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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 وA/61/L.67( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةوند[

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية - ٦١/٢٩٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا  ــيط علمـ ــرارهإذ حتـ ــواردة يف قـ ــسان الـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــية جملـ ــؤرخ١/٢ بتوصـ  املـ

تمـد الـس مبوجبـه نـص إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن، الـذي اع)١(٢٠٠٦يونيـه/حزيران ٢٩
 حقوق الشعوب األصلية،

ــؤرخ٦١/١٧٨ إىل قرارهــاوإذ تــشري  ــذي٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ امل ، ال
قررت مبوجبه إرجاء النظر يف اإلعالن والبت فيه مـن أجـل إتاحـة الوقـت ملواصـلة املـشاورات

ــام النظــروقــررت أيــضااجلاريــة بــشأنه، ــستنياختت ــدورة احلاديــة وال ــل ايــة ال يف اإلعــالن قب
 للجمعية العامة،

بشأن حقوق الـشعوب األصـلية بـصيغته الـواردة يف مرفـق إعالن األمم املتحدة تعتمد 
 .هذا القرار

 ١٠٧اجللسة العامة
 ٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول١٣

_______________

ــر )١( ــة والــستون، امللحــق رقــم:انظ ــدورة احلادي ــة العامــة، ال ــائق الرمسيــة للجمعي ،(A/61/53) ٥٣الوث
 .زء األول، الفصل الثاين، الفرع ألفاجل
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 املرفق
  األصليةالشعوب األمم املتحدة بشأن حقوقإعالن

 
 ،مةإن اجلمعية العا 
 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وانطالقا من حـسن النيـة يف الوفـاءإذ تسترشد 

 ،ألحكام امليثاقبااللتزامات اليت تقع على عاتق الدول وفقا
ــساواة كــدتؤ إذو  ــعم ــع مجي ــشعوب الــشعوب األصــلية م سلم يفتــوإذ األخــرى،ال

 ويف أن حتتـرم خمتلفـةنفـسهان تعترب ويف أق مجيع الشعوب يف أن تكون خمتلفةالوقت نفسه حب
 بصفتها هذه،

 الـيتوالثقافـات مجيع الشعوب تساهم يف تنوع وثـراء احلـضاراتأن ؤكد أيضات وإذ 
 تشكل تراث اإلنسانية املشترك،

تـدعو  مجيـع املـذاهب والـسياسات واملمارسـات الـيت تـستند أوأن ؤكد كذلكت وإذ 
ــى أســاس األصــ إىل تفــوق شــعوب أو ــراد عل ــديين االخــتالف العنــصري أو ل القــومي أوأف ال

ــي أو أو ــصريةمــذاهب وسياســات وممارســاتالثقــايف العرق ــاعن ــة قانون ــا وباطل ــة علمي  وزائف
 ومدانة أخالقيا وظاملة اجتماعيا،

 أن تتحـررحلقوقهـا، ينبغـي للـشعوب األصـلية، يف ممارسـتهاأنه تؤكد من جديد وإذ 
  نوعه،كان من التمييز أيا

 عـن جنمـتالشعوب األصلية من أشكال ظلـم تارخييـة، ملا عانتهورها القلقيسا وإذ 
 منعهــا اســتعمارها وســلب حيازــا ألراضــيها وأقاليمهــا ومواردهــا، وبالتــايلأمــور عــدة منــها

 بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية وفقا الحتياجاا ومصاحلها اخلاصة،
للــشعوب األصــلية الطبيعيــةيــز احلقــوق امللحــة إىل احتــرام وتعزاحلاجــة دركتــ وإذ 

 واالقتـصادية واالجتماعيــة ومـن ثقافاـا وتقاليـدها الروحيــةالـسياسيـةاملـستمدة مـن هياكلـها
 سيما حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها،  والوفلسفاا،وتارخيها

كرسـة الـشعوب األصـلية املحقـوق امللحة إىل احتـرام وتعزيـزاحلاجة أيضادركت وإذ 
  مع الدول،املربمةيف املعاهدات واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة

حتــسني أوضــاعها علـــى أجــل مــننفــسها الــشعوب األصــلية أبتنظــيم رحــبت وإذ 
 ومـن أجـل وضـع حـد جلميـع أشـكالة والثقافيـة واالجتماعية واالقتصاديةالسياسياملستويات

  والقمع حيثما وجدت،التمييز
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 ومتـس أراضـيهامتسهااليت التطورات سيطرة الشعوب األصلية علىبأن ا منهواقتناعا 
ومـن وتقاليـدها وتعزيزهـا،وثقافاـاعلى مؤسساااحلفاظتمكنها منسوأقاليمها ومواردها

 تعزيز تنميتها وفقا لتطلعاا واحتياجاا،
التقليديـة يـساهم وممارسـاا احترام معارف الشعوب األصلية وثقافاـاأن تدرك وإذ 

 ،حسن إداراويفللبيئة ومنصفةيف حتقيق تنمية مستدامة
يف إحـالل  يـسهممـن الـسالح الـشعوب األصـليةوأقاليم أراضي جتريدأن تؤكد وإذ 

ــصاديالــسال ــصعيدين االقت ــى ال ــة عل ــق التقــدم والتنمي ــةواالجتمــاعيم وحتقي ــاهم وإقام  والتف
 ، وشعوبهعالقات ودية بني أمم العامل

 ألســر وجمتمعــات الــشعوب األصــلية احلــق يف االحتفــاظأن بوجــه خــاصدركتــ وإذ 
 ، مبا يتفق وحقوق الطفل،ورفاههم وتعليمهموتدريبهمباملسؤولية املشتركة عن تربية أطفاهلا

 والترتيبـات البنـاءة األخــرىواالتفاقـات احلقـوق املكرسـة يف املعاهـداتأن رىتـ وإذ 
 احلاالت، شـواغل واهتمامـات دوليـةبعض، يفأمور تثريب األصليةاملربمة بني الدول والشعو

 دوليا،وتنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعا
 الـيتوالعالقـة املعاهـدات واالتفاقـات والترتيبـات البنـاءة األخـرى،أن رى أيـضات وإذ 

  بني الشعوب األصلية والدول، قويةشراكةالذي تقوم عليهمتثلها، هي األساس
ــاحلقوق االقتــصاديةميثــاق بــأن تــرفعت وإذ   األمــم املتحــدة والعهــد الــدويل اخلــاص ب

وكـذلك إعـالن )٢( والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية)٢(والثقافيةواالجتماعية
 الــشعوب يف تقريــر املــصري، الــذيمجيــعاألمهيــة األساســية حلـق تؤكــد)٣(وبرنـامج عمــل فيينــا

ــها االقتــصاديةوتــسعىالــسياسيوضــعهاريــةمبقتــضاه تقــرر الــشعوب حب ــق تنميت  حبريــة لتحقي
 واالجتماعية والثقافية،

ــ وإذ  ــت ــه اضع يف اعتباره ــاأن ــذا اإلعــالن م ــيس يف ه ــهجيــوز  ل ــان االحتجــاج ب  حلرم
  يف تقرير املصري وفقا للقانون الدويل،ممارسة حقهشعوب منشعب من ال أي

 يف هــذا اإلعــالن ســيعززاألصــليةوب االعتــراف حبقــوق الــشعبــأن ها منــواقتناعــا 
ــشعوب ــة والـ ــني الدولـ ــاون بـ ــق والتعـ ــات التوافـ ــلية،عالقـ ــتنادا إىل األصـ ــدلاسـ ــادئ العـ مبـ

  وحسن النية،التمييزوالدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان وعدم
_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 الـصكوك الدوليـة وتنفـذهامبوجـب التزاماـاتتقيد جبميع على أنالدول شجعت وإذ 
 تنطبــق علــى الــشعوب األصــلية،حــسبماة الــصكوك املتعلقــة حبقــوق اإلنــساناصــوخب ،بفعاليــة

  املعنية،الشعوبوذلك بالتشاور والتعاون مع
ــاأن تؤكــد وإذ  ــم املتحــدة دورا هام ــستمرا لألم ــة حقــوقوم ــز ومحاي ــه يف تعزي  تؤدي

 الشعوب األصلية،
ــدت وإذ  ــات االعتــراف حبقــوق وححنــو أخــرى مهمــة هــذا اإلعــالن خطــوةأن عتق ري
 أنـشطة ذات صـلة لتـضطلع ـا منظومـةاسـتحداثحنوو لشعوب األصلية وتعزيزها ومحايتهاا

 يف هذا امليدان، األمم املتحدة
 متييـز جبميـع حقـوق اإلنـساندومنـاألفـراد الـشعوب األصـلية أن يتمتعـوابأن تقر وإذ 

غـىن عنـها لوجودهـا  حقوقـا مجاعيـة الاألصـليةأن للـشعوببـاملعترف ا يف القانون الدويل و
 ،، وإذ تؤكد ذلك من جديدورفاهيتها وتنميتها املتكاملة كشعوب

أن حالة الشعوب األصلية ختتلف من منطقـة إىل أخـرى ومـن بلـد إىل آخـربوإذ تقر 
وأنـه ينبغــي مراعــاة مــا للخــصائص الوطنيـة واإلقليميــة وخمتلــف املعلومــات األساســية التارخييــة

 والثقافية من أمهية،
 بوصـفه معيـاراألصـلية، إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق الشعوب رمسيانلتع 

 :املتبادلبد من السعي إىل حتقيقه بروح من الشراكة واالحترام إجناز ال
 

 ١ املادة
أفـرادا، جبميـع حقـوق اإلنـسان مجاعات أو ، األصلية احلق يف التمتع الكاملللشعوب 

 )٤( األمـم املتحـدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسانميثـاق يفواحلريات األساسية املعترف ا
 .والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 
 ٢ املادة

، وهلـم احلـقالـشعوب واألفـراد ومتساوون مع سائرأحرار األصلية وأفرادهاالشعوب 
اسـيما التمييـز اسـتناد  التمييـز يف ممارسـة حقـوقهم، والأنواعيف أن يتحرروا من أي نوع من

 . األصليةهويتهم إىل منشئهم األصلي أو
 

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٤(
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 ٣ املادة
 هذا احلق تقرر هذه الشعوب حبريـةومبقتضى . األصلية احلق يف تقرير املصريللشعوب 

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتنميتهاالسياسي وتسعى حبرية لتحقيقوضعها
 

 ٤املادة
ــشعوب  ــر، األصــليةلل ــا يف تقري ــة حقه ــص يف ممارس  احلــق يف االســتقالل الــذايتري،امل

 سبل ووسـائل متويـلوكذلك يف واحمللية،الداخليةاحلكم الذايت يف املسائل املتصلة بشؤوا أو
 .مهام احلكم الذايت اليت تضطلع ا

 
 ٥ املادة

مؤسـساا الـسياسية والقانونيـة واالقتـصاديةاحلفـاظ علـى األصـلية احلـق يفللشعوب 
ــة والثقاف  مـــع احتفاظهـــا حبقهـــا يف املـــشاركة الكاملـــة،، وتعزيزهـــااملتميـــزةيـــةواالجتماعيـ

 . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولةالسياسيةاختارت ذلك، يف احلياة إذا
 

 ٦ املادة
 .جنسيةالشعوب األصلية احلق يفأفراد فرد منلكل 

 
 ٧ املادة

 البدنيــة والعقليــة واحلريــة يف احليــاة والــسالمةاحلــق  األصــليةالــشعوب ألفــراد - ١ 
 .الشخصيواألمان

 وأمـن بوصـفهاوسالم احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حريةاألصلية للشعوب - ٢ 
أي عمل آخر من أعمـال  تتعرض ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية أوأالوشعوبا متميزة

 . إىل جمموعة أخرىموعةا ألطفال  القسرينقلالفيهاالعنف، مبا
 

 ٨ املادة
لتـدمري القـسري أو للـدمج وأفرادها احلق يف عـدم التعـرضاألصلية لشعوبل - ١ 

 .ثقافتهم
 :يلي واالنتصاف منه  آليات فعالة ملنع ماتضع الدول أنعلى - ٢ 
 مـــن ســـالمتهاحرمـــان الـــشعوب األصـــليةيـــؤدي إىل  يهـــدف أوعمـــل أي )أ( 

 اإلثنية؛هوياا من قيمها الثقافية أو  أومتميزةبوصفها شعوبا
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 مواردها؛ أقاليمها أو يؤدي إىل نزع ملكية أراضيها أو  يهدف أوعمل أي )ب( 
 إىل انتــهاكيــؤدي  شــكل مــن أشــكال نقــل الــسكان القــسري يهــدف أوأي )ج( 

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

 .التحريض عليه أو
 

 ٩ املادة
أمـة أصـلية وفقـاإىل  إىل جمتمـع أصـلي أواالنتمـاء األصلية وأفرادها احلق يفللشعوب 

جيوز أن يترتب على ممارسة هـذا احلـق متييـز وال. املعنيةاألمة لتقاليد وعادات اتمع املعين أو
 .من أي نوع

 
 ١٠ املادة

جيـوز أن حيـدث وال.أقاليمهـا  قسرا من أراضـيها أواألصلية جيوز ترحيل الشعوبال 
 الــشعوب األصــلية املعنيــة عــن موافقتــها احلــرة واملــسبقةإعــرابالنقــل إىل مكــان جديــد دون

 تعـويض منـصف وعـادل، واالتفـاق، حيثمـا أمكـن، علـى خيـارعلـىواملستنرية وبعد االتفاق
 .العودة

 
 ١١ املادة

. احلـــق يف ممارســـة تقاليــدها وعاداـــا الثقافيـــة وإحيائهـــااألصـــلية للــشعوب - ١ 
 علـى مظـاهر ثقافاـا يف املاضـي واحلاضـر واملـستقبل ومحايتـهااحلفـاظويشمل ذلـك احلـق يف

ــا، ــاكنكوتطويرهـــ ــاالتاألمـــ ــومات واالحتفـــ ــة واملـــــصنوعات والرســـ ــة والتارخييـــ  األثريـــ
 .واآلدابالعرض املسرحي  املرئية وفنونوالفنونوالتكنولوجيات

من خـالل آليـات فعالـة، ميكـن أن تـشملسبل انتصاف أن توفرالدول على - ٢ 
 مع الشعوب األصـلية، فيمـا يتـصل مبمتلكاـا الثقافيـة والفكريـةباالتفاق وتوضعرد احلقوق،

وانينــهاانتـهاكا لق  الـيت أخــذت دون موافقتـها احلــرة واملـسبقة واملــستنرية أووالروحيــةوالدينيـة
 . وعادااوتقاليدها

 



A/RES/61/295

7

 ١٢ املادة
 وطقوسـها األصلية احلق يف ممارسة وتنمية وتعليم تقاليدها وعاداـاللشعوب - ١ 

ــة ــة واــاهرة ــاالروحيــة والديني ــة والثقافي ــها؛ واحلــق يف احلفــاظ علــى أماكنــها الديني  ومحايت
 يف إعـادةواحلـق والتحكم فيهـا؛واالختالء فيها؛ واحلق يف استخدام أشيائها اخلاصة بالطقوس

 .رفات موتاها إىل أوطام
ــى - ٢  ــدول عل ــاال ــسعى إىل إتاحــة الوصــول إىل م ــن األشــياء  أن ت يف حوزــا م

ــة/ واملــوتىاخلاصــة بــالطقوس ورفــات أو اســتعادا مــن خــالل آليــات منــصفة وشــفافة وفعال
 . املعنيةاألصليةتوضع باالتفاق مع الشعوب

 
 ١٣ املادة

ــشعــوب - ١  ــاللـ ــا ولغاـ ــوير تارخيهـ ــتخدام وتطـ ــاء واسـ ــلية احلـــق يف إحيـ  األصـ
 تـسميةويف الشفوية وفلـسفاا ونظمهـا الكتابيـة وآداـا ونقلـها إىل أجياهلـا املقبلـة،وتقاليدها

 .اتمعات احمللية واألماكن واألشخاص بأمسائها اخلاصة واالحتفاظ ا
 وكـذلك لـضمان لـضمان محايـة هـذا احلـقةفعالـ أن تتخذ تدابريالدول على - ٢ 

ــة فهــم ــشعوبإمكاني ــة، لإلجــراءاتاألصــلية ال ــة واإلداري ــسياسية والقانوني ــمال وضــمان تفه
وسـائل أخـرى ذلـك تـوفري الترمجـة الـشفوية أواسـتلزم حـىت لـواإلجراءات،يف تلكوضعهم
 .مالئمة

 
 ١٤ املادة

اا التعليمية والـسيطرة عليهـا احلق يف إقامة نظمها ومؤسساألصلية للشعوب - ١ 
 . مبا يتالءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلمبلغاا،وتوفري التعليم

سـيما األطفـال، احلـق يف احلـصول مـن الدولـة  األصـلية، والالـشعوب ألفراد - ٢ 
 . دومنا متييزمستوياته وأشكاله جبميععلى التعليم

 تـدابري فعالـة لـتمكنياألصـلية،ع الـشعوب الدول أن تتخذ، باالتفـاق مـعلى - ٣ 
، احملليـة يعيشون خـارج جمتمعـامالذينسيما األطفال، مبن فيهم أفراد الشعوب األصلية، وال

 .من احلصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم
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 ١٥ املادة
 تعبريا صحيحا عـن جـاللواإلعالم األصلية احلق يف أن يعرب التعليمللشعوب - ١ 

 .وتنوع ثقافاا وتقاليدها وتارخيها وتطلعاا
 أن تتخذ تدابري فعالـة، بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعوب األصـليةالدول على - ٢ 

بنيالطيبة والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعالقاتالتحاملاملعنية، ملكافحة
 . وسائر شرائح اتمعاألصليةالشعوب

 
 ١٦ املادة

ــشعوب - ١  ــا بلغاــا ويفاألصــلية لل  ــالم اخلاصــة ــشاء وســائل اإلع  احلــق يف إن
 . وسائل اإلعالم غري اخلاصة بالشعوب األصلية دومنا متييزأشكالالوصول إىل مجيع

وسـائل اإلعـالم اململوكـة جتـسد أن تتخذ تدابري فعالة لضمان أنالدول على - ٢ 
وينبغي للدول أن تـشجع وسـائل.يف للشعوب األصلية الواجب التنوع الثقاالنحوللدولة على

بـشكل واف التنـوع الثقـايف للـشعوب األصـلية، جتسد ملكية خاصة على أناململوكةاإلعالم
 . حرية التعبري الكاملةبضماندون اإلخالل

 
 ١٧ املادة

 وأفرادهـا احلـق يف التمتـع الكامـل جبميـع احلقـوق املكفولـةاألصـلية للشعوب - ١ 
 . وقانون العمل احمللي السارينيالدويلقانون العملمبوجب

 حمـددة الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب األصلية، تـدابريعلى - ٢ 
 أنحيتمـلحلماية أطفال الشعوب األصـلية مـن االسـتغالل االقتـصادي ومـن القيـام بـأي عمـل

 اجلـسديمنـوهم  بصحتهم أوأن يكون ضارا متعارضا مع تعليمهم، أو يكون خطرا عليهم أو
 وأمهيـةاخلاصـة نقـاط ضـعفهماالجتمـاعي، مـع مراعـاة األخالقي أو الروحي أو الذهين أو أو

 .التعليم من أجل متكينهم
 ، األصلية احلق يف عدم التعرض ألية شروط متييزية يف العمالـةالشعوب ألفراد - ٣ 

 .األجور  أووخباصة يف جمايل التوظيف
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 ١٨ املادة
 يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة باملــسائل الــيت متــساملــشاركة األصــلية احلــق يفللــشعوب 

وفقـا إلجراءاـا اخلاصـة، وكـذلك احلـق يفو هـي بنفـسها ختتـارهمحقوقها من خـالل ممـثلني
 .اليت تقوم باختاذ القراراتا اخلاصةاألصليةحفظ وتطوير مؤسساا

 
 ١٩ املادة

 حبـسن نيـة مـع الـشعوب األصـلية املعنيـة مـن خـاللتعـاونوت الـدول أن تتـشاورعلى 
أي وتنفيـذاختـاذ موافقتها احلـرة واملـسبقة واملـستنرية قبـلعلىللحصولاملؤسسات اليت متثلها

 .إدارية ميكن أن متسها تدابري تشريعية أو
 

 ٢٠ املادة
مؤســـساا الـــسياسية  األصـــلية احلـــق يف أن حتـــتفظ بنظمهـــا أوللـــشعوب - ١ 

 وتطورها، وأن يتـوفر هلـا األمـن يف متتعهـا بأسـباب رزقهـا وتنميتـها،واالجتماعيةقتصاديةواال
 . مجيع أنشطتها التقليدية وغريهــا من األنشطة االقتصاديةحبريةوأن متارس

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

 
 ٢١ةاملاد

ــشعوب - ١  ــصاديةللـ ــسني أوضـــاعها االقتـ ــق، دومنـــا متييـــز، يف حتـ ــلية احلـ  األصـ
 التـــدريبوإعـــادة والتـــدريب املهـــينجمـــاالت التعلـــيم والعمالـــةســـيما يف الو واالجتماعيـــة،

 . والضمان االجتماعيواإلسكان والصرف الصحي والصحة
لــضمان أن تتخــذ تــدابري فعالــة، وعنــد االقتــضاء، تــدابري خاصــةالــدول علـى - ٢ 

ــستمر ــاعهاالتحـــسني املـ ــةألوضـ ــوىل. االقتـــصادية واالجتماعيـ ــوقويـ ــاص للحقـ ــام خـ اهتمـ
 مــنواألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنــساء والــشباب واألطفــالللمــسننيواالحتياجــات اخلاصــة

 .الشعوب األصلية
 

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

 . من الشعوب األصليةواألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفالوالشباب والنساءللمسنني
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مـع الـشعوب األصـلية، تـدابري لكفالـة جنبـا إىل جنـب أن تتخذ،الدول على - ٢ 
 مجيـع أشـكال العنـفمـن باحلمايـة والـضمانات الكاملـةاألصـليةمتتع نساء وأطفال الـشعوب

 .والتمييز
 

 ٢٣ املادة
 وتطـوير أولويـات واسـتراتيجيات مـن أجـل ممارسـةحتديـدق يف األصلية احلـللشعوب 

 مــشاركة نــشطة يفأن تــشارك يفبــصفة خاصــة احلــقاألصــليةوللــشعوب.حقهــا يف التنميــة
 مــن الــربامج االقتــصادية واالجتماعيــة الــيتوغريهــاحتديــد بــرامج الــصحة واإلســكانوتطــوير

 .مج من خالل مؤسساا اخلاصة الرباتلكمتسها، وأن تضطلع، قدر املستطاع، بإدارة
 

 ٢٤ املادة
ــااللـــشعوب - ١  ــى ممارسـ ــاظ علـ ــها التقليـــدي ويف احلفـ ــق يف طبـ ــلية احلـ  األصـ

وألفـراد. اخلاصـة ـاحفظ النباتات الطبيـة واحليوانـات واملعـادن احليويـة مبا يف ذلك الصحية،
مات االجتماعيــة مجيــع اخلــدعلــىأي متييــز،دون،احلــصول األصــلية أيــضا احلــق يفالــشعوب
 .والصحية

 بلوغـهميكـن  الشعوب األصلية حق متكافئ يف التمتـع بـأعلى مـستوىألفراد - ٢ 
 التوصـلبغيـةالالزمـة اخلطـواتوعلـى الـدول أن تتخـذ.من معايري الصحة اجلسدية والعقليـة

 .تدرجييا إىل إعمال هذا احلق إعماال كامال
 

 ٢٥ املادة
الروحية املتميزة مبـا هلـا مـن األراضـيعالقتهاتعزيز األصلية احلق يف حفظ وللشعوب 

ــساحلية ــاه والبحــار ال ــاليم واملي ــة متتلكهــاوغريهــاواألق ــصفة تقليدي ــيت كانــت ب ــوارد ال  مــن امل
 وهلــا احلــق يف االضــطالع مبــسؤولياا يف هــذاوتــستخدمها،كانــت خبــالف ذلــك تــشغلها أو

 .الصدد جتاه األجيال املقبلة
 

 ٢٦ املادة
ــشعوبل - ١   احلـــق يف األراضـــي واألقـــاليم واملـــوارد الـــيت امتلكتـــهااألصـــلية لـ

 .اكتسبتها خبالف ذلك اليت استخدمتها أو  أوتقليدية،شغلتها بصفة أو
 احلــق يف امــتالك األراضــي واألقــاليم واملــوارد الــيت حتوزهــااألصــلية للــشعوب - ٢ 

تخدام التقليديــة، واحلــق يفاالســ غريهــا مــن أشــكال الــشغل أو  أوالتقليديــةحبكــم امللكيــة
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 والــسيطرة عليهــا، هــي واألراضــي واألقــاليم واملــوارد الــيت اكتــسبتهاوتنميتــهااســتخدامها
 .ذلك خبالف

ويـتم. اعترافـا ومحايـة قـانونيني هلـذه األراضـي واألقـاليم واملـواردالـدول متنح - ٣ 
 اخلاصـةة وتقاليـدها ونظمهـا مع املراعاة الواجبة لعادات الشعوب األصلية املعنيـاالعترافهذا

 .حبيازة األراضي
 

 ٢٧ةاملاد
 وتنفيـذ عمليـة عادلـةبوضع األصلية املعنية،الشعوبمع جنبا إىل جنب الدول،تقوم 

ــدة ومفتوحــة ــستقلة وحماي ــنح الــشعوب األصــلية االعتــراف الواجــب بقوانينــهاوشــفافةوم  مت
وذلـك اعترافـا وإقـرارا حبقـوق الـشعوب حبيـازة األراضـي،اخلاصـةوتقاليدها وعاداا ونظمها

 وأقاليمهـا ومواردهـا، مبـا يف ذلـك األراضـي واألقـاليم واملـوارد الـيتبأراضـيهااألصلية املتعلقـة
ــا كانــت ــصفة متتلكه ــة أوب ــشغلها أو  تقليدي ــت ت ــك تــستخدمها كان ــشعوب.خبــالف ذل ولل

 . أن تشارك يف هذه العمليةيفاألصلية احلق
 

 ٢٨ةاملاد
 احلــق يف اجلــرب بطــرق ميكــن أن تــشمل الــرد أو، إذا تعــذراألصــلية وبللــشع - ١ 

، فيما خيص األراضي واألقاليم واملـوارد الـيت كانـتواملقسط واملنصفذلك، التعويض العادل
تـــستخدمها، والـــيت صـــودرت كانـــت خبـــالف ذلـــك تـــشغلها أو  بـــصفة تقليديـــة أومتتلكهـــا

 .موافقتها احلرة واملسبقة واملستنريةأضريت دون  أواستخدمت احتلت أو أخذت أو أو
 ومــوارد مكافئــة مــن حيــث النوعيــةوأقــاليميقـدم التعــويض يف صــورة أراض - ٢ 

 توافـقمل مـا ،جـرب آخـر مناسـبأي  أونقـدييف صورة تعـويض واحلجم واملركز القانوين أو
 .الشعوب املعنية موافقة حرة على غري ذلك

 
 ٢٩ املادة

 ألراضـيهااإلنتاجيـةق يف حفـظ ومحايـة البيئـة والقـدرة احلـاألصـلية للشعوب - ١ 
 الدول أن تضع وتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف تـدابريوعلى.أقاليمها ومواردها أو

 . دومنا متييزهذه،احلفظ واحلماية
التخلص  أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين مواد خطرة أوالدول على - ٢ 

 .أقاليمها، دون موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية  األصلية أوشعوبالمنها يف أراضي
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، حـسنالـضرورة أيضا أن تتخذ تـدابري فعالـة لكـي تكفـل، عنـدالدول على - ٣ 
 برصــد صــحة الــشعوب األصــلية وحفظهــا ومعاجلتــها، حــسبما تعــدهااملتعلقــةتنفيــذ الــربامج

 . من هذه املواداملتضررةوتنفذها الشعوب
 

 ٣٠ ةاملاد
 أقاليمهــا، أنــشطة عــسكرية يف أراضــي الــشعوب األصــلية أوب القيــام جيــوزال - ١ 
 . حبرية الشعوب األصلية املعنيةهتطلب  أوذلك مل تقر ما  أو، وجيهةعامةربرها مصلحةتمل ما
 مــشاورات فعليــة مــع الــشعوب األصــلية املعنيــة، مــن خــاللالــدول جتــري - ٢ 

خــالل املؤســسات املمثلــة هلــا، قبــل اســتخدام أراضــيهامــنســيما إجــراءات مالئمــة، وال
 .عسكريةأقاليمها يف أنشطة أو

 
 ٣١ املادة

 ومعارفهــا األصــلية احلــق يف احلفــاظ والــسيطرة علــى تراثهــا الثقــايفللــشعوب - ١ 
 علومهـاملظـاهر، وكذلك األمر بالنسبة وتطويرهاالتقليدية وتعبرياا الثقافية التقليدية ومحايتها

 ومعرفــة يف ذلــك املــوارد البــشرية واجلينيــة والبــذور واألدويــةمبــاولوجياــا وثقافاــا،وتكن
ــة ــوم والرياضـ ــشفوية واآلداب والرسـ ــد الـ ــات والتقاليـ ــات والنباتـ ــاخـــصائص احليوانـ  بأنواعهـ

 احلفـــاظوهلــا احلـــق أيــضا يف.االستعراضــية فنـــونالوواأللعــاب التقليديــة والفنـــون البــصرية
 الثقافيــةوالتعـبرياتيتـها الفكريــة هلـذا التـراث الثقـايف واملعــارف التقليديـةوالـسيطرة علـى ملك

 .التقليدية ومحايتها وتطويرها
مــع الـشعوب األصــلية، تــدابري فعالــة جنبـا إىل جنــب الــدول أن تتخــذ،علـى - ٢ 

 . ذه احلقوق ومحاية ممارستهالالعتراف
 

 ٣٢ املادة
 املتعلقـةاألولويات واالستراتيجياتتيبوتر األصلية احلق يف حتديدللشعوب - ١ 

 .أقاليمها ومواردها األخرى استخدام أراضيها أو بتنمية أو
 مـن الدول أن تتشاور وتتعـاون حبـسن نيـة مـع الـشعوب األصـلية املعنيـةعلى - ٢ 

 مـشروععلـى موافقتـها احلـرة واملـستنرية قبـل إقـرار أياملؤسسات اليت متثلها للحصولخالل
اســتخدام ســيما فيمــا يتعلــق بتنميــة أو الوأقاليمهــا ومواردهــا األخــرى، راضــيها أو أيفيــؤثر

 .املوارد األخرى املائية أو وارد املعدنية أواملاستغالل أو
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 أنـشطة آليات فعالة لتوفري جرب عـادل ومنـصف عـن أيـةتضع الدول أنعلى - ٣ 
الثقافيـة  أواالجتماعيـة االقتصادية أو لتخفيف اآلثار البيئية أومناسبةكهذه، وأن تتخذ تدابري

 .الضارة الروحية أو
 

 ٣٣ ملادةا
.وفقـا لعاداـا وتقاليـدهاانتمائها هويتها أوحتديد احلق يفاألصلية للشعوب - ١ 

الـدول الــيت جنـسية مــن حـق أفـراد الــشعوب األصـلية يف احلـصول علــىينـتقص وهـذا أمـر ال
 .يعيشون فيها

ــشعوب - ٢  ــلية للـ ــاألصـ ــساا احلـ ــضاء مؤسـ ــار أعـ ــها واختيـ ــر هياكلـ ق يف تقريـ
 .إلجراءاا اخلاصة وفقا

 
 ٣٤ املادة

 املؤسـسية وعاداـا وقيمهـاهياكلـها األصلية احلق يف تعزيز وتطـوير وصـونللشعوب 
 إن،عاداــا القانونيــة  وكــذلك نظمهــا أواملتميــزة،الروحيــة وتقاليــدها وإجراءاــا وممارســاا

 .الدوليةري حقوق اإلنسانوجدت، وفقا ملعاي
 

 ٣٥ املادة
 . جتاه جمتمعام احملليةاألفراد األصلية احلق يف تقرير مسؤولياتللشعوب 

 
 ٣٦ املادة

حـدود دوليـة، احلـق تفـصل بينـهااليت الشعوبسيما  والاألصلية، للشعوب - ١ 
مـنالـيت تقـامشطة وتعاوـا وتطويرهـا، مبـا يف ذلـك األنـوعالقاـاعلـى اتـصاالااحلفاظيف

 واقتصادية واجتماعية مع أعضائها ومع شـعوب أخـرىوسياسيةأجل أغراض روحية وثقافية
 .احلدود عرب

 أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الـشعوب األصـلية، تـدابري فعالـةالدول على - ٢ 
 . احلق وضمان إعمالههذالتيسري ممارسة

 



A/RES/61/295

14

 ٣٧ املادة
 مـناالعتراف باملعاهـدات واالتفاقـات وغـري ذلـك األصلية احلق يفللشعوب - ١ 

 جعـل ويفومراعاـا وإعماهلـا،خيلفهـا مـن دول مـع مـا الترتيبات البناءة املربمـة مـع الـدول أو
 . البناءةالترتيباتهذه املعاهدات واالتفاقات وغريها من وحتترمالدول تنفذ

ي حقـوق الـشعوبيلغـ ميكـن تفـسريه بأنـه يقلـل أو  هذا اإلعـالن مـايف ليس - ٢ 
 .الترتيبات البناءةغريها من يف املعاهدات واالتفاقات وعليهااألصلية املنصوص

 
 ٣٨ ملادةا
 التــدابري املالئمــة،، األصــليةالــشعوب بالتــشاور والتعــاون مــع، الــدول أن تتخــذعلــى 

 .اإلعالنهذاالغايات املنشودة يففيها التدابري التشريعية، لتحقيق مبا
 

 ٣٩ املادة
وعــن ماليــة وتقنيــة مــن الــدولمـساعدات األصــلية احلــق يف احلــصول علــىللـشعوب 

 . عليها يف هذا اإلعالناملنصوص التعاون الدويل، من أجل التمتع باحلقوقطريق
 

 ٤٠ املادة
 الــصراعات ومنــصفة مــن أجــل حــلعادلــة األصــلية احلــق يف إجــراءاتللــشعوب 

، كمـا هلـا يف هـذا الـشأن سـريعقـرار صـدوراألطـراف األخـرى ويف واخلالفات مع الدول أو
 قـرار أيوتراعى يف.واجلماعيةعلى حقوقها الفرديةأي تعد مناحلق يف سبل انتصاف فعالة

وحقـوق القانونيـةونظمهاعادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليدها وقواعدهامن هذا النوع
 .الدولية اإلنسان

 
 ٤١ املادة

 ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــاتالتابعــةت املتخصــصة األجهــزة والوكــاالتــساهم 
 مـن خـالل حـشدسـيما ، وال ألحكام هـذا اإلعـالنالتاماحلكومية الدولية األخرى يف التنفيذ

وتتاح السبل والوسائل اليت تضمن مشاركة الشعوب األصـلية.التقنيةالتعاون املايل واملساعدة
 .يف املسائل اليت متسها
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 ٤٢ املادة
،الـشعوب األصـليةالدائم املعين بقـضايا املنتدىاصةخبو األمم املتحدة وهيئاا،تعمل 

 القطري، والدول علـى تعزيـز احتـرام أحكـاماملستوى علىسيما  والوالوكاالت املتخصصة،
 . فعالية تنفيذهاومتابعةهذا اإلعالن وتطبيقها التام

 
 ٤٣ املادة

عــالن املعـايري الــدنيا مـن أجــل بقـاء الــشعوب هـذا اإليف احلقــوق املعتـرف ــاتـشكل 
 . ورفاههااألصلية يف العامل وكرامتها

 
 ٤٤ ملادةا
ــذكورــا احلقــوق واحلريــات املعتــرفمجيــع  ــة بالتــساوي لل  يف هــذا اإلعــالن مكفول

 .واإلناث من أفراد الشعوب األصلية
 

 ٤٥ املادة
 احلقـوق احلاليـة للـشعوبيلغـي جيـوز تفـسريه بأنـه يقلـل أو  هـذا اإلعـالن مـايف ليس 

 .احلقوق اليت قد حتصل عليها يف املستقبل األصلية أو
 

 ٤٦ املادة
ــيس - ١  ــايف ل ــه يقتــضي ضــمنا  هــذا اإلعــالن م ــةأن ألميكــن تفــسريه بأن ي دول

أداء أي عمـل ينـاقض ميثـاق ملشاركة يف أي نشاط أويف ا حقشخص مجاعة أو شعب أو أو
ه خيول أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي، كليـة أو جزئيـا،، أو يفهم منه أناألمم املتحدة

 .للدول املستقلة وذات السيادة السياسيةإىل تقويض أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة
ــرام حقــوقيف جيــب - ٢  ــصوص عليهــا يف هــذا اإلعــالن احت  ممارســة احلقــوق املن

ــواردة يف هــذا اإلعــالنختــضع ممارســة وال. للجميــعاألساســيةاإلنــسان واحلريــات احلقــوق ال
وجيــب أن تكــون هــذه.وفقــا لاللتزامــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسانو قانونــااملقــررةللقيــود إال

توجبـه حقـوق وحريـات الغـري ضمان مـاوأن يكون غرضها الوحيد غري متييزية والزمةالقيود
 .دميقراطي  جمتمعلقيامة واألشد ضرورة العادلباملقتضياتوفاءالو واحتراماعترافمن
ــواردةاألحكــام تفــسر - ٣  ــةوفقــا هــذا اإلعــالنيف ال ــة والدميقراطي  ملبــادئ العدال

 . وحسن النيةالسديد واحلكمواحترام حقوق اإلنسان واملساواة وعدم التمييز
 


