االتفاقية رقم  169بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة
اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية

يف  27حزيران/يونيه  ،1989يف دورته السادسة والسبعني
اتريخ بدء النفاذ 5 :أيلول/سبتمرب 1991

إن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه جملس إدارة مكتب العمل الدويل إيل االجتماع يف جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعني يف  7حزيران/يونيه ،1989
وإذ يضع يف اعتباره املعايري الدولية الواردة يف اتفاقية وتوصية محاية السكان األصليني والقبليني،1957 ،

وإذ يذكر أبحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والصكوك الدولية العديدة املتعلقة مبنع التمييز،

وإذ يري أن التطورات اليت حدثت يف القانون الدويل منذ عام  ،1957وكذلك التطورات يف وضع الشعوب األصلية والقبلية يف مجيع
مناطق العامل ،جتعل من املناسب أن تعتمد معايري دولية جديدة يف هذا الشأن هبدف إلغاء االجتاه االدماجي للمعايري السابقة،

وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق ابلتحكم يف مؤسساهتا اخلاصة وأساليب معيشتها وتنميتها االقتصادية ،وبصون وتنمية هوايهتا

ولغاهتا ودايانهتا ،يف إطار الدول اليت تعيش فيها،

وإذ يالحظ أن هذه الشعوب ،يف أجزاء كثرية من العامل ،ال تتمكن من التمتع حبقوق اإلنسان األساسية داخل الدول اليت تعيش فيها

بنفس درجة متتع بقية سكان هذه الدول هبذه احلقوق ،وأن قوانينها وقيمها وعاداهتا وآفاقها قد آتكلت يف كثري من األحيان،

وإذ يسرتعي االنتباه إيل ما تقدمه الشعوب األصلية والقبلية من إسهام متميز يف حتقيق التنوع احلضاري واالنسجام االجتماعي والبيئي

للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليني،

وإذ يشري إيل أن األحكام التالية قد صيغت ابلتعاون مع األمم املتحدة ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة الصحة العاملية ،وكذلك مع املعهد اهلندي األمريكي ،علي مستوايت مناسبة ويف جماالت كل منها ،وإيل

أن هناك عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه األحكام،

وإذ قرر اعتماد بعض املقرتحات املتعلقة ابملراجعة اجلزئية التفاقية محاية السكان األصليني والقبليني( 1957 ،رقم  ،)107وهو موضوع

البند الرابع يف جدول أعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن أتخذ هذه املقرتحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية محاية السكان األصليني والقبليني،1957 ،

يعتمد يف هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/يونيه عام تسع ومثانني وتسعمائة وألف االتفاقية التالية اليت ستسمي اتفاقية الشعوب

األصلية والقبلية:1989 ،

اجلزء األول :السياسة العامة
 .1تنطبق هذه االتفاقية علي:

املادة 1

(أ) الشعوب القبلية يف البلدان املستقلة ،اليت متيزها أوضاعها االجتماعية والثقافية واالقتصادية عن القطاعات األخرى من اجملتمع
الوطين ،واليت تنظم مركزها القانوين ،كليا أو جزئيا ،عادات أو تقاليد خاصة هبا ،أو قوانني أو لوائح تنظيمية خاصة،

(ب) الشعوب يف البلدان املستقلة ،اليت تعترب شعواب أصلية بسبب احندارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي
إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم احلدود احلالية للدولة ،واليت ،أاي كان مركزها القانوين ،ال تزال حتتفظ ببعض أو بكامل

نظمها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية اخلاصة هبا.

 . 2يعترب التعريف الذايت بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد اجملموعات اليت تنطبق عليها أحكام هذه االتفاقية.

 . 3ال جيوز أن تفسر كلمة "شعوب" يف هذه االتفاقية أبهنا ترتب أي آاثر فيما يتعلق ابحلقوق اليت قد ترتبط هبذه الكلمة مبوجب القانون
الدويل.

املادة 2

 . 1تتحمل احلكومات املسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية ،مبشاركة الشعوب املعنية ،حلماية حقوق هذه الشعوب وضمان
احرتام سالمتها.

 .2تشمل هذه اإلجراءات تدابري من أجل:
(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب ،علي قدم املساواة ،من احلقوق والفرص اليت تضمنها القوانني واللوائح الوطنية لغريهم من أفراد

السكان،

(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هلذه الشعوب فيما يتعلق هبويتها االجتماعية والثقافية ،وبعاداهتا

وتقاليدها ومؤسساهتا،

(ج) مساعدة أفراد الشعوب املعنية علي إزالة التفاواتت االجتماعية واالقتصادية اليت تكون قائمة بني هؤالء األفراد وغريهم من أفراد

اجملتمع الوطين ،بصورة تتفق مع تطلعاهتا وأساليب حياهتا.

املادة 3

 . 1تتمتع الشعوب األصلية والقبلية حبقوق اإلنسان وحرايته األساسية كاملة دون عائق أو متييز .وتطبق أحكام هذه االتفاقية علي أفراد
هذه الشعوب الذكور واإلانث دون متييز.

 . 2ال جيوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للشعوب املعنية ،مبا يف
ذلك احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.

املادة 4

 .1تتخذ تدابري خاصة ،عند االقتضاء ،حلماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب املعنية.
 . 2ال جيوز أن تتعارض مثل هذه التدابري اخلاصة مع الرغبات اليت تبديها الشعوب املعنية حبرية.

 . 3ال جيوز أن تؤدي هذه التدابري اخلاصة أبي حال إيل مساس ابلتمتع ،دون متييز ،ابحلقوق العامة للمواطنة.
عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية:

املادة 5

(أ) يعرتف ابلقيم واملمارسات االجتماعية والثقافية والدينية والروحية هلذه الشعوب وتتم محايتها ،ويويل االعتبار الالزم لطبيعة املشاكل

اليت تواجهها هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء،

(ب) حترتم سالمة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،

(ج) تعتمد سياسات ترمي إيل ختفيف الصعوابت اليت تالقيها هذه الشعوب يف مواجهة ظروف احلياة والعمل اجلديدة ،وذلك مبشاركة

وتعاون الشعوب اليت تؤثر عليها هذه السياسات.

 .1تقوم احلكومات عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية:

املادة 6

(أ) ابستشارة الشعوب املعني ة ،عن طريق إجراءات مالئمة ،وخاصة عن طريق اهليئات اليت متثلها ،كلما جري النظر يف اختاذ تدابري تشريعية
أو إدارية ميكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،

(ب) بتهيئة الوسائل اليت ميكن هبا هلذه الشعوب أن تشرتك حبرية ،وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية األخرى علي األقل ،وعلي

مجيع مستوايت صنع القرارات ،يف اهليئات املنتخبة واألجهزة اإلدارية وغريها من األجهزة املسؤولة عن وضع السياسات والربامج اليت هتم

هذه الشعوب،

(ج) إباتحة اإلمكاانت الالزمة هلذه الشعوب لكي تطور هيئاهتا ومبادراهتا اخلاصة تطويرا شامال ،وأبن توفر هلا ،يف احلاالت املناسبة،

املوارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض.

 . 2جتري املشاورات اليت تدور تطبيقا هلذه االتفاقية بنية صادقة ويف شكل مناسب للظروف ،بغرض التوصل إيل اتفاق بشأن التدابري
املقرتحة أو إيل قبوهلا.

املادة 7

 .1تتمتع الشعوب املعنية حبق تقرير أولوايهتا اخلاصة يف عملية التنمية ألهنا تؤثر علي حياهتا ،ومعتقداهتا ونظمها ورفاهها الروحي ،وعلي
األراضي اليت تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري ،وحبق التحكم ،قدر املستطاع ،يف تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وهلا أن

تشارك ،فضال عن ذلك ،يف صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية واإلقليمية اليت ميكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة.

 . 2يكون حتسني ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب املعنية ،مبشاركتها وتعاوهنا ،موضوعا ذا أولوية يف خطط التنمية
االقتصادية الشاملة للمناطق اليت تسكنها .وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه املناطق بطريقة تعزز هذا التحسني.

 . 3تكفل احلكومات إجراء دراسات ،عند االقتضاء وابلتعاون مع الشعوب املعنية ،لتقييم ما ميكن أن حتدثه أنشطة التنمية املخططة من
أثر اجتماعي وروحي وثقايف وبيئي عليها .وتعترب نتائج هذه الدراسات مبثابة معايري أساسية لتنفيذ هذه األنشطة.

 . 4تتخذ احلكومات تدابري ،ابلتعاون مع الشعوب املعنية ،حلماية وصون بيئة األقاليم اليت تسكنها هذه الشعوب.
املادة 8

 . 1يويل االعتبار الواجب عند تطبيق القوانني واللوائح الوطنية علي الشعوب املعنية لعاداهتا أو لقوانني العرف اخلاصة هبا.
 .2تتمتع هذه الشعوب حبق االحتفاظ بعاداهتا ومؤسساهتا اخلاصة ،عندما ال تتعارض هذه العادات والنظم مع احلقوق األساسية اليت

حيددها النظام القانوين الوطين ،أو مع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليا .وتوضع ،عند الضرورة ،إجراءات حلل املنازعات اليت ميكن أن

تظهر عند تطبيق هذا املبدأ.

 .3ال حيول تطبيق الفقرتني  1و  2من هذه املادة دون ممارسة أفراد هذه الشعوب للحقوق املمنوحة جلميع املواطنني أو دون قيامهم مبا
يقابلها من واجبات.

املادة 9

 .1حترتم الطرائق اليت اعتادت الشعوب املعنية ممارستها يف معاجلة املخالفات اليت يرتكبها أفرادها ،ابلقدر الذي يتفق مع النظام القانوين
الوطين ومع حقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليا.

 .2أتخذ السلطات واحملاكم يف اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق مبسائل العقوابت عند الفصل يف هذه احلاالت.

املادة 10

 . 1توضع اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية هلذه الشعوب يف االعتبار عند توقيع العقوابت املنصوص عليها يف القانون العام
علي أفرادها.

 .2تفضل أشكال أخري من العقاب علي احلبس يف السجون.

املادة 11

حيظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب خبدمات شخصية جربية يف أي شكل من األشكال ويعاقب عليه ،سواء كانت هذه
اخلدمات مقابل أجر أو بدون أجر ،ما عدا يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون املطبق علي مجيع املواطنني.
املادة 12

حتمي الشعوب املعنية من انتهاك حقوقها ،ومتكن من اختاذ إجراءات قانونية ،سواء بصورة فردية أو من خالل هيئات متثلها ،حلماية هذه

احلقوق محاية فعلية .وتتخذ تدابري تكفل أن يفهم أفراد هذه الشعوب ما يقال عن اإلجراءات القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيها ،وذلك

بتوفري ترمجة فورية عند الضرورة أو أبي طريقة فعالة أخري.

اجلزء الثاين :األرض
املادة 13

 . 1حترتم احلكومات ،عند تطبيق أحكام هذا اجلزء من االتفاقية ،ما تتصف به عالقة الشعوب املعنية ابألراضي أو األقاليم أو بكليهما،
حسب احلالة ،اليت تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري ،وخاصة ابالعتبارات اجلماعية يف هذه العالقة ،من أمهية خاصة ابلنسبة إيل

ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية.

 .2يتضمن استعمال كلمة "األراضي" يف املادتني  15و  16مفهوم األقاليم الذي يغطي كامل بيئة املناطق اليت تشغلها الشعوب املعنية
أو تنتفع منها بطريقة أخري.

املادة 14

 .1يعرتف حبقوق الشعوب املعنية يف ملكية وحيازة األراضي اليت تشغلها تقليداي .وفضال عن ذلك ،تتخذ تدابري يف احلاالت املناسبة

حلماية حق الشعوب املعنية يف االنتفاع من األراضي اليت ال تشغلها وإمنا اعتادت دخوهلا من أجل أنشطتها املعيشية والتقليدية .وتويل يف

هذا اجملال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعني املتنقلني.

 . 2تتخذ احلكومات ما يلزم من تدابري لتعيني األراضي اليت تشغلها الشعوب املعنية تقليداي ،ولضمان محاية فعالة حلقوق هذه الشعوب يف
امللكية واحليازة.

 . 3توضع إجراءات مالئمة يف إطار النظام القانوين الوطين للبت يف املطالبات اليت تقدمها الشعوب املعنية فيما يتعلق ابألرض.
املادة 15

 .1تويل محاية خاصة حلقوق الشعوب املعنية يف املوارد الطبيعية اليت ختص أراضيها .ومن بني هذه احلقوق حق هذه الشعوب يف املشاركة
يف استخدام وإدارة وصون هذه املوارد.

 .2تضع احلكومات أو تبقي ،يف احلاالت اليت حتتفظ فيها الدولة مبلكية املوارد املعدنية أو اجلوفية أو ابحلقوق يف غريها من املوارد اليت
ختص األراضي ،إجراءات تستشري من خالهلا هذه الشعوب للتحقق من احتمال أتثر مصاحلها ،ومن درجة هذا التأثر ،وذلك قبل الشروع
يف أي برانمج الستكشاف أو استغالل املوارد اليت ختص أراضي هذه الشعوب ،أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه الربامج .وتشارك

الشعوب املعنية ،حيثما أمكن ،يف الفوائد النامجة عن هذه األنشطة ،وتتلقى تعويضا عادال مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه

األنشطة.

املادة 16

 .1مع مراعاة الفقرات التالية من هذه املادة ،ال جيوز ترحيل الشعوب املعنية من األراضي اليت تشغلها.
 . 2إذا اقتضى األمر ترحيل هذه الشعوب كتدبري استثنائي ،ال جيوز أن يتم هذا الرتحيل إال مبوافقتها احلرة والواعية .وعندما يتعذر

احلصول علي موافقتها ،ال تتم عمليات الرتحيل إال بعد تنفيذ إجراءات مالئمة تنص عليها القوانني واللوائح الوطنية مبا يف ذلك ،عند

االقتضاء ،حتقيقات عامة تتاح فيها للشعوب املعنية إمكانية متثيلها بصورة فعلية.

 . 3تتمتع هذه الشعوب ،كلما أمكن ،ابحلق يف العودة إيل أراضيها التقليدية مبجرد زوال األسباب اليت قام عليها الرتحيل.
 .4إذا كانت هذه العودة غري ممكنة حسبما يقرر ابتفاق أو من خالل إجراءات مناسبة يف حال عدم وجود مثل هذا االتفاق ،متنح هذه
الشعوب يف مجيع احلاالت املمكنة أراضي تعادل يف جودهتا ووضعها القانوين ،علي األقل ،األراضي اليت كانت تشغلها من قبل ،وتكون

مالئمة ملواجهة احتياجاهتا احلالية وتنميتها املستقبلية .ويف احلاالت اليت تفضل فيها الشعوب املعنية أن تتلقى تعويضا نقداي أو عينيا ،فإهنا

تعوض علي هذا النحو مع إعطائها ضماانت مناسبة.

 . 5مينح األشخاص الذين يتم ترحيلهم هبذه الطريقة تعويضا كامال عن أية خسارة أو ضرر يلحقان هبم بسبب الرتحيل.
املادة 17

 .1حترتم اإلجراءات اليت تضعها الشعوب املعنية لنقل احلقوق يف األرض فيما بني أفرادها.
 . 2تستشار الشعوب املعنية كلما جري النظر يف أهليتها للتصرف يف أراضيها أو لنقل حقوقها إيل أشخاص ال ينتمون إيل جمتمع هذه
الشعوب.

 . 3مينع األشخاص الذين ال ينتمون إيل هذه الشعوب من استغالل أعراف هذه الشعوب أو عدم فهم أفرادها للقوانني ،للحصول علي
ملكية األرض اليت ختصها أو حيازهتا أو االنتفاع منها.

املادة 18

يقرر القانون عقوابت مناسبة علي التعدي علي أراضي الشعوب املعنية أو االنتفاع منها بدون ترخيص ،وتتخذ احلكومات تدابري ملنع هذه

املخالفات.

املادة 19

تكفل الربامج الزراعية الوطنية للشعوب املعنية معاملة معادلة لتلك اليت تعامل هبا قطاعات اجملتمع الوطين األخرى فيما يتعلق:

(أ) بتوفري مزيد من األراضي هلذه الشعوب إذا مل تكن متلك املساحات الالزمة إلمدادها بضرورات املعيشة العادية ،أو ملواجهة أي زايدة

حمتملة يف أعداد أفرادها.

(ب) إبمداد هذه الشعوب ابلوسائل الالزمة لتعزيز تنمية األراضي اليت متلكها أصال.

اجلزء الثالث :التشغيل وشروط االستخدام
املادة 20

 .1تتخذ احلكومات ،يف إطار القوانني واللوائح الوطنية وابلتعاون مع الشعوب املعنية ،تدابري خاصة لضمان محاية فعالة للعمال الذين
ينتمون إيل هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم ،إذا كانت القوانني املنطبقة علي العمال بصورة عامة ال حتميهم
بصورة فعالة.

 . 2تبذل احلكومات كل ما يف وسعها ملنع أي متييز بني العمال الذين ينتمون إيل الشعوب املعنية وغريهم من العمال ،وخاصة يف جمال:
(أ) القبول يف العمل ،مبا يف ذلك األعمال املاهرة ،وكذلك يف جمال تدابري الرتقية والتقدم يف العمل،
(ب) األجر املتساوي يف العمل ذي القيمة املتساوية،

(ج) املساعدة الطبية واالجتماعية ،والسالمة والصحة املهنيتني ،ومجيع إعاانت الضمان االجتماعي وأي إعاانت أخري مرتبطة ابلعمل،

واإلسكان،

(د) احلقوق النقابية وحرية ممارسة مجيع األنشطة النقابية املشروعة ،واحلق يف عقد اتفاقات مجاعية مع أصحاب العمل أو منظمات

أصحاب العمل.

 .3تتضمن التدابري املتخذة تدابري لضمان:

(أ) متتع العمال الذين ينتمون إيل الشعوب املعنية ،مبا فيهم العمال املومسيون والعرضيون واملهاجرون املستخدمون يف الزراعة ويف أشغال

أخري ،وكذلك العمال الذين يشغلهم موردو األيدي العاملة ،ابحلماية اليت تتيحها القوانني واملمارسات الوطنية لغريهم من العمال من هذه

الفئات يف نفس القطاعات ،وتعريفهم متاما ابحلقوق اليت مينحهم إايها تشريع العمل وابلوسائل املتاحة هلم السرتدادها،

(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إيل هذه الشعوب لظروف عمل خطرة علي صحتهم ،وخاصة بسبب تعرضهم ملبيدات اآلفات أو

لغريها من املواد السامة،

(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إيل هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري ،مبا يف ذلك العمل سدادا لدين واألشكال األخرى من

عبودية الديون،

(د) متتع العمال من اجلنسني الذين ينتمون إيل هذه الشعوب بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف جمال االستخدام ،وابحلماية من

املضايقات اجلنسية.

 .4يويل اهتمام خاص إلقامة إدارات كافية لتفتيش العمل يف املناطق اليت يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إيل الشعوب املعنية عمال
أبجر ،بغية ضمان االلتزام أبحكام هذا اجلزء من هذه االتفاقية.

اجلزء الرابع :التدريب املهين واحلرف اليدوية والصناعات الريفية
املادة 21

يتمتع أفراد الشعوب املعنية بفرص تساوي علي األقل تلك اليت يتمتع هبا املواطنون اآلخرون فيما يتعلق بتدابري التدريب املهين.
املادة 22

 . 1تتخذ تدابري لتشجيع أفراد الشعوب املعنية علي املشاركة طوعا يف برامج التدريب املهين اليت تطبق بصورة عامة.

 . 2تكفل احلكومات ،كلما كانت برامج التدريب املهين القائمة اليت تطبق بصورة عامة ال تليب االحتياجات اخلاصة للشعوب املعنية ،توفري
برامج وتسهيالت تدريب خاصة هلا ،مبشاركة هذه الشعوب.

 .3تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة االقتصادية للشعوب املعنية وأوضاعها االجتماعية والثقافية واحتياجاهتا العملية.

وجتري أي دراسات يف هذا الصدد ابلتعاون مع هذه الشعوب اليت جيب أن تستشار بشأن تنظيم وتسيري هذه الربامج .وعند اإلمكان،
تضطلع هذه الشعوب تدرجييا مبسؤولية تنظيم وتسهيل هذه الربامج التدريبية اخلاصة ،إن هي قررت ذلك.
املادة 23

 .1يعرتف ابحلرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات اليت تقوم هبا اجلماعات احمللية ،وأبنشطة اقتصاد الكفاف واألنشطة التقليدية
اليت تقوم هبا الشعوب املعنية ،مثل صيد الطيور واحليواانت ،وصيد األمساك ،والصيد ابلشراك ،ومجع الثمار بوصفها عوامل هامة

للمحافظ ة علي ثقافاهتا وحتقيق اعتمادها علي ذاهتا اقتصاداي وتنميتها االقتصادية .وتكفل احلكومات ،عند االقتضاء ومبشاركة هذه
الشعوب ،تعزيز وتشجيع هذه األنشطة.

 . 2تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب املعنية ،بناء علي طلبها ،تراعي فيها التقنيات التقليدية واخلصائص الثقافية
هلذه الشعوب وأمهية التنمية املطردة والعادلة.

اجلزء اخلامس :الضمان االجتماعي والصحة
املادة 24

توسع نظم الضمان االجتماعي تدرجييا لتشمل الشعوب املعنية ،وتطبق دون متييز ضدها.
املادة 25

 .1تكفل احلكومات توفري خدمات صحية كافية للشعوب املعنية ،أو متدها ابملوارد اليت متكنها من تصميم وتقدمي هذه اخلدمات علي
مسؤوليتها اخلاصة وحتت رقابتها ،حىت ميكن هلا التمتع أبعلى مستوي ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

 . 2تقام اخلدمات الصحية ،قدر اإلمكان ،علي صعيد اجملتمع احمللي .وختطط هذه اخلدمات وتدار ابلتعاون مع الشعوب املعنية ،وتراعي
فيها أوضاعها االقتصادية واجلغرافية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك أساليب الوقاية واملداواة والعقاقري التقليدية اليت تستعملها.

 . 3تعطي نظم الرعاية الصحية األفضلية لتدريب واستخدام عاملني صحيني علي صعيد اجملتمعات احمللية ،وتركز علي الرعاية الصحية
األولية مع االحتفاظ بصالت قوية مع املستوايت األخرى خلدمات الرعاية الصحية.

 . 4ينسق تقدمي هذه اخلدمات الصحية مع التدابري االجتماعية واالقتصادية والثقافية األخرى اليت تتخذ يف البلد.

اجلزء السادس :التعليم ووسائل االتصال
املادة 26

تتخذ تدابري لضمان أن تتاح ألفراد الشعوب املعنية إمكانية احلصول علي التعليم جبميع مستوايته ،علي قدم املساواة علي األقل مع بقية
اجملتمع الوطين.

املادة 27

 . 1توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب املعنية وابلتعاون معها ملواجهة احتياجاهتا اخلاصة ،ومعارفها وتقنياهتا ،ونظمها
القيمية وتطلعاهتا االجتماعية واالقتصادية والثقافية األخرى.

 . 2تكفل السلطة املختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم يف إعداد وتنفيذ الربامج التعليمية ،متهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه
الربامج تدرجييا إيل هذه الشعوب ،عند االقتضاء.

 .3تعرتف احلكومات ف ضال عن ذلك حبق هذه الشعوب يف إقامة معاهد ووسائل تعليمية خاصة هبا ،شريطة أن تفي هذه املؤسسات
ابملعايري الدنيا اليت تضعها السلطة املختصة ابلتشاور مع هذه الشعوب .وتقدم موارد مناسبة هلذا الغرض.
املادة 28

 .1يعلم أبناء الشعوب املعنية ،حيثما أمكن ذلك عمليا ،القراءة والكتابة بلغتهم األصلية ،أو ابللغة اليت يكون استخدامها أكثر شيوعا يف
اجلماعة اليت ينتمون إليها .وإذا تعذر ذلك ،جتري السلطات املختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابري لتحقيق هذه الغاية.

 .2تتخذ تدابري مناسبة لضمان أن تتاح هلذه الشعوب إمكانية التكلم بطالقة ابللغة الوطنية أو إبحدى اللغات الرمسية للبلد.
 . 3تتخذ تدابري للحفاظ علي اللغات األصلية للشعوب املعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها.
املادة 29

يكون نقل املعارف العامة واملهارات اليت تساعد أبناء الشعوب املعنية علي املشاركة بصورة اتمة وعلي قدم املساواة يف حياة جمتمعهم

اخلاص وحياة اجملتمع الوطين هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب.
املادة 30

 . 1تتخذ احلكومات تدابري تناسب تقاليد وثقافات الشعوب املعنية لتعريفها حبقوقها وواجباهتا ،وخاصة فيما يتعلق ابلعمل ،واإلمكاانت
االقتصادية ،واملسائل التعل يمية والصحية ،والرعاية االجتماعية ،وكذلك حبقوقها الناشئة عن هذه االتفاقية.

 . 2يتم ذلك ،عند الضرورة ،عن طريق الرتمجات التحريرية واستعمال وسائل اإلعالم اجلماهريي بلغات هذه الشعوب.
املادة 31

تتخذ تدابري تعليمية يف مجيع قطاعات اجملتمع الوطين ،وخاصة يف أكثر هذه القطاعات اتصاال مباشرا ابلشعوب املعنية ،هبدف القضاء

علي أي أحكام مسبقة خاطئة ميكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب.

وهلذه الغاية ،تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغريها من املواد التعليمية وصفا عادال ودقيقا ومستنريا جملتمعات وثقافات هذه

الشعوب.

اجلزء السابع :االتصال والتعاون عرب احلدود
املادة 32
تتخذ احلكومات تدابري مناسبة ،مبا يف ذلك التدابري الناشئة عن االتفاقات الدولية ،لتسهيل االتصال والتعاون فيما بني الشعوب األصلية

والقبلية عرب احلدود ،مبا يف ذلك األنشطة يف امليادين االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والروحية ،والبيئية.

اجلزء الثامن :اإلدارة
املادة 33

 .1تكفل السلطة احلكومية املسؤولة عن املسائل اليت تغطيها هذه االتفاقية وجود هيئات أو أجهزة مناسبة أخري إلدارة الربامج اليت تؤثر
علي الشعوب املعنية ،وتزويدها ابلوسائل الالزمة ألداء الوظائف املسندة إليها أداء سلميا.

 .2تتضمن هذه الربامج:

(أ) ختطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم التدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ،ابلتعاون مع الشعوب املعنية،
(ب) اقرتاح تدابري تشريعية وغريها من التدابري علي السلطات املختصة واإلشراف علي تطبيق التدابري املتخذة ،ابلتعاون مع الشعوب

املعنية.

اجلزء التاسع :أحكام عامة
املادة 34

حتدد طبيعة ونطاق التدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذه االتفاقية بطريقة مرنة ،مع مراعاة خصائص أوضاع كل بلد.
املادة 35

ال جيوز أن يؤثر تطبيق أحكام هذه االتفاقية أتثريا ضارا علي احلقوق واملزااي املكفولة للشعوب املعنية مبوجب اتفاقيات وتوصيات أخري،

أو صكوك دولية ،أو معاهدات ،أو قوانني وطنية ،أو أحكام ،أو أعراف أو اتفاقات.

اجلزء العاشر :أحكام ختامية
املادة 36

تراجع هذه االتفاقية اتفاقية السكان األصليني والقبليني.1957 ،

املادة 37

ترسل التصديقات الرمسية هلذه االتفاقية إيل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها.
املادة 38

 . 1ال تلزم هذه االتفاقية سوي الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجل املدير العام ملكتب العمل الدويل تصديقاهتا.
 . 2ويبدأ نفاذها بعد مضي اثين عشر شهرا علي اتريخ تسجيل املدير العام تصديقي عضوين يف منظمة العمل الدولية.
 .3ويبدأ بعدئذ نفاذها ابلنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثين عشر شهرا علي اتريخ تسجيل تصديقها.
املادة 39

 . 1جيوز ألي دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها ألول مرة ،بوثيقة ترسلها إيل
املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها ،وال يكون هذا النقض انفذا إال بعد انقضاء سنة علي اتريخ تسجيله.

 . 2كل دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية ،ومل تستعمل حقها يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة خالل السنة التالية النقضاء
فرتة العشر سنوات املذكورة يف الفقرة السابقة ،تكون ملتزمة هبا لفرتة عشر سنوات أخري ،وبعدئذ جيوز هلا أن تنقض هذه االتفاقية بعد

انقضاء كل فرتة عشر سنوات مبقتضى الشروط املنصوص عليها يف هذه املادة.
املادة 40

 . 1خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل كل الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض اليت أبلغته هبا
الدول األعضاء يف املنظمة.

 .2يس رتعي املدير العام انتباه الدول األعضاء يف املنظمة ،لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاين املبلغ به ،إيل التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ
هذه االتفاقية.

املادة 41

يقوم املدير العام ملكتب العمل الدويل إببالغ األمني العام لألمم املتحدة ابلتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وواثئق النقض اليت سجلها

طبقا ألحكام املواد السابقة ،كيما يقوم األمني العام بتسجيلها وفقا ألحكام املادة  102من ميثاق األمم املتحدة.
املادة 43

يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إيل املؤمتر العام تقريرا عن تطبيق هذه االتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك ،وينظر فيما إذا كان
هناك ما يدعو إيل إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا يف جدول أعمال املؤمتر.
املادة 43

 . 1إذا اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كليا أو جزئيا ،وما مل تنص االتفاقية اجلديدة علي خالف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة ،قانوان ،وبغض النظر عن أحكام املادة  39أعاله ،النقض املباشر لالتفاقية
احلالية ،شريطة أن تكون االتفاقية اجلديدة املراجعة قد بدأ نفاذها،

(ب) ابتداء من اتريخ نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة ،يقفل ابب تصديق الدول األعضاء لالتفاقية احلالية.

 .2تظل االتفاقية احلالية مع ذلك انفذة يف شكلها ومضموهنا احلاليني ابلنسبة للدول األعضاء اليت صدقتها ومل تصدق االتفاقية املراجعة.
املادة 44

النصان اإلنكليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساواين يف احلجية.

_______________________
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