
إعــالن
األمم املتحـدة
بشأن حقوق

الشعوب األصلية

إعــالن
األمم املتحـدة
بشأن حقوق

الشعوب األصلية

Published by the United Nations

March 2008—1,500—07-58679األمم املتحدة

األمم املتحدة



 إعـالن األمـم املتحـدة
بشأن حقوق الشعوب األصلية





1

قرار اختذته اجلمعية العامة
])Add.1 و  A/61/L.67( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[

295/61 - إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
إن اجلمعية العامة،

املؤرخ   2/1 قراره  يف  الواردة  اإلنسان  حقوق  جملس  بتوصية  علاًم  حتيط  إذ 

 

األمم  إعالن  نص  بموجبه  املجلس  اعتمد  الذي   ،1  2006 حزيران/يونيه   29
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،

وإذ تشري إىل قرارها 178/61 املؤرخ 20 كانون األول/ديسمرب 2006، الذي 
قررت بموجبه إرجاء النظر يف اإلعالن والبت فيه من أجل إتاحة الوقت ملواصلة 
املشاورات اجلارية بشأنه، وقررت أيضًا اختتام النظر يف اإلعالن قبل هناية الدورة 

احلادية والستني للجمعية العامة،
يف  الواردة  بصيغته  األصلية  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  تعتمد 

مرفق هذا القرار.
اجللسة العامة 107
13 أيلول/سبتمرب 2007

املرفق

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

إن اجلمعية العامة،
يف  النية  حسن  من  وانطالقًا  املتحدة،  األمم  ميثاق  ومبادئ  بمقاصد  تسرتشد  إذ 

الوفاء بااللتزامات التي تقع عىل عاتق الدول وفقًا ألحكام امليثاق،
يف  تسلم  وإذ  األخرى،  الشعوب  مجيع  مع  األصلية  الشعوب  مساواة  تؤكد  وإذ 
الوقت نفسه بحق مجيع الشعوب يف أن تكون خمتلفة ويف أن تعترب نفسها خمتلفة 

ويف أن حترتم بصفتها هذه،

 ،)A/61/53( 53 انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  1
اجلزء األول، الفصل الثاين، الفرع ألف.
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والثقافات  احلضارات  وثراء  تنوع  يف  تساهم  الشعوب  مجيع  أن  أيضًا  تؤكد  وإذ 
التي تشكل تراث اإلنسانية املشرتك،

وإذ تؤكد كذلك أن مجيع املذاهب والسياسات واملامرسات التي تستند أو تدعو 
إىل تفوق شعوب أو أفراد عىل أساس األصل القومي أو االختالف العنرصي أو 
الديني أو العرقي أو الثقايف مذاهب وسياسات وممارسات عنرصية وزائفة علميًا 

وباطلة قانونًا ومدانة أخالقيًا وظاملة اجتامعيًا،

وإذ تؤكد من جديد أنه ينبغي للشعوب األصلية، يف ممارستها حلقوقها، أن تتحرر 
ا كان نوعه، من التمييز أيًّ

وإذ يساورها القلق ملا عانته الشعوب األصلية من أشكال ظلم تارخيية، نجمت عن 
أمور عدة منها استعامرها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتايل 
ومصاحلها  الحتياجاهتا  وفقًا  التنمية  يف  حقها  ممارسة  من  خاصة  بصفة  منعها 

اخلاصة،

األصلية  للشعوب  الطبيعية  احلقوق  وتعزيز  احرتام  إىل  امللّحة  احلاجة  تدرك  وإذ 
املستمدة من هياكلها السياسيـة واالقتصادية واالجتامعيـة ومن ثقافاهتا وتقاليدها 

الروحية وتارخيها وفلسفاهتا، وال سيام حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها،

وإذ تدرك أيضًا احلاجة امللّحة إىل احرتام وتعزيز حقوق الشعوب األصلية املكرسة 
يف املعاهدات واالتفاقات وغريها من الرتتيبات البّناءة املربمة مع الدول،

عىل  أوضاعها  حتسني  أجل  من  أنفسها  األصلية  الشعوب  بتنظيم  ترحب  وإذ 
حد  وضع  أجل  ومن  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املستويات 

جلميع أشكال التمييز والقمع حيثام وجدت،

ومتس  متسها  التي  التطورات  عىل  األصلية  الشعوب  سيطرة  بأن  منها  واقتناعًا 
وثقافاهتا  مؤسساهتا  عىل  احلفاظ  من  ستمّكنها  ومواردها  وأقاليمها  أراضيها 

وتقاليدها وتعزيزها، ومن تعزيز تنميتها وفقًا لتطلعاهتا واحتياجاهتا،

التقليدية  وممارساهتا  وثقافاهتا  األصلية  الشعوب  معارف  احرتام  أن  تدرك  وإذ 
يساهم يف حتقيق تنمية مستدامة ومنصفة للبيئة ويف حسن إدارهتا،

وإذ تؤكد أن جتريد أرايض وأقاليم الشعوب األصلية من السالح يسهم يف إحالل 
السالم وحتقيق التقدم والتنمية عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي والتفاهم 

وإقامة عالقات ودية بني أمم العامل وشعوبه،
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وإذ تدرك بوجه خاص أن ألرس وجمتمعات الشعوب األصلية احلق يف االحتفاظ 
يتفق  بام  ورفاههم،  وتعليمهم  وتدريبهم  أطفاهلا  تربية  عن  املشرتكة  باملسؤولية 

وحقوق الطفل،

وإذ ترى أن احلقوق املكرسة يف املعاهدات واالتفاقات والرتتيبات البّناءة األخرى 
شواغل  احلاالت،  بعض  يف  تثري،  أمور  األصلية  والشعوب  الدول  بني  املربمة 

واهتاممات دولية وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعًا دوليًا،

البّناءة األخرى، والعالقة  املعاهدات واالتفاقات والرتتيبات  أن  أيضًا  وإذ ترى 
األصلية  الشعوب  بني  قوية  رشاكة  عليه  تقوم  الذي  األساس  هي  متثلها،  التي 

والدول،

وإذ تعرتف بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 2 والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد   2 والثقافية  واالجتامعية 
وكذلك إعالن وبرنامج عمل فيينا 3 تؤكد األمهية األساسية حلق مجيع الشعوب 
السيايس وتسعى  الذي بمقتضاه تقرر الشعوب بحرية وضعها  يف تقرير املصري، 

بحرية لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتامعية والثقافية،

وإذ تضع يف اعتبارها أنه ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز االحتجاج به حلرمان أّي 
شعب من الشعوب من ممارسة حقه يف تقرير املصري وفقًا للقانون الدويل،

سيعزز  اإلعالن  هذا  يف  األصلية  الشعوب  بحقوق  االعرتاف  بأن  منها  واقتناعًا 
مبادئ  إىل  استنادًا  األصلية،  والشعوب  الدولة  بني  والتعاون  التوافق  عالقات 

العدل والديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان وعدم التمييز وحسن النية،

الدولية  الصكوك  بموجب  التزاماهتا  بجميع  تتقيد  أن  عىل  الدول  تشجع  وإذ 
تنطبق عىل  املتعلقة بحقوق اإلنسان حسبام  الصكوك  بفعالية، وبخاصة  وتنفذها 

الشعوب األصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب املعنية،

حقوق  ومحاية  تعزيز  يف  تؤديه  ومستمرًا  هامًا  دورًا  املتحدة  لألمم  أن  تؤكد  وإذ 
الشعوب األصلية،

انظر القرار 2200 ألف )د - 21(، املرفق.  2

A/CONF.157/24 Part I، الفصل الثالث.  3
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وإذ تعتقد أن هذا اإلعالن خطوة مهمة أخرى نحو االعرتاف بحقوق وحريات 
الشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتها ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع 

هبا منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان،

وإذ تقّر بأن ألفراد الشعوب األصلية أن يتمتعوا دونام متييز بجميع حقوق اإلنسان 
املعرتف هبا يف القانون الدويل وبأن للشعوب األصلية حقوقًا مجاعية ال غنى عنها 

لوجودها ورفاهيتها وتنميتها املتكاملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من جديد،

وإذ تقّر بأن حالة الشعوب األصلية ختتلف من منطقة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر 
وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية واإلقليمية وخمتلف املعلومات األساسية 

التارخيية والثقافية من أمهية،

تعلن رسميًا إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق الشعوب األصلية، بوصفه 
معيار إنجاز ال بد من السعي إىل حتقيقه بروح من الرشاكة واالحرتام املتبادل:

املادة 1
حقوق  بجميع  أفرادًا،  أو  مجاعات  الكامل،  التمتع  يف  احلق  األصلية  للشعوب 
اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان 4 والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

املادة 2
الشعوب األصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب واألفراد، وهلم 
احلق يف أن يتحرروا من أّي نوع من أنواع التمييز يف ممارسة حقوقهم، وال سيام 

التمييز استنادًا إىل منشئهم األصيل أو هويتهم األصلية.

املادة 3
للشعوب األصلية احلق يف تقرير املصري. وبمقتىض هذا احلق تقرر هذه الشعوب 
االقتصادية واالجتامعية  تنميتها  لتحقيق  بحرية  السيايس وتسعى  بحرية وضعها 

والثقافية.

القرار 217 ألف )د - 3(.  4
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املادة 4
الذايت  املصري، احلق يف االستقالل  تقرير  للشعوب األصلية، يف ممارسة حقها يف 
أو احلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوهنا الداخلية واملحلية، وكذلك يف سبل 

ووسائل متويل مهام احلكم الذايت التي تضطلع هبا.

املادة 5
للشعوب األصلية احلق يف احلفاظ عىل مؤسساهتا السياسية والقانونية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية املتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها يف املشاركة الكاملة، 

إذا اختارت ذلك، يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للدولة.

املادة 6
لكل فرد من أفراد الشعوب األصلية احلق يف جنسية.

املادة 7
ألفراد الشعوب األصلية احلق يف احلياة والسالمة البدنية والعقلية واحلرية   -  1

واألمان الشخيص.

للشعوب األصلية احلق اجلامعي يف أن تعيش يف حرية وسالم وأمن بوصفها   -  2
شعوبًا متميزة وأاّل تتعرض ألّي عمل من أعامل اإلبادة اجلامعية أو أّي عمل آخر 

من أعامل العنف، بام فيها النقل القرسي ألطفال املجموعة إىل جمموعة أخرى.

املادة 8
أو  القرسي  للدمج  التعرض  عدم  يف  احلق  وأفرادها  األصلية  للشعوب   -  1

لتدمري ثقافتهم.

عىل الدول أن تضع آليات فّعالة ملنع ما ييل واالنتصاف منه:  -  2

أو يؤدي إىل حرمان الشعوب األصلية من سالمتها  أّي عمل هيدف  ) أ ( 
بوصفها شعوبًا متميزة أو من قيمها الثقافية أو هوياهتا اإلثنية؛

أو  أقاليمها  أو  أراضيها  ملكية  نزع  إىل  يؤدي  أو  هيدف  عمل  أّي  )ب( 
مواردها؛
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أّي شكل من أشكال نقل السكان القرسي هيدف أو يؤدي إىل انتهاك  )ج( 
أو تقويض أّي حق من حقوقهم؛

أّي شكل من أشكال االستيعاب أو اإلدماج القرسي؛ )د ( 

أّي دعاية موجهة ضدها هتدف إىل تشجيع التمييز العرقي أو اإلثني أو  )هـ( 
التحريض عليه.

املادة 9
للشعوب األصلية وأفرادها احلق يف االنتامء إىل جمتمع أصيل أو إىل أمة أصلية وفقًا 
لتقاليد وعادات املجتمع املعني أو األمة املعنية. وال جيوز أن يرتتب عىل ممارسة 

هذا احلق متييز من أّي نوع.

املادة 10
أن  جيوز  وال  أقاليمها.  أو  أراضيها  من  قرسًا  األصلية  الشعوب  ترحيل  جيوز  ال 
حيدث النقل إىل مكان جديد دون إعراب الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها 
احلرة واملسبقة واملستنرية وبعد االتفاق عىل تعويض منصف وعادل، واالتفاق، 

حيثام أمكن، عىل خيار العودة.

املادة 11
وإحيائها.  الثقافية  وعاداهتا  تقاليدها  ممارسة  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1
واملستقبل  املايض واحلارض  ثقافاهتا يف  احلفاظ عىل مظاهر  احلق يف  ذلك  ويشمل 
والرسومات  واملصنوعات  والتارخيية  األثرية  كاألماكن  وتطويرها،  ومحايتها 
واالحتفاالت والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون العرض املرسحي واآلداب.

عىل الدول أن توفر سبل انتصاف من خالل آليات فّعالة، يمكن أن تشمل   -  2
رد احلقوق، وتوضع باالتفاق مع الشعوب األصلية، فيام يتصل بممتلكاهتا الثقافية 
والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية 

أو انتهاكًا لقوانينها وتقاليدها وعاداهتا.

املادة 12
وعاداهتا  تقاليدها  وتعليم  وتنمية  ممارسة  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1
وطقوسها الروحية والدينية واملجاهرة هبا؛ واحلق يف احلفاظ عىل أماكنها الدينية 
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والثقافية ومحايتها واالختالء فيها؛ واحلق يف استخدام أشيائها اخلاصة بالطقوس 
والتحكم فيها؛ واحلق يف إعادة رفات موتاها إىل أوطاهنم.

عىل الدول أن تسعى إىل إتاحة الوصول إىل ما يف حوزهتا من األشياء اخلاصة   -  2
بالطقوس ورفات املوتى و/أو استعادهتا من خالل آليات منصفة وشفافة وفّعالة 

توضع باالتفاق مع الشعوب األصلية املعنية.

املادة 13
ولغاهتا  تارخيها  وتطوير  واستخدام  إحياء  يف  احلق  األصلية  للشعــوب   -  1
وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا ونظمها الكتابية وآداهبا ونقلها إىل أجياهلا املقبلة، ويف 
تسمية املجتمعات املحلية واألماكن واألشخاص بأسامئها اخلاصة واالحتفاظ هبا.

لضامن  وكذلك  احلق  هذا  محاية  لضامن  فّعالة  تدابري  تتخذ  أن  الدول  عىل   -  2
إمكانية فهم الشعوب األصلية لإلجراءات السياسية والقانونية واإلدارية، وضامن 
تفهم وضعهم يف تلك اإلجراءات، حتى لو استلزم ذلك توفري الرتمجة الشفوية أو 

وسائل أخرى مالئمة.

املادة 14
والسيطرة  التعليمية  ومؤسساهتا  نظمها  إقامة  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1

عليها وتوفري التعليم بلغاهتا، بام يتالءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
ألفراد الشعوب األصلية، وال سيام األطفال، احلق يف احلصول من الدولة   -  2

عىل التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونام متييز.
عىل الدول أن تتخذ، باالتفاق مع الشعوب األصلية، تدابري فّعالة لتمكني   -  3
أفـراد الشعـوب األصليـة، وال سـيام األطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج 

جمتمعاهتم املحلية، من احلصول، إن أمكن، عىل تعليم بثقافتهم ولغتهم.

املادة 15
عن  صحيحًا  تعبريًا  واإلعالم  التعليم  يعرب  أن  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1

جالل وتنوع ثقافاهتا وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا.
عىل الدول أن تتخذ تدابري فّعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية   -  2
والتفاهم  التسامح  ولتعزيز  التمييز  عىل  والقضاء  التحامل  ملكافحة  املعنية، 

والعالقات الطيبة بني الشعوب األصلية وسائر رشائح املجتمع.
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املادة 16
بلغاهتا  إنشـاء وسائـط اإلعالم اخلاصة هبا  احلـق يف  للشعـوب األصليـة   -  1
األصلية  بالشعوب  اخلاصة  غري  اإلعالم  وسائط  أشكال  مجيع  إىل  الوصول  ويف 

دونام متييز.

عىل الدول أن تتخذ تدابري فّعالة لضامن أن جتسد وسائط اإلعالم اململوكة   -  2
الثقايف للشعوب األصلية. وينبغي للدول أن  التنوع  الواجب  النحو  للدولة عىل 
التنوع  اململوكة ملكية خاصة عىل أن جتسد بشكل واف  تشجع وسائط اإلعالم 

الثقايف للشعوب األصلية، دون اإلخالل بضامن حرية التعبري الكاملة.

املادة 17
للشعوب األصلية وأفرادها احلق يف التمتع الكامل بجميع احلقوق املكفولة   -  1

بموجب قانون العمل الدويل وقانون العمل املحيل الساريني.

تدابري  األصلية،  الشعوب  مع  والتعاون  بالتشاور  تتخذ،  أن  الدول  عىل   -  2
حمددة حلامية أطفال الشعوب األصلية من االستغالل االقتصادي ومن القيام بأّي 
عمل حيتمل أن يكون خطرًا عليهم أو متعارضًا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارًا 
بصحتهم أو نموهم اجلسدي أو الذهني أو الروحي أو األخالقي أو االجتامعي، 

مع مراعاة نقاط ضعفهم اخلاصة وأمهية التعليم من أجل متكينهم.

يف  متييزية  رشوط  ألية  التعرض  عدم  يف  احلق  األصلية  الشعوب  ألفراد   -  3
العاملة، وبخاصة يف جمايل التوظيف أو األجور.

املادة 18
للشعوب األصلية احلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل التي متس 
حقوقها من خالل ممثلني ختتارهم هي بنفسها ووفقًا إلجراءاهتا اخلاصة، وكذلك 

احلق يف حفظ وتطوير مؤسساهتا األصلية اخلاصة هبا التي تقوم باختاذ القرارات.

املادة 19
عىل الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من خالل 
املؤسسات التي متثلها للحصول عىل موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل اختاذ 

وتنفيذ أّي تدابري ترشيعية أو إدارية يمكن أن متسها.



9

املادة 20
للشعوب األصلية احلق يف أن حتتفظ بنظمها أو مؤسساهتا السياسية واالقتصادية   -  1
واالجتامعية وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن يف متتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن 

متارس بحرية مجيع أنشطتها التقليدية وغريهــا من األنشطة االقتصادية.

الرزق والتنمية احلق يف احلصول  للشعوب األصلية املحرومة من أسباب   -  2
عىل جرب عادل ومنصف.

املادة 21
االقتصادية  أوضاعها  حتسني  يف  متييز،  دونام  احلق،  األصلية  للشعوب   -  1
وإعادة  املهني  والتدريب  والعاملة  التعليم  جماالت  يف  سيام  وال  واالجتامعية، 

التدريب واإلسكان والرصف الصحي والصحة والضامن االجتامعي.

لضامن  خاصة  تدابري  االقتضاء،  وعند  فّعالة،  تدابري  تتخذ  أن  الدول  عىل   -  2
التحسني املستمر ألوضاعها االقتصادية واالجتامعية. ويوىل اهتامم خاص للحقوق 
واالحتياجات اخلاصة للمسنني والنساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة من الشعوب األصلية.

املادة 22
اخلاصة  واالحتياجات  للحقوق  خاص  اهتامم  اإلعالن  هذا  تنفيذ  يف  يوىل   -  1
الشعوب  من  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألطفال  والشباب  والنساء  للمسنني 

األصلية.

عىل الدول أن تتخذ، جنبًا إىل جنب مع الشعوب األصلية، تدابري لكفالة   -  2
متتع نساء وأطفال الشعوب األصلية باحلامية والضامنات الكاملة من مجيع أشكال 

العنف والتمييز.

املادة 23
أجل  من  واسرتاتيجيات  أولويات  وتطوير  حتديد  يف  احلق  األصلية  للشعوب 
تشارك  أن  يف  خاصة  بصفة  احلق  األصلية  وللشعوب  التنمية.  يف  حقها  ممارسة 
الربامج  من  وغريها  واإلسكان  الصحة  برامج  وحتديد  تطوير  يف  نشطة  مشاركة 
تلك  بإدارة  املستطاع،  قدر  تضطلع،  وأن  متسها،  التي  واالجتامعية  االقتصادية 

الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصة.
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املادة 24
ممارساهتا  عىل  احلفاظ  ويف  التقليدي  طبها  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1
الطبية واحليوانات واملعادن احليوية اخلاصة  النباتات  الصحية، بام يف ذلك حفظ 
هبا. وألفراد الشعوب األصلية أيضًا احلق يف احلصول، دون أّي متييز، عىل مجيع 

اخلدمات االجتامعية والصحية.

ألفراد الشعوب األصلية حق متكافئ يف التمتع بأعىل مستوى يمكن بلوغه   -  2
من معايري الصحة اجلسدية والعقلية. وعىل الدول أن تتخذ اخلطوات الالزمة بغية 

التوصل تدرجييًا إىل إعامل هذا احلق إعاماًل كاماًل.

املادة 25
من  هلا  بام  املتميزة  الروحية  عالقتها  وتعزيز  حفظ  يف  احلق  األصلية  للشعوب 
كانت  التي  املوارد  من  وغريها  الساحلية  والبحار  واملياه  واألقاليم  األرايض 
بصفة تقليدية متتلكها أو كانت بخالف ذلك تشغلها وتستخدمها، وهلا احلق يف 

االضطالع بمسؤولياهتا يف هذا الصدد جتاه األجيال املقبلة.

املادة 26
أو  امتلكتها  التي  واملوارد  واألقاليم  األرايض  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1

شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخالف ذلك.

للشعوب األصلية احلق يف امتالك األرايض واألقاليم واملوارد التي حتوزها   -  2
التقليدية،  االستخدام  أو  الشغل  أشكال  من  غريها  أو  التقليدية  امللكية  بحكم 
واحلق يف استخدامها وتنميتها والسيطرة عليها، هي واألرايض واألقاليم واملوارد 

التي اكتسبتها بخالف ذلك.

متنح الدول اعرتافًا ومحاية قانونيني هلذه األرايض واألقاليم واملوارد. ويتم   -  3
وتقاليدها  املعنية  األصلية  الشعوب  لعادات  الواجبة  املراعاة  مع  االعرتاف  هذا 

ونظمها اخلاصة بحيازة األرايض.

املادة 27
وتنفيذ عملية  بوضع  املعنية،  األصلية  الشعوب  مع  إىل جنب  الدول، جنبًا  تقوم 
االعرتاف  األصلية  الشعوب  متنح  وشفافة  ومفتوحة  وحمايدة  ومستقلة  عادلة 
وذلك  األرايض،  بحيازة  اخلاصة  ونظمها  وعاداهتا  وتقاليدها  بقوانينها  الواجب 
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اعرتافًا وإقرارًا بحقوق الشعوب األصلية املتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، 
بام يف ذلك األرايض واألقاليم واملوارد التي كانت متتلكها بصفة تقليدية أو كانت 
أن تشارك يف  أو تستخدمها بخالف ذلك. وللشعوب األصلية احلق يف  تشغلها 

هذه العملية.

املادة 28
للشعوب األصلية احلق يف اجلرب بطرق يمكن أن تشمل الرد، أو إذا تعذر   -  1
ذلك، التعويض العادل واملنصف واملقسط، فيام خيص األرايض واألقاليم واملوارد 
التي كانت متتلكها بصفة تقليدية أو كانت بخالف ذلك تشغلها أو تستخدمها، 
موافقتها  دون  أضريت  أو  استخدمت  أو  احتلت  أو  أخذت  أو  صودرت  والتي 

احلرة واملسبقة واملستنرية.

يقدم التعويض يف صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية   -  2
مناسب،  آخر  جرب  أّي  أو  نقدي  تعويض  صورة  يف  أو  القانوين  واملركز  واحلجم 

 

ما مل توافق الشعوب املعنية موافقة حرة عىل غري ذلك.

املادة 29
للشعوب األصلية احلق يف حفظ ومحاية البيئة والقدرة اإلنتاجية ألراضيها   -  1
الشعوب  ملساعدة  برامج  وتنفذ  تضع  أن  الدول  وعىل  ومواردها.  أقاليمها  أو 

األصلية يف تدابري احلفظ واحلامية هذه، دونام متييز.

عىل الدول أن تتخذ تدابري فّعالة لضامن عدم ختزين مواد خطرة أو التخلص   -  2
واملسبقة  احلرة  موافقتها  دون  أقاليمها،  أو  األصلية  الشعوب  أرايض  يف  منها 

واملستنرية.

فّعالة لكي تكفل، عند الرضورة، حسن  تدابري  تتخذ  أن  أيضًا  الدول  عىل   -  3
تنفيذ الربامج املتعلقة برصد صحة الشعوب األصلية وحفظها ومعاجلتها، حسبام 

تعدها وتنفذها الشعوب املترضرة من هذه املواد.

املادة 30
أقاليمها،  أو  الشعوب األصلية  أرايض  بأنشطة عسكرية يف  القيام  ال جيوز   -  1 
الشعوب  بحرية  تطلبه  أو  ذلك  تقّر  مل  ما  أو  وجيهة،  عامة  مصلحة  تربرها  مل  ما 

األصلية املعنية.
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خالل  من  املعنية،  األصلية  الشعوب  مع  فعلية  مشاورات  الدول  جتري   -  2
إجراءات مالئمة، وال سيام من خالل املؤسسات املمثلة هلا، قبل استخدام أراضيها 

أو أقاليمها يف أنشطة عسكرية.

املادة 31
ومعارفها  الثقايف  تراثها  عىل  والسيطرة  احلفاظ  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1
بالنسبة  األمر  وكذلك  وتطويرها،  ومحايتها  التقليدية  الثقافية  وتعبرياهتا  التقليدية 
ملظاهر علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا، بام يف ذلك املوارد البرشية واجلينية والبذور 
واآلداب  الشفوية  والتقاليد  والنباتات  احليوانات  خصائص  ومعرفة  واألدوية 
والفنون  البرصية  والفنون  التقليدية  واأللعاب  بأنواعها  والرياضة  والرسوم 
االستعراضية. وهلا احلق أيضًا يف احلفاظ والسيطرة عىل ملكيتها الفكرية هلذا الرتاث 

الثقايف واملعارف التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية ومحايتها وتطويرها.

فّعالة  تدابري  األصلية،  الشعوب  مع  جنب  إىل  جنبًا  تتخذ،  أن  الدول  عىل   -  2
لالعرتاف هبذه احلقوق ومحاية ممارستها.

املادة 32
واالسرتاتيجيات  األولويات  وترتيب  حتديد  يف  احلق  األصلية  للشعوب   -  1

املتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى.

عىل الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من   -  2
خالل املؤسسات التي متثلها للحصول عىل موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أّي 
مرشوع يؤثر يف أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى، وال سيام فيام يتعلق بتنمية 

أو استخدام أو استغالل املوارد املعدنية أو املائية أو املوارد األخرى.

عىل الدول أن تضع آليات فّعالة لتوفري جرب عادل ومنصف عن أية أنشطة   -  3
كهذه، وأن تتخذ تدابري مناسبة لتخفيف اآلثار البيئية أو االقتصادية أو االجتامعية 

أو الثقافية أو الروحية الضارة.

املادة 33
للشعوب األصلية احلق يف حتديد هويتها أو انتامئها وفقًا لعاداهتا وتقاليدها.   -  1
جنسية  عىل  احلصول  يف  األصلية  الشعوب  أفراد  حق  من  ينتقص  ال  أمر  وهذا 

الدول التي يعيشون فيها.
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للشعوب األصلية احلق يف تقرير هياكلها واختيار أعضاء مؤسساهتا وفقًا   -  2
إلجراءاهتا اخلاصة.

املادة 34
وعاداهتا  املؤسسية  هياكلها  وصون  وتطوير  تعزيز  يف  احلق  األصلية  للشعوب 
أو  ُنُظمها  وكذلك  املتميزة،  وممارساهتا  وإجراءاهتا  وتقاليدها  الروحية  وقيمها 

عاداهتا القانونية، إن وجدت، وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان الدولية.

املادة 35
للشعوب األصلية احلق يف تقرير مسؤوليات األفراد جتاه جمتمعاهتم املحلية.

املادة 36
للشعوب األصلية، وال سيام الشعوب التي تفصل بينها حدود دولية، احلق   -  1
يف احلفاظ عىل اتصاالهتا وعالقاهتا وتعاوهنا وتطويرها، بام يف ذلك األنشطة التي 
تقام من أجل أغراض روحية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتامعية مع أعضائها 

ومع شعوب أخرى عرب احلدود.

عىل الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تدابري فّعالة   -  2
لتيسري ممارسة هذا احلق وضامن إعامله.

املادة 37
للشعوب األصلية احلق يف االعرتاف باملعاهدات واالتفاقات وغري ذلك من   -  1
الرتتيبات البّناءة املربمة مع الدول أو مع ما خيلفها من دول ومراعاهتا وإعامهلا، ويف 
جعل الدول تنفذ وحترتم هذه املعاهدات واالتفاقات وغريها من الرتتيبات البّناءة.

ليس يف هذا اإلعالن ما يمكن تفسريه بأنه يقلل أو يلغي حقوق الشعوب   -  2
الرتتيبات  من  وغريها  واالتفاقات  املعاهدات  يف  عليها  املنصوص  األصلية 

البّناءة.

املادة 38
عىل الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، التدابري املالئمة، 

بام فيها التدابري الترشيعية، لتحقيق الغايات املنشودة يف هذا اإلعالن.
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املادة 39
الدول  من  وتقنية  مالية  مساعدات  عىل  احلصول  يف  احلق  األصلية  للشعوب 
هذا  يف  عليها  املنصوص  باحلقوق  التمتع  أجل  من  الدويل،  التعاون  طريق  وعن 

اإلعالن.

املادة 40
الرصاعات  حل  أجل  من  ومنصفة  عادلة  إجراءات  يف  احلق  األصلية  للشعوب 
واخلالفات مع الدول أو األطراف األخرى ويف صدور قرار رسيع يف هذا الشأن، 
الفردية واجلامعية.  تعّد عىل حقوقها  أّي  فّعالة من  انتصاف  احلق يف سبل  هلا  كام 
وتقاليدها  املعنية  األصلية  الشعوب  عادات  النوع  هذا  من  قرار  أّي  يف  وتراعى 

وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق اإلنسان الدولية.

املادة 41
التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظامت  تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة 
من  سيام  وال  اإلعالن،  هذا  ألحكام  التام  التنفيذ  يف  األخرى  الدولية  احلكومية 
خالل حشد التعاون املايل واملساعدة التقنية. وتتاح السبل والوسائل التي تضمن 

مشاركة الشعوب األصلية يف املسائل التي متسها.

املادة 42
الشعوب  بقضايا  املعني  الدائم  املنتدى  وبخاصة  وهيئاهتا،  املتحدة  األمم  تعمل 
والدول عىل  القطري،  املستوى  املتخصصة، وال سيام عىل  والوكاالت  األصلية، 

تعزيز احرتام أحكام هذا اإلعالن وتطبيقها التام ومتابعة فعالية تنفيذها.

املادة 43
تشكل احلقوق املعرتف هبا يف هذا اإلعالن املعايري الدنيا من أجل بقاء الشعوب 

األصلية يف العامل وكرامتها ورفاهها.

املادة 44
للذكور  بالتساوي  مكفولة  اإلعالن  هذا  يف  هبا  املعرتف  واحلريات  احلقوق  مجيع 

واإلناث من أفراد الشعوب األصلية.
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املادة 45
ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز تفسريه بأنه يقلل أو يلغي احلقوق احلالية للشعوب 

األصلية أو احلقوق التي قد حتصل عليها يف املستقبل.

املادة 46
بأنه يقتيض ضمنًا أن ألّي دولة أو  ليس يف هذا اإلعالن ما يمكن تفسريه   -  1
شعب أو مجاعة أو شخص حق يف املشاركة يف أّي نشاط أو أداء أّي عمل يناقض 
ميثاق األمم املتحدة، أو يفهم منه أنه خيول أو يشجع أّي عمل من شأنه أن يؤدي، 
السياسية  الوحدة  أو  اإلقليمية  السالمة  إضعاف  أو  تقويض  إىل  جزئيًا،  أو  كلية 

للدول املستقلة وذات السيادة.
حقوق  احرتام  اإلعالن  هذا  يف  عليها  املنصوص  احلقوق  ممارسة  يف  جيب   -  2
يف  الواردة  احلقوق  ممارسة  ختضع  وال  للجميع.  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
هذا اإلعالن إاّل للقيود املقررة قانونًا ووفقًا لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان. 
وجيب أن تكون هذه القيود غري متييزية والزمة وأن يكون غرضها الوحيد ضامن 
ما توجبه حقوق وحريات الغري من اعرتاف واحرتام والوفاء باملقتضيات العادلة 

واألشد رضورة لقيام جمتمع ديمقراطي.
العدالة والديمقراطية  ملبادئ  الواردة يف هذا اإلعالن وفقًا  تفرس األحكام   -  3

واحرتام حقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز واحلكم السديد وحسن النية.


