
إعالن األمم المتحدة ٮ;شأن حڡ6وق الشعوب األصلٮ(ة٢٠٢٢/٥/٢٥ ١٢:٣٣ م

حة ١ من ١٣ Hالصڡhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html

إعالن األمم المتحدة ٮ.شأن حڡ(وق الشعوب
األصلٮ>ة

معٮ)ة العامة، إن الح+
اء إذ تسترشد ٮ+مڡ:اصد ومٮ+ادئ مٮ)ثاق األمم المتحدة، وانطالڡ:ا من حسن النٮ)ة ڡ0ى3 الوڡ0

ا ألحاكم المٮ)ثاق، ڡ: ٮ+االلتزامات اليت تڡ:ع عىل عاتق الدول وڡ0
سه رى، وإذ تسلم ڡ0ى3 الوڡ:ت نڡ0 ميع الشعوب األح_ وإذ تؤكد مساواة الشعوب األصلٮ)ة مع ح+
ة وڡ0ى3 أن تحترم تلڡ0 سها مح_ ة وڡ0ى3 أن تعتٮ+ر نڡ0 تلڡ0 ميع الشعوب ڡ0ى3 أن تكون مح_ ٮ+حق ح+

تها هذه، ٮ+صڡ0
ات اليت تشكل اڡ0 ميع الشعوب تساهم ڡ0ى3 تنوع وثراء الحضارات والثڡ: وإذ تؤكد أٮ)ضا أن ح+

تراث اإلنسانٮ)ة المشترك،
ميع المذاهب والسٮ)اسات والممارسات اليت تستند أو تدعو إلى وإذ تؤكد كذلك أن ح+

تالف العنصري أو الدٮ)ين أو العرڡ:ى3 راد عىل أساس األصل الڡ:ومى3 أو االح_ وق شعوب أو أڡ0 تڡ0
ة علمٮ)ا وٮ+اطلة ڡ:انونا ومدانة اڡ0ى3 مذاهب وسٮ)اسات وممارسات عنصرية وزائڡ0 أو الثڡ:

تماعٮ)ا، المة اح+ الڡ:ٮ)ا وط_ أح_
ى3 للشعوب األصلٮ)ة، ڡ0ى3 ممارستها لحڡ:وڡ:ها، أن تتحرر من دٮ)د أنه ٮ)نٮ+ع0 وإذ تؤكد من ح+

التمٮ)يز أٮ)ا اكن نوعه،
مت عن أمور ٮ)ة، نح+ لم تاريح_ وإذ ٮ)ساورها الڡ:لق لما عانته الشعوب األصلٮ)ة من أشاكل ط_
ة عدة منها استعمارها وسلب حٮ)ازتها ألراضيها وأڡ:الٮ)مها ومواردها، وٮ+التالى3 منعها ٮ+صڡ0

اصة، اتها ومصالحها الح_ ا الحتٮ)اح+ ڡ: اصة من ممارسة حڡ:ها ڡ0ى3 التنمٮ)ة وڡ0 ح_
ٮ)عٮ)ة للشعوب األصلٮ)ة ة الملحة إلى احترام وتعزيز الحڡ:وق الطٮ+ وإذ تدرك الحاح+

الٮ)دها اتها وتڡ: اڡ0 تماعٮ)ـة ومن ثڡ: المستمدة من هٮ)اكلها السٮ)اسٮ)ـة واالڡ:تصادٮ)ة واالح+
اتها، وال سٮ)ما حڡ:وڡ:ها ڡ0ى3 أراضيها وأڡ:الٮ)مها ومواردها، لسڡ0 ها وڡ0 الروحٮ)ة وتاريح_

ة الملحة إلى احترام وتعزيز حڡ:وق الشعوب األصلٮ)ة المكرسة ڡ0ى3 وإذ تدرك أٮ)ضا الحاح+
ناءة المٮ+رمة مع الدول، ٮ)رها من الترتٮ)ٮ+ات الٮ+ اڡ:ات وع_ المعاهدات واالتڡ0

ل تحسٮ)ن أوضاعها عىل المستويات سها من أح+ ٮ)م الشعوب األصلٮ)ة أنڡ0 وإذ ترحب ٮ+تنط_
ميع أشاكل التمٮ)يز ل وضع حد لح+ ٮ)ة ومن أح+ اڡ0 تماعٮ)ة والثڡ: السٮ)اسٮ)ة واالڡ:تصادٮ)ة واالح+

دت، والڡ:مع حٮ)ثما وح+
واڡ:تناعا منها ٮ+أن سٮ)طرة الشعوب األصلٮ)ة عىل التطورات اليت تمسها وتمس أراضيها
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الٮ)دها وتعزيزها، اتها وتڡ: اڡ0 اظ عىل مؤسساتها وثڡ: وأڡ:الٮ)مها ومواردها ستمكنها من الحڡ0
اتها، ا لتطلعاتها واحتٮ)اح+ ڡ: ومن تعزيز تنمٮ)تها وڡ0

لٮ)دٮ)ة ٮ)ساهم ڡ0ى3 اتها وممارساتها التڡ: اڡ0 وإذ تدرك أن احترام معارف الشعوب األصلٮ)ة وثڡ:
ٮ)ئة وڡ0ى3 حسن إدارتها، ة للٮ+ تحڡ:ٮ)ق تنمٮ)ة مستدامة ومنصڡ0

ريد أرايض وأڡ:الٮ)م الشعوب األصلٮ)ة من السالح ٮ)سهم ڡ0ى3 إحالل السالم وإذ تؤكد أن تح+
اهم وإڡ:امة عالڡ:ات تماعى3 والتڡ0 وتحڡ:ٮ)ق التڡ:دم والتنمٮ)ة عىل الصعٮ)دٮ)ن االڡ:تصادي واالح+

ودٮ)ة ٮ+ٮ)ن أمم العالم وشعوٮ+ه،
اظ تمعات الشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 االحتڡ0 اص أن ألسر ومح+ ه ح_ وإذ تدرك ٮ+وح+

ق وحڡ:وق اههم، ٮ+ما ٮ)تڡ0 الها وتدريٮ+هم وتعلٮ)مهم ورڡ0 ٮ+المسؤولٮ)ة المشتركة عن ترٮ+ٮ)ة أطڡ0
ل، الطڡ0

رى المٮ+رمة ناءة األح_ اڡ:ات والترتٮ)ٮ+ات الٮ+ وإذ ترى أن الحڡ:وق المكرسة ڡ0ى3 المعاهدات واالتڡ0
ل واهتمامات دولٮ)ة ٮ+ٮ)ن الدول والشعوب األصلٮ)ة أمور تثٮ)ر، ڡ0ى3 ٮ+عض الحاالت، شواع_

ذ طاٮ+عا دولٮ)ا، وتنõ مسؤولٮ)ات دولٮ)ة وتتح_
رى، والعالڡ:ة اليت تمثلها، ناءة األح_ اڡ:ات والترتٮ)ٮ+ات الٮ+ وإذ ترى أٮ)ضا أن المعاهدات واالتڡ0

هى3 األساس الذي تڡ:وم علٮ)ه شراكة ڡ:وية ٮ+ٮ)ن الشعوب األصلٮ)ة والدول،
اص ٮ+الحڡ:وق االڡ:تصادٮ)ة وإذ تعترف ٮ+أن مٮ)ثاق األمم المتحدة والعهد الدولى3 الح_

اص ٮ+الحڡ:وق المدنٮ)ة والسٮ)اسٮ)ة وكذلك إعالن ٮ)ة والعهد الدولى3 الح_ اڡ0 تماعٮ)ة والثڡ: واالح+
ميع الشعوب ڡ0ى3 تڡ:رير المصٮ)ر، الذي ٮ)ينا تؤكد األهمٮ)ة األساسٮ)ة لحق ح+ وٮ+رنامج عمل ڡ0
ٮ+مڡ:تضاه تڡ:رر الشعوب ٮ+حرية وضعها السٮ)ايس وتسعى ٮ+حرية لتحڡ:ٮ)ق تنمٮ)تها االڡ:تصادٮ)ة

ٮ)ة، اڡ0 تماعٮ)ة والثڡ: واالح+
اج ٮ+ه لحرمان أي شعب من وز االحتح+ ارها أنه لٮ)س ڡ0ى3 هذا اإلعالن ما ٮ)ح+ وإذ تضع ڡ0ى3 اعتٮ+

، انون الدولى3 ا للڡ: ڡ: الشعوب من ممارسة حڡ:ه ڡ0ى3 تڡ:رير المصٮ)ر وڡ0
ق واڡ:تناعا منها ٮ+أن االعتراف ٮ+حڡ:وق الشعوب األصلٮ)ة ڡ0ى3 هذا اإلعالن سٮ)عزز عالڡ:ات التواڡ0
والتعاون ٮ+ٮ)ن الدولة والشعوب األصلٮ)ة، استنادا إلى مٮ+ادئ العدل والدٮ)مڡ:راطٮ)ة واحترام

حڡ:وق اإلنسان وعدم التمٮ)يز وحسن النٮ)ة،
ذها ب الصكوك الدولٮ)ة وتنڡ0 ميع التزاماتها ٮ+موح+ ع الدول عىل أن تتڡ:ٮ)د ٮ+ح+ وإذ تشح+

اصة الصكوك المتعلڡ:ة ٮ+حڡ:وق اإلنسان حسٮ+ما تنطٮ+ق عىل الشعوب األصلٮ)ة، عالٮ)ة، وٮ+ح_ ٮ+ڡ0
وذلك ٮ+التشاور والتعاون مع الشعوب المعنٮ)ة،

وإذ تؤكد أن لألمم المتحدة دورا هاما ومستمرا تؤدٮ)ه ڡ0ى3 تعزيز وحماٮ)ة حڡ:وق الشعوب
األصلٮ)ة،

رى نحو االعتراف ٮ+حڡ:وق وحريات الشعوب طوة مهمة أح_ وإذ تعتڡ:د أن هذا اإلعالن ح_
ومة األمم األصلٮ)ة وتعزيزها وحماٮ)تها ونحو استحداث أنشطة ذات صلة لتضطلع ٮ+ها منط_



إعالن األمم المتحدة ٮ;شأن حڡ6وق الشعوب األصلٮ(ة٢٠٢٢/٥/٢٥ ١٢:٣٣ م

حة ٣ من ١٣ Hالصڡhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html

المتحدة ڡ0ى3 هذا المٮ)دان،
ميع حڡ:وق اإلنسان راد الشعوب األصلٮ)ة أن ٮ)تمتعوا دونما تمٮ)يز ٮ+ح+ وإذ تڡ:ر ٮ+أن ألڡ0
ىن عنها ماعٮ)ة ال ع_ انون الدولى3 وٮ+أن للشعوب األصلٮ)ة حڡ:وڡ:ا ح+ المعترف ٮ+ها ڡ0ى3 الڡ:

دٮ)د، اهٮ)تها وتنمٮ)تها المتاكملة كشعوب، وإذ تؤكد ذلك من ح+ ودها ورڡ0 لوح+
ر وأنه رى ومن ٮ+لد إلى آح_ تلف من منطڡ:ة إلى أح_ وإذ تڡ:ر ٮ+أن حالة الشعوب األصلٮ)ة تح_
ٮ)ة تلف المعلومات األساسٮ)ة التاريح_ صائص الوطنٮ)ة واإلڡ:لٮ)مٮ)ة ومح_ ى3 مراعاة ما للح_ ٮ)نٮ+ع0

ٮ)ة من أهمٮ)ة، اڡ0 والثڡ:
از ه معٮ)ار إنح+ تعلن رسمٮ)ا إعالن األمم المتحدة التالى3 ٮ+شأن حڡ:وق الشعوب األصلٮ)ة، ٮ+وصڡ0

ٮ)ڡ:ه ٮ+روح من الشراكة واالحترام المتٮ+ادل: ال ٮ+د من السعى3 إلى تحڡ:

المادة 1

ميع حڡ:وق اإلنسان رادا، ٮ+ح+ ماعات أو أڡ0 للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 التمتع الاكمل، ح+
والحريات األساسٮ)ة المعترف ٮ+ها ڡ0ى3 مٮ)ثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمى3 لحڡ:وق

انون الدولى3 لحڡ:وق اإلنسان. اإلنسان والڡ:

المادة 2

راد، ولهم الحق ڡ0ى3 أن رادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب واألڡ0 الشعوب األصلٮ)ة وأڡ0
ٮ)تحرروا من أي نوع من أنواع التمٮ)يز ڡ0ى3 ممارسة حڡ:وڡ:هم، وال سٮ)ما التمٮ)يز استنادا إلى

منشئهم األصيل أو هويتهم األصلٮ)ة.

المادة 3

للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تڡ:رير المصٮ)ر. وٮ+مڡ:تىض هذا الحق تڡ:رر هذه الشعوب ٮ+حرية
ٮ)ة. اڡ0 تماعٮ)ة والثڡ: وضعها السٮ)ايس وتسعى ٮ+حرية لتحڡ:ٮ)ق تنمٮ)تها االڡ:تصادٮ)ة واالح+

المادة 4

للشعوب األصلٮ)ة، ڡ0ى3 ممارسة حڡ:ها ڡ0ى3 تڡ:رير المصٮ)ر، الحق ڡ0ى3 االستڡ:الل الذاتى3 أو الحكم
لٮ)ة والمحلٮ)ة، وكذلك ڡ0ى3 سٮ+ل ووسائل تمويل الذاتى3 ڡ0ى3 المسائل المتصلة ٮ+شؤونها الداح_

مهام الحكم الذاتى3 اليت تضطلع ٮ+ها.

المادة 5
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انونٮ)ة واالڡ:تصادٮ)ة اظ عىل مؤسساتها السٮ)اسٮ)ة والڡ: للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 الحڡ0
ها ٮ+حڡ:ها ڡ0ى3 المشاركة الاكملة، إذا اط_ ٮ)ة المتمٮ)زة وتعزيزها، مع احتڡ0 اڡ0 تماعٮ)ة والثڡ: واالح+

ٮ)ة للدولة. اڡ0 تماعٮ)ة والثڡ: تارت ذلك، ڡ0ى3 الحٮ)اة السٮ)اسٮ)ة واالڡ:تصادٮ)ة واالح+ اح_

المادة 6

نسٮ)ة. راد الشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 ح+ رد من أڡ0 لكل ڡ0

المادة 7

لٮ)ة والحرية واألمان راد الشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 الحٮ)اة والسالمة الٮ+دنٮ)ة والعڡ: 1- ألڡ0
ماعى3 ڡ0ى3 أن تعٮ)ش ڡ0ى3 حرية وسالم وأمن يص. 2- للشعوب األصلٮ)ة الحق الح+ الشح_

ر ماعٮ)ة أو أي عمل آح_ ها شعوٮ+ا متمٮ)زة وأال تتعرض ألي عمل من أعمال اإلٮ+ادة الح+ ٮ+وصڡ0
رى. موعة أح_ موعة إلى مح+ ال المح+ يها النڡ:ل الڡ:سري ألطڡ0 من أعمال العنف، ٮ+ما ڡ0

المادة 8

تهم. اڡ0 رادها الحق ڡ0ى3 عدم التعرض للدمج الڡ:سري أو لتدمٮ)ر ثڡ: 1- للشعوب األصلٮ)ة وأڡ0
عالة لمنع ما ٮ)يل واالنتصاف منه: 2- عىل الدول أن تضع آلٮ)ات ڡ0

ها شعوٮ+ا (أ) أي عمل ٮ)هدف أو ٮ)ؤدي إلى حرمان الشعوب األصلٮ)ة من سالمتها ٮ+وصڡ0
ٮ)ة أو هوياتها اإلثنٮ)ة؛ اڡ0 متمٮ)زة أو من ڡ:ٮ)مها الثڡ:

(ب) أي عمل ٮ)هدف أو ٮ)ؤدي إلى نزع ملكٮ)ة أراضيها أو أڡ:الٮ)مها أو مواردها؛
(ج) أي شكل من أشاكل نڡ:ل الساكن الڡ:سري ٮ)هدف أو ٮ)ؤدي إلى انتهاك أو تڡ:ويض أي حق

من حڡ:وڡ:هم؛
(د) أي شكل من أشاكل االستٮ)عاب أو اإلدماج الڡ:سري؛

يع التمٮ)يز العرڡ:ى3 أو اإلثين أو التحريض علٮ)ه. هة ضدها تهدف إلى تشح+ (هـ) أي دعاٮ)ة موح+

المادة 9

ا ڡ: تمع أصيل أو إلى أمة أصلٮ)ة وڡ0 رادها الحق ڡ0ى3 االنتماء إلى مح+ للشعوب األصلٮ)ة وأڡ0
وز أن ٮ)ترتب عىل ممارسة هذا تمع المعين أو األمة المعنٮ)ة. وال ٮ)ح+ الٮ)د وعادات المح+ لتڡ:

الحق تمٮ)يز من أي نوع.

المادة 10
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وز أن ٮ)حدث النڡ:ل وز ترحٮ)ل الشعوب األصلٮ)ة ڡ:سرا من أراضيها أو أڡ:الٮ)مها. وال ٮ)ح+ ال ٮ)ح+
تها الحرة والمسٮ+ڡ:ة ڡ: دٮ)د دون إعراب الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة عن مواڡ0 إلى ماكن ح+
ٮ)ار اق، حٮ)ثما أمكن، عىل ح_ اق عىل تعويض منصف وعادل، واالتڡ0 والمستنٮ)رة وٮ+عد االتڡ0

العودة.

المادة 11

ٮ)ة وإحٮ)ائها. ويشمل ذلك اڡ0 الٮ)دها وعاداتها الثڡ: 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 ممارسة تڡ:
اتها ڡ0ى3 المايض والحاضر والمستڡ:ٮ+ل وحماٮ)تها اڡ0 اهر ثڡ: اظ عىل مط_ الحق ڡ0ى3 الحڡ0
االت ٮ)ة والمصنوعات والرسومات واالحتڡ0 وتطويرها، اكألماكن األثرية والتاريح_

ر نون العرض المسرحى3 واآلداب. 2- عىل الدول أن توڡ0 نون المرئٮ)ة وڡ0 ٮ)ات والڡ0 والتكنولوح+
اق مع عالة، ٮ)مكن أن تشمل رد الحڡ:وق، وتوضع ٮ+االتڡ0 الل آلٮ)ات ڡ0 سٮ+ل انتصاف من ح_

ذت كرية والدٮ)نٮ)ة والروحٮ)ة اليت أح_ ٮ)ة والڡ0 اڡ0 ٮ)ما ٮ)تصل ٮ+ممتلاكتها الثڡ: الشعوب األصلٮ)ة، ڡ0
الٮ)دها وعاداتها. تها الحرة والمسٮ+ڡ:ة والمستنٮ)رة أو انتهااك لڡ:وانٮ)نها وتڡ: ڡ: دون مواڡ0

المادة 12

الٮ)دها وعاداتها وطڡ:وسها الروحٮ)ة 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 ممارسة وتنمٮ)ة وتعلٮ)م تڡ:
ٮ)ة وحماٮ)تها اڡ0 اظ عىل أماكنها الدٮ)نٮ)ة والثڡ: اهرة ٮ+ها؛ والحق ڡ0ى3 الحڡ0 والدٮ)نٮ)ة والمح+

يها؛ والحق ڡ0ى3 اصة ٮ+الطڡ:وس والتحكم ڡ0 دام أشٮ)ائها الح_ يها؛ والحق ڡ0ى3 استح_ تالء ڡ0 واالح_

ات موتاها إلى أوطانهم. 2- عىل الدول أن تسعى إلى إتاحة الوصول إلى ما ڡ0ى3 إعادة رڡ0
الل آلٮ)ات ات الموتى و/أو استعادتها من ح_ اصة ٮ+الطڡ:وس ورڡ0 حوزتها من األشٮ)اء الح_

اق مع الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة. عالة توضع ٮ+االتڡ0 ة وڡ0 اڡ0 ة وشڡ0 منصڡ0

المادة 13

الٮ)دها اتها وتڡ: ها ولع0 دام وتطوير تاريح_ 1- للشعــوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 إحٮ)اء واستح_
لة، وڡ0ى3 تسمٮ)ة ٮ+ ٮ)الها المڡ: لها إلى أح+ مها الكتاٮ+ٮ)ة وآداٮ+ها ونڡ: اتها ونط_ لسڡ0 وية وڡ0 الشڡ0

اظ ٮ+ها. 2- عىل الدول اصة واالحتڡ0 اص ٮ+أسمائها الح_ تمعات المحلٮ)ة واألماكن واألشح_ المح+
هم الشعوب عالة لضمان حماٮ)ة هذا الحق وكذلك لضمان إماكنٮ)ة ڡ0 ذ تداٮ+ٮ)ر ڡ0 أن تتح_
هم وضعهم ڡ0ى3 تلك انونٮ)ة واإلدارية، وضمان تڡ0 راءات السٮ)اسٮ)ة والڡ: األصلٮ)ة لإلح+
رى مالئمة. وية أو وسائل أح_ مة الشڡ0 ٮ)ر الترح+ راءات، حىت لو استلزم ذلك توڡ0 اإلح+

المادة 14
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ٮ)ر مها ومؤسساتها التعلٮ)مٮ)ة والسٮ)طرة عليها وتوڡ0 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 إڡ:امة نط_
راد الشعوب ٮ)ة للتعلٮ)م والتعلم. 2- ألڡ0 اڡ0 اتها، ٮ+ما ٮ)تالءم مع أسالٮ)ٮ+ها الثڡ: التعلٮ)م ٮ+لع0

ميع مستوياته ال، الحق ڡ0ى3 الحصول من الدولة عىل التعلٮ)م ٮ+ح+ األصلٮ)ة، وال سٮ)ما األطڡ0
وأشاكله دونما تمٮ)يز.

راد الشعوب عالة لتمكٮ)ن أڡ0 اق مع الشعوب األصلٮ)ة، تداٮ+ٮ)ر ڡ0 ذ، ٮ+االتڡ0 3- عىل الدول أن تتح_
تمعاتهم المحلٮ)ة، من ارج مح+ يهم الذٮ)ن ٮ)عٮ)شون ح_ ال، ٮ+من ڡ0 األصلٮ)ة، وال سٮ)ما األطڡ0

تهم. تهم ولع0 اڡ0 الحصول، إن أمكن، عىل تعلٮ)م ٮ+ثڡ:

المادة 15

الل وتنوع ٮ)را صحٮ)حا عن ح+ 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 أن ٮ)عٮ+ر التعلٮ)م واإلعالم تعٮ+
عالة، ٮ+التشاور ذ تداٮ+ٮ)ر ڡ0 ها وتطلعاتها. 2- عىل الدول أن تتح_ الٮ)دها وتاريح_ اتها وتڡ: اڡ0 ثڡ:
حة التحامل والڡ:ضاء عىل التمٮ)يز ولتعزيز والتعاون مع الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة، لماكڡ0

تمع. اهم والعالڡ:ات الطٮ)ٮ+ة ٮ+ٮ)ن الشعوب األصلٮ)ة وسائر شرائح المح+ التسامح والتڡ0

المادة 16

اتها وڡ0ى3 الوصول إلى اصة ٮ+ها ٮ+لع0 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 إنشاء وسائل اإلعالم الح_
اصة ٮ+الشعوب األصلٮ)ة دونما تمٮ)يز. 2- عىل الدول أن ٮ)ر الح_ ميع أشاكل وسائل اإلعالم ع_ ح+
ب سد وسائل اإلعالم المملوكة للدولة عىل النحو الواح+ عالة لضمان أن تح+ ذ تداٮ+ٮ)ر ڡ0 تتح_
ع وسائل اإلعالم المملوكة ملكٮ)ة ى3 للدول أن تشح+ اڡ0ى3 للشعوب األصلٮ)ة. وينٮ+ع0 التنوع الثڡ:
الل ٮ+ضمان اڡ0ى3 للشعوب األصلٮ)ة، دون اإلح_ سد ٮ+شكل واف التنوع الثڡ: اصة عىل أن تح+ ح_

ٮ)ر الاكملة. حرية التعٮ+

المادة 17

ب ولة ٮ+موح+ ميع الحڡ:وق المكڡ0 رادها الحق ڡ0ى3 التمتع الاكمل ٮ+ح+ 1- للشعوب األصلٮ)ة وأڡ0
ذ، ٮ+التشاور ڡ:انون العمل الدولى3 وڡ:انون العمل المحيل الساريين. 2- عىل الدول أن تتح_
ال الشعوب األصلٮ)ة من والتعاون مع الشعوب األصلٮ)ة، تداٮ+ٮ)ر محددة لحماٮ)ة أطڡ0

طرا عليهم أو متعارضا مع ٮ)ام ٮ+أي عمل ٮ)حتمل أن ٮ)كون ح_ الل االڡ:تصادي ومن الڡ: االستع0

الڡ:ى3 سدي أو الذهين أو الروحى3 أو األح_ تعلٮ)مهم، أو أن ٮ)كون ضارا ٮ+صحتهم أو نموهم الح+
ل تمكٮ)نهم. اصة وأهمٮ)ة التعلٮ)م من أح+ هم الح_ ، مع مراعاة نڡ:اط ضعڡ0 تماعى3 أو االح+
راد الشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 عدم التعرض ألٮ)ة شروط تمٮ)يزية ڡ0ى3 العمالة، 3- ألڡ0

ور. ٮ)ف أو األح+ الى3 التوط_ اصة ڡ0ى3 مح+ وٮ+ح_
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المادة 18

اذ الڡ:رارات المتعلڡ:ة ٮ+المسائل اليت تمس للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 المشاركة ڡ0ى3 اتح_

اصة، وكذلك الحق ڡ0ى3 راءاتها الح_ ا إلح+ ڡ: سها ووڡ0 تارهم هى3 ٮ+نڡ0 الل ممثلٮ)ن تح_ حڡ:وڡ:ها من ح_
اذ الڡ:رارات. اصة ٮ+ها اليت تڡ:وم ٮ+اتح_ ظ وتطوير مؤسساتها األصلٮ)ة الح_ حڡ0

المادة 19

الل عىل الدول أن تتشاور وتتعاون ٮ+حسن نٮ)ة مع الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة من ح_
اذ تها الحرة والمسٮ+ڡ:ة والمستنٮ)رة ڡ:ٮ+ل اتح_ ڡ: المؤسسات اليت تمثلها للحصول عىل مواڡ0

ٮ)ذ أي تداٮ+ٮ)ر تشريعٮ)ة أو إدارية ٮ)مكن أن تمسها. وتنڡ0

المادة 20

مها أو مؤسساتها السٮ)اسٮ)ة واالڡ:تصادٮ)ة ظ ٮ+نط_ 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 أن تحتڡ0
ر لها األمن ڡ0ى3 تمتعها ٮ+أسٮ+اب رزڡ:ها وتنمٮ)تها، وأن تمارس تماعٮ)ة وتطورها، وأن ٮ)توڡ0 واالح+
ٮ)رهــا من األنشطة االڡ:تصادٮ)ة. 2- للشعوب األصلٮ)ة لٮ)دٮ)ة وع_ ميع أنشطتها التڡ: ٮ+حرية ح+

ٮ+ر عادل ومنصف. المحرومة من أسٮ+اب الرزق والتنمٮ)ة الحق ڡ0ى3 الحصول عىل ح+

المادة 21

تماعٮ)ة، وال 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق، دونما تمٮ)يز، ڡ0ى3 تحسٮ)ن أوضاعها االڡ:تصادٮ)ة واالح+
االت التعلٮ)م والعمالة والتدريب المهين وإعادة التدريب واإلساكن والصرف سٮ)ما ڡ0ى3 مح+

عالة، وعند ذ تداٮ+ٮ)ر ڡ0 . 2- عىل الدول أن تتح_ تماعى3 الصحى3 والصحة والضمان االح+
تماعٮ)ة. اصة لضمان التحسٮ)ن المستمر ألوضاعها االڡ:تصادٮ)ة واالح+ االڡ:تضاء، تداٮ+ٮ)ر ح_

ال اصة للمسنٮ)ن والنساء والشٮ+اب واألطڡ0 ات الح_ اص للحڡ:وق واالحتٮ)اح+ ويولى اهتمام ح_
اص ذوي اإلعاڡ:ة من الشعوب األصلٮ)ة. واألشح_

المادة 22

اصة للمسنٮ)ن ات الح_ اص للحڡ:وق واالحتٮ)اح+ ٮ)ذ هذا اإلعالن اهتمام ح_ 1- ٮ)ولى ڡ0ى3 تنڡ0
اص ذوي اإلعاڡ:ة من الشعوب األصلٮ)ة. 2- عىل الدول ال واألشح_ والنساء والشٮ+اب واألطڡ0
ال الشعوب الة تمتع نساء وأطڡ0 نب مع الشعوب األصلٮ)ة، تداٮ+ٮ)ر لكڡ0 ا إلى ح+ نٮ+ ذ، ح+ أن تتح_

ميع أشاكل العنف والتمٮ)يز. األصلٮ)ة ٮ+الحماٮ)ة والضمانات الاكملة من ح+
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المادة 23

ل ممارسة حڡ:ها ٮ)ات من أح+ للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تحدٮ)د وتطوير أولويات واستراتٮ)ح+
اصة ڡ0ى3 أن تشارك مشاركة نشطة ڡ0ى3 تطوير ة ح_ ڡ0ى3 التنمٮ)ة. وللشعوب األصلٮ)ة الحق ٮ+صڡ0
تماعٮ)ة اليت تمسها، ٮ)رها من الٮ+رامج االڡ:تصادٮ)ة واالح+ وتحدٮ)د ٮ+رامج الصحة واإلساكن وع_

اصة. الل مؤسساتها الح_ وأن تضطلع، ڡ:در المستطاع، ٮ+إدارة تلك الٮ+رامج من ح_

المادة 24

اظ عىل ممارساتها الصحٮ)ة، ٮ+ما ڡ0ى3 لٮ)دي وڡ0ى3 الحڡ0 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 طٮ+ها التڡ:
راد الشعوب اصة ٮ+ها. وألڡ0 ٮ)ة والحٮ)وانات والمعادن الحٮ)وية الح_ اتات الطٮ+ ظ النٮ+ ذلك حڡ0

تماعٮ)ة دمات االح+ ميع الح_ األصلٮ)ة أٮ)ضا الحق ڡ0ى3 الحصول، دون أي تمٮ)يز، عىل ح+
ه راد الشعوب األصلٮ)ة حق متاكفئ ڡ0ى3 التمتع ٮ+أعىل مستوى ٮ)مكن ٮ+لوع_ والصحٮ)ة. 2- ألڡ0
ٮ)ة طوات الالزمة ٮ+ع0 ذ الح_ لٮ)ة. وعىل الدول أن تتح_ سدٮ)ة والعڡ: من معاٮ)ير الصحة الح+

ٮ)ا إلى إعمال هذا الحق إعماال اكمال. التوصل تدريح+

المادة 25

ظ وتعزيز عالڡ:تها الروحٮ)ة المتمٮ)زة ٮ+ما لها من األرايض للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 حڡ0
لٮ)دٮ)ة تمتلكها أو ة تڡ: ٮ)رها من الموارد اليت اكنت ٮ+صڡ0 واألڡ:الٮ)م والمٮ)اه والٮ+حار الساحلٮ)ة وع_

دمها، ولها الحق ڡ0ى3 االضطالع ٮ+مسؤولٮ)اتها ڡ0ى3 هذا لها وتستح_ الف ذلك تشع0 اكنت ٮ+ح_
ٮ+لة. ٮ)ال المڡ: اه األح+ الصدد تح+

المادة 26

ة لتها ٮ+صڡ0 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 األرايض واألڡ:الٮ)م والموارد اليت امتلكتها أو شع0

الف ذلك. 2- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تها ٮ+ح_ دمتها أو اكتسٮ+ لٮ)دٮ)ة، أو اليت استح_ تڡ:
ٮ)رها من لٮ)دٮ)ة أو ع_ امتالك األرايض واألڡ:الٮ)م والموارد اليت تحوزها ٮ+حكم الملكٮ)ة التڡ:

دامها وتنمٮ)تها والسٮ)طرة عليها، لٮ)دٮ)ة، والحق ڡ0ى3 استح_ دام التڡ: ل أو االستح_ أشاكل الشع0
الف ذلك. تها ٮ+ح_ هى3 واألرايض واألڡ:الٮ)م والموارد اليت اكتسٮ+

ا وحماٮ)ة ڡ:انونٮ)ين لهذه األرايض واألڡ:الٮ)م والموارد. ويتم هذا 3- تمنح الدول اعتراڡ0
اصة مها الح_ الٮ)دها ونط_ ٮ+ة لعادات الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة وتڡ: االعتراف مع المراعاة الواح+

ٮ+حٮ)ازة األرايض.

المادة 27
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ٮ)ذ عملٮ)ة عادلة نب مع الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة، ٮ+وضع وتنڡ0 ا إلى ح+ نٮ+ تڡ:وم الدول، ح+
ب ٮ+ڡ:وانٮ)نها ة تمنح الشعوب األصلٮ)ة االعتراف الواح+ اڡ0 توحة وشڡ0 ومستڡ:لة ومحاٮ)دة ومڡ0
ا وإڡ:رارا ٮ+حڡ:وق الشعوب اصة ٮ+حٮ)ازة األرايض، وذلك اعتراڡ0 مها الح_ الٮ)دها وعاداتها ونط_ وتڡ:
األصلٮ)ة المتعلڡ:ة ٮ+أراضيها وأڡ:الٮ)مها ومواردها، ٮ+ما ڡ0ى3 ذلك األرايض واألڡ:الٮ)م والموارد اليت

الف ذلك. وللشعوب دمها ٮ+ح_ لها أو تستح_ لٮ)دٮ)ة أو اكنت تشع0 ة تڡ: اكنت تمتلكها ٮ+صڡ0
األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 أن تشارك ڡ0ى3 هذه العملٮ)ة.

المادة 28

ٮ+ر ٮ+طرق ٮ)مكن أن تشمل الرد أو، إذا تعذر ذلك، 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 الح+
ص األرايض واألڡ:الٮ)م والموارد اليت اكنت ٮ)ما ٮ)ح_ التعويض العادل والمنصف والمڡ:سط، ڡ0
ذت دمها، واليت صودرت أو أح_ لها أو تستح_ الف ذلك تشع0 لٮ)دٮ)ة أو اكنت ٮ+ح_ ة تڡ: تمتلكها ٮ+صڡ0
تها الحرة والمسٮ+ڡ:ة والمستنٮ)رة. 2- ٮ)ڡ:دم ڡ: دمت أو أضٮ)رت دون مواڡ0 أو احتلت أو استح_
م والمركز ئة من حٮ)ث النوعٮ)ة والحح+ التعويض ڡ0ى3 صورة أراض وأڡ:الٮ)م وموارد ماكڡ0

ق الشعوب المعنٮ)ة ر مناسب، ما لم تواڡ0 ٮ+ر آح_ انونى3 أو ڡ0ى3 صورة تعويض نڡ:دي أو أي ح+ الڡ:
ٮ)ر ذلك. ڡ:ة حرة عىل ع_ مواڡ0

المادة 29

ٮ)ة ألراضيها أو أڡ:الٮ)مها ٮ)ئة والڡ:درة اإلنتاح+ ظ وحماٮ)ة الٮ+ 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 حڡ0
ظ ذ ٮ+رامج لمساعدة الشعوب األصلٮ)ة ڡ0ى3 تداٮ+ٮ)ر الحڡ0 ومواردها. وعىل الدول أن تضع وتنڡ0
زين مواد عالة لضمان عدم تح_ ذ تداٮ+ٮ)ر ڡ0 والحماٮ)ة هذه، دونما تمٮ)يز. 2- عىل الدول أن تتح_

تها الحرة ڡ: لص منها ڡ0ى3 أرايض الشعوب األصلٮ)ة أو أڡ:الٮ)مها، دون مواڡ0 طرة أو التح_ ح_
والمسٮ+ڡ:ة والمستنٮ)رة.

ٮ)ذ الٮ+رامج ل، عند الضرورة، حسن تنڡ0 عالة لكى3 تكڡ0 ذ تداٮ+ٮ)ر ڡ0 3- عىل الدول أٮ)ضا أن تتح_
ذها تها، حسٮ+ما تعدها وتنڡ0 ها ومعالح+ ط_ المتعلڡ:ة ٮ+رصد صحة الشعوب األصلٮ)ة وحڡ0

الشعوب المتضررة من هذه المواد.

المادة 30

ٮ)ام ٮ+أنشطة عسكرية ڡ0ى3 أرايض الشعوب األصلٮ)ة أو أڡ:الٮ)مها، ما لم تٮ+ررها وز الڡ: 1- ال ٮ)ح+
يهة، أو ما لم تڡ:ر ذلك أو تطلٮ+ه ٮ+حرية الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة. 2- مصلحة عامة وح+

راءات مالئمة، وال الل إح+ علٮ)ة مع الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة، من ح_ ري الدول مشاورات ڡ0 تح+
دام أراضيها أو أڡ:الٮ)مها ڡ0ى3 أنشطة الل المؤسسات الممثلة لها، ڡ:ٮ+ل استح_ سٮ)ما من ح_
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عسكرية.

المادة 31

لٮ)دٮ)ة ها التڡ: اڡ0ى3 ومعارڡ0 اظ والسٮ)طرة عىل تراثها الثڡ: 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 الحڡ0
اهر علومها لٮ)دٮ)ة وحماٮ)تها وتطويرها، وكذلك األمر ٮ+النسٮ+ة لمط_ ٮ)ة التڡ: اڡ0 ٮ)راتها الثڡ: وتعٮ+
ة ٮ)نٮ)ة والٮ+ذور واألدوية ومعرڡ0 اتها، ٮ+ما ڡ0ى3 ذلك الموارد الٮ+شرية والح+ اڡ0 ٮ)اتها وثڡ: وتكنولوح+
وية واآلداب والرسوم والرياضة ٮ+أنواعها الٮ)د الشڡ0 اتات والتڡ: صائص الحٮ)وانات والنٮ+ ح_
اظ نون االستعراضٮ)ة. ولها الحق أٮ)ضا ڡ0ى3 الحڡ0 نون الٮ+صرية والڡ0 لٮ)دٮ)ة والڡ0 واأللعاب التڡ:
ٮ)رات لٮ)دٮ)ة والتعٮ+ اڡ0ى3 والمعارف التڡ: كرية لهذا التراث الثڡ: والسٮ)طرة عىل ملكٮ)تها الڡ0
نب مع ا إلى ح+ نٮ+ ذ، ح+ لٮ)دٮ)ة وحماٮ)تها وتطويرها. 2- عىل الدول أن تتح_ ٮ)ة التڡ: اڡ0 الثڡ:

عالة لالعتراف ٮ+هذه الحڡ:وق وحماٮ)ة ممارستها. الشعوب األصلٮ)ة، تداٮ+ٮ)ر ڡ0

المادة 32

ٮ)ات المتعلڡ:ة ٮ+تنمٮ)ة أو 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تحدٮ)د وترتٮ)ب األولويات واالستراتٮ)ح+
رى. 2- عىل الدول أن تتشاور وتتعاون ٮ+حسن دام أراضيها أو أڡ:الٮ)مها ومواردها األح_ استح_
ڡ:تها الل المؤسسات اليت تمثلها للحصول عىل مواڡ0 نٮ)ة مع الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة من ح_
رى، وال الحرة والمستنٮ)رة ڡ:ٮ+ل إڡ:رار أي مشروع ٮ)ؤثر ڡ0ى3 أراضيها أو أڡ:الٮ)مها ومواردها األح_
الل الموارد المعدنٮ)ة أو المائٮ)ة أو الموارد دام أو استع0 ٮ)ما ٮ)تعلق ٮ+تنمٮ)ة أو استح_ سٮ)ما ڡ0

رى.  األح_
ٮ+ر عادل ومنصف عن أٮ)ة أنشطة كهذه، وأن ٮ)ر ح+ عالة لتوڡ0 3- عىل الدول أن تضع آلٮ)ات ڡ0
ٮ)ة أو اڡ0 تماعٮ)ة أو الثڡ: ٮ)ئٮ)ة أو االڡ:تصادٮ)ة أو االح+ ٮ)ف اآلثار الٮ+ ڡ0 ذ تداٮ+ٮ)ر مناسٮ+ة لتح_ تتح_

الروحٮ)ة الضارة.

المادة 33

الٮ)دها. وهذا أمر ا لعاداتها وتڡ: ڡ: 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تحدٮ)د هويتها أو انتمائها وڡ0
نسٮ)ة الدول اليت ٮ)عٮ)شون راد الشعوب األصلٮ)ة ڡ0ى3 الحصول عىل ح+ ال ٮ)نتڡ:ص من حق أڡ0
ڡ:ا تٮ)ار أعضاء مؤسساتها وڡ0 يها. 2- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تڡ:رير هٮ)اكلها واح_ ڡ0

اصة. راءاتها الح_ إلح+

المادة 34

للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تعزيز وتطوير وصون هٮ)اكلها المؤسسٮ)ة وعاداتها وڡ:ٮ)مها
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انونٮ)ة، إن مها أو عاداتها الڡ: راءاتها وممارساتها المتمٮ)زة، وكذلك نط_ الٮ)دها وإح+ الروحٮ)ة وتڡ:
ا لمعاٮ)ير حڡ:وق اإلنسان الدولٮ)ة. ڡ: دت، وڡ0 وح+

المادة 35

تمعاتهم المحلٮ)ة. اه مح+ راد تح+ للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 تڡ:رير مسؤولٮ)ات األڡ0

المادة 36

اظ صل ٮ+ٮ)نها حدود دولٮ)ة، الحق ڡ0ى3 الحڡ0 1- للشعوب األصلٮ)ة، وال سٮ)ما الشعوب اليت تڡ0
راض ل أع_ عىل اتصاالتها وعالڡ:اتها وتعاونها وتطويرها، ٮ+ما ڡ0ى3 ذلك األنشطة اليت تڡ:ام من أح+

رى عٮ+ر تماعٮ)ة مع أعضائها ومع شعوب أح_ ٮ)ة وسٮ)اسٮ)ة واڡ:تصادٮ)ة واح+ اڡ0 روحٮ)ة وثڡ:
عالة ذ، ٮ+التشاور والتعاون مع الشعوب األصلٮ)ة، تداٮ+ٮ)ر ڡ0 الحدود. 2- عىل الدول أن تتح_

لتٮ)سٮ)ر ممارسة هذا الحق وضمان إعماله.

المادة 37

ٮ)ر ذلك من الترتٮ)ٮ+ات اڡ:ات وع_ 1- للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 االعتراف ٮ+المعاهدات واالتڡ0
عل الدول ها من دول ومراعاتها وإعمالها، وڡ0ى3 ح+ لڡ0 ناءة المٮ+رمة مع الدول أو مع ما ٮ)ح_ الٮ+
ناءة. 2- لٮ)س ڡ0ى3 هذا ٮ)رها من الترتٮ)ٮ+ات الٮ+ اڡ:ات وع_ ذ وتحترم هذه المعاهدات واالتڡ0 تنڡ0

ى3 حڡ:وق الشعوب األصلٮ)ة المنصوص عليها ڡ0ى3 سٮ)ره ٮ+أنه ٮ)ڡ:لل أو ٮ)لع0 اإلعالن ما ٮ)مكن تڡ0
ناءة. ٮ)رها من الترتٮ)ٮ+ات الٮ+ اڡ:ات وع_ المعاهدات واالتڡ0

المادة 38

يها ذ، ٮ+التشاور والتعاون مع الشعوب األصلٮ)ة، التداٮ+ٮ)ر المالئمة، ٮ+ما ڡ0 عىل الدول أن تتح_
اٮ)ات المنشودة ڡ0ى3 هذا اإلعالن. التداٮ+ٮ)ر التشريعٮ)ة، لتحڡ:ٮ)ق الع0

المادة 39

نٮ)ة من الدول وعن طريق للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 الحصول عىل مساعدات مالٮ)ة وتڡ:
ل التمتع ٮ+الحڡ:وق المنصوص عليها ڡ0ى3 هذا اإلعالن. ، من أح+ التعاون الدولى3

المادة 40

ات مع الڡ0 ل حل الصراعات والح_ ة من أح+ راءات عادلة ومنصڡ0 للشعوب األصلٮ)ة الحق ڡ0ى3 إح+
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رى وڡ0ى3 صدور ڡ:رار سريع ڡ0ى3 هذا الشأن، كما لها الحق ڡ0ى3 سٮ+ل الدول أو األطراف األح_
ماعٮ)ة. وتراعى ڡ0ى3 أي ڡ:رار من هذا ردٮ)ة والح+ عالة من أي تعد عىل حڡ:وڡ:ها الڡ0 انتصاف ڡ0
انونٮ)ة وحڡ:وق مها الڡ: الٮ)دها وڡ:واعدها ونط_ النوع عادات الشعوب األصلٮ)ة المعنٮ)ة وتڡ:

اإلنسان الدولٮ)ة.

المادة 41

مات ومة األمم المتحدة والمنط_ صصة التاٮ+عة لمنط_ هزة والواكالت المتح_ تساهم األح+
الل حشد ٮ)ذ التام ألحاكم هذا اإلعالن، وال سٮ)ما من ح_ رى ڡ0ى3 التنڡ0 الحكومٮ)ة الدولٮ)ة األح_
نٮ)ة. وتتاح السٮ+ل والوسائل اليت تضمن مشاركة الشعوب التعاون المالى3 والمساعدة التڡ:

األصلٮ)ة ڡ0ى3 المسائل اليت تمسها.

المادة 42

اصة المنتدى الدائم المعين ٮ+ڡ:ضاٮ)ا الشعوب األصلٮ)ة، تعمل األمم المتحدة وهٮ)ئاتها، وٮ+ح_
صصة، وال سٮ)ما عىل المستوى الڡ:طري، والدول عىل تعزيز احترام أحاكم والواكالت المتح_

ٮ)ذها. عالٮ)ة تنڡ0 ٮ)ڡ:ها التام ومتاٮ+عة ڡ0 هذا اإلعالن وتطٮ+

المادة 43

اء الشعوب األصلٮ)ة ل ٮ+ڡ: تشكل الحڡ:وق المعترف ٮ+ها ڡ0ى3 هذا اإلعالن المعاٮ)ير الدنٮ)ا من أح+
اهها. ڡ0ى3 العالم وكرامتها ورڡ0

المادة 44

ولة ٮ+التساوي للذكور واإلناث ميع الحڡ:وق والحريات المعترف ٮ+ها ڡ0ى3 هذا اإلعالن مكڡ0 ح+
راد الشعوب األصلٮ)ة. من أڡ0

المادة 45

ى3 الحڡ:وق الحالٮ)ة للشعوب األصلٮ)ة سٮ)ره ٮ+أنه ٮ)ڡ:لل أو ٮ)لع0 وز تڡ0 لٮ)س ڡ0ى3 هذا اإلعالن ما ٮ)ح+
أو الحڡ:وق اليت ڡ:د تحصل عليها ڡ0ى3 المستڡ:ٮ+ل.

المادة 46

سٮ)ره ٮ+أنه ٮ)ڡ:تيض ضمنا أن ألي دولة أو شعب أو 1- لٮ)س ڡ0ى3 هذا اإلعالن ما ٮ)مكن تڡ0



إعالن األمم المتحدة ٮ;شأن حڡ6وق الشعوب األصلٮ(ة٢٠٢٢/٥/٢٥ ١٢:٣٣ م

حة ١٣ من ١٣ Hالصڡhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html

ص حق ڡ0ى3 المشاركة ڡ0ى3 أي نشاط أو أداء أي عمل ٮ)ناڡ:ض مٮ)ثاق األمم ماعة أو شح_ ح+
زئٮ)ا، إلى ع أي عمل من شأنه أن ٮ)ؤدي، كلٮ)ة أو ح+ ول أو ٮ)شح+ هم منه أنه ٮ)ح_ المتحدة، أو ٮ)ڡ0

تڡ:ويض أو إضعاف السالمة اإلڡ:لٮ)مٮ)ة أو الوحدة السٮ)اسٮ)ة للدول المستڡ:لة وذات السٮ)ادة.
ب ڡ0ى3 ممارسة الحڡ:وق المنصوص عليها ڡ0ى3 هذا اإلعالن احترام حڡ:وق اإلنسان 2- ٮ)ح+

ٮ)ود ضع ممارسة الحڡ:وق الواردة ڡ0ى3 هذا اإلعالن إال للڡ: ميع. وال تح_ والحريات األساسٮ)ة للح+
ٮ)ر ٮ)ود ع_ ب أن تكون هذه الڡ: ا لاللتزامات الدولٮ)ة لحڡ:وق اإلنسان. ويح+ ڡ: المڡ:ررة ڡ:انونا ووڡ0
ٮ)ر من اعتراف ٮ+ه حڡ:وق وحريات الع0 رضها الوحٮ)د ضمان ما توح+ تمٮ)يزية والزمة وأن ٮ)كون ع_

. تمع دٮ)مڡ:راطى3 ٮ)ام مح+ اء ٮ+المڡ:تضٮ)ات العادلة واألشد ضرورة لڡ: واحترام والوڡ0
ا لمٮ+ادئ العدالة والدٮ)مڡ:راطٮ)ة واحترام ڡ: سر األحاكم الواردة ڡ0ى3 هذا اإلعالن وڡ0 3- تڡ0

حڡ:وق اإلنسان والمساواة وعدم التمٮ)يز والحكم السدٮ)د وحسن النٮ)ة.
_______________________
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