تلـك الـيت       وال األصـلية،  لشعوبل - ١ 
مـن أجـل    الـيت تقـام      وتعاوهنا وتطويرها، مبـا يف ذلـك األنـشطة           وعالقاهتاعلى اتصاالهتا   احلفاظ  

يــة مــع أعــضائها ومــع شــعوب أخــرى    واقتــصادية واجتماعوسياســيةأغــراض روحيــة وثقافيــة  
 .احلدود عرب

ذ، بالتشاور والتعاون مع الـشعوب األصـلية، تـدابري فعالـة             أن تتخ  الدول على - ٢ 
 . احلق وضمان إعمالههذالتيسري ممارسة 

 ٣٧ املادة
 مـن  األصلية احلق يف االعتراف باملعاهـدات واالتفاقـات وغـري ذلـك              للشعوب - ١ 

تعمـل    ويف أن  ومراعاهتـا وإعماهلـا،   خيلفها من دول     مع ما  الترتيبات البناءة املربمة مع الدول أو     
 .  البناءةالترتيباتالدول على تنفيذ واحترام هذه املعاهدات واالتفاقات وغريها من 
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يلغـي حقـوق الـشعوب       ميكـن تفـسريه بأنـه يقلـل أو          هذا اإلعـالن مـا     يف ليس - ٢ 
 .الترتيبات البناءةغريها من  يف املعاهدات واالتفاقات وعليهااألصلية املنصوص 

 
 ٣٨ ملادةا

 التــدابري املالئمــة، ، األصــليةالــشعوب بالتــشاور والتعــاون مــع ،ذ الــدول أن تتخــعلــى 
 .اإلعالنهذا الغايات املنشودة يف فيها التدابري التشريعية، لتحقيق  مبا
 

 ٣٩ املادة
وعــن  ماليــة وتقنيــة مــن الــدول مــساعدات األصــلية احلــق يف احلــصول علــى للــشعوب 
 . عليها يف هذا اإلعالنوصاملنص التعاون الدويل، من أجل التمتع باحلقوق طريق

 
 ٤٠ املادة

ــراءات  للـــشعوب  ــلية احلـــق يف إجـ ــة األصـ  ومنـــصفة مـــن أجـــل حـــل الرتاعـــات   عادلـ
، كمـا هلـا     يف هـذا الـشأن      سـريع  قـرار األطـراف األخـرى ويف صـدور         واخلالفات مع الدول أو   

 قـرار  أيوتراعـى يف    . واجلماعيةعلى حقوقها الفردية    أي تعد    مناحلق يف سبل انتصاف فعالة      
عـايري  امل القانونيـة و ونظمهـا عادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها وقواعـدها   من هذا النوع    

 .اإلنسانالدولية املتعلقة حبقوق 
 

 ٤١ املادة
 ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات  التابعــة األجهــزة والوكــاالت املتخصــصة  تــساهم 

 مـن خـالل حـشد       سـيما  ، وال م هـذا اإلعـالن     ألحكـا  التاماحلكومية الدولية األخرى يف التنفيذ      
وتتاح السبل والوسائل اليت تضمن مشاركة الشعوب األصـلية         . التقنيةالتعاون املايل واملساعدة    

 .يف املسائل اليت متسها
 

 ٤٢ املادة
 الـدائم املعـين بقـضايا الـسكان األصـليني،           احملفلوخاصة   األمم املتحدة وهيئاهتا،     تعمل 

 القطري، والـدول علـى تعزيـز احتـرام أحكـام            املستوى على   سيما  وال ،والوكاالت املتخصصة 
 . فعالية تنفيذهاومتابعةهذا اإلعالن وتطبيقها التام 
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 ٤٣ املادة
 هــذا اإلعــالن املعــايري الــدنيا مــن أجــل بقــاء الــشعوب يف احلقــوق املعتــرف هبــا تــشكل 

 . ورفاههااألصلية يف العامل وكرامتها
 
 ٤٤ ملادةا

ــة بالتــساوي للــذكور   هبــاقــوق واحلريــات املعتــرف   احلمجيــع   يف هــذا اإلعــالن مكفول
 .واإلناث من أفراد الشعوب األصلية

 
 ٤٥ املادة

يلغـي احلقـوق احلاليـة للــشعوب     جيـوز تفــسريه بأنـه يقلـل أو     هـذا اإلعـالن مـا   يف لـيس  
 .احلقوق اليت قد حتصل عليها يف املستقبل األصلية أو

 
 ٤٦ املادة

ــيس - ١  ــا  هــيف ل ــضي ضــمنا     ذا اإلعــالن م ــه يقت ــة أن ألميكــن تفــسريه بأن ي دول
أداء أي عمـل ينـاقض ميثـاق         ملشاركة يف أي نـشاط أو     يف ا  حق   شخص مجاعة أو  شعب أو  أو

، أو ُيفهم منه أنه خيوِّل أو ُيشجع أي عمل من شأنه أن يـؤدي، كليـة أو جزئيـا،               األمم املتحدة 
 . الوحدة الوطنية للدول املستقلة وذات السيادةإىل تقويض أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو

ــرام حقــوق    يف جيــب - ٢   ممارســة احلقــوق املنــصوص عليهــا يف هــذا اإلعــالن احت
ختــضع ممارســة احلقــوق الــواردة يف هــذا اإلعــالن   وال.  للجميــعاألساســيةاإلنــسان واحلريــات 

وجيـب أن تكـون هـذه       . نوفقـا لاللتزامـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسا         و قانونـا،    املقـررة للقيود   إال
توجبـه حقـوق وحريـات       هـو ضـمان مـا     وأن يكون غرضـها الوحيـد        غري متييزية والزمة     القيود

 . باالشتراطات العادلة واألشد ضرورة جملتمع دميقراطيووفاء  واحترام اعترافالغري من 
ــواردة األحكــام تفــسر - ٣  ــة  وفقــا هــذا اإلعــالن يف ال ــة والدميقراطي ــادئ العدال  ملب

 . وحسن النيةالسديد واحلكمرام حقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز واحت
 


