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 مرفق

 مشروع اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية

 النص األصلي موجز الرئيس للمقترحات مقترحات الرئيس

              من الديباجة ١       الفقرة               من الديباجة ١       الفقرة            ن الديباجة   م ١       الفقرة 
                                                  مساواة الشعوب األصلية يف الكرامة واحلقوق مع                إذ تؤكد 

        حبق مجيع        نفسه                      ، وتسلم يف الوقت      ى                 مجيع الشعوب األخر  
                                                         األفـراد والشعوب يف أن يكونوا خمتلفني، ويف أن يعتربوا          

                   حترموا بصفتهم هذه،       ُ ويف أن ُي  ،             أنفسهم خمتلفني

                                                  مساواة الشعوب األصلية يف الكرامة واحلقوق مع           ؤكد     إذ ت 
        حبق مجيع        نفسه                      ، وتسلم يف الوقت      ى                 مجيع الشعوب األخر  

                                                         األفـراد والشعوب يف أن يكونوا خمتلفني، ويف أن يعتربوا          
                   حترموا بصفتهم هذه،       ُ ويف أن ُي  ،             أنفسهم خمتلفني

                                                  مساواة الشعوب األصلية يف الكرامة واحلقوق مع                إذ تؤكد 
        حبق مجيع        نفسه                      ، وتسلم يف الوقت      ى       ب األخر           مجيع الشعو 

                                                         األفـراد والشعوب يف أن يكونوا خمتلفني، ويف أن يعتربوا          
                   حترموا بصفتهم هذه،       ُ ويف أن ُي  ،             أنفسهم خمتلفني

              من الديباجة ٢       الفقرة               من الديباجة ٢       الفقرة               من الديباجة ٢       الفقرة 
                                 أن مجيع الشعوب تساهم يف تنوع                  ً       وإذ تؤكـد أيضـاً    

          اإلنسانية                                 رات والثقافات اليت تشكل تراث                 وثراء احلضا 
        املشترك،

                                 أن مجيع الشعوب تساهم يف تنوع                  ً       وإذ تؤكـد أيضـاً    
                                                     وثراء احلضارات والثقافات اليت تشكل تراث اإلنسانية       

        املشترك،

                                 أن مجيع الشعوب تساهم يف تنوع                  ً       وإذ تؤكـد أيضـاً    
          اإلنسانية                                            وثراء احلضارات والثقافات اليت تشكل تراث       

        املشترك،
              من الديباجة ٣       الفقرة               من الديباجة ٣       الفقرة               من الديباجة ٣      لفقرة  ا

                                أن مجـيع املذاهب والسياسات                         وإذ تؤكـد كذلـك    
                  تفوق شعوب أو      إىل                                 واملمارسات اليت تستند أو تدعو      

                                             أفراد على أساس األصل القومي أو االختالف العنصري 
                                                          أو الديين أو العرقي أو الثقايف عنصرية وزائفة علميا،         

  ،              ً وظاملة اجتماعياً            ً   مدانة أخالقياً،    ، و       ً  قانوناً      وباطلة

                                أن مجـيع املذاهب والسياسات                         وإذ تؤكـد كذلـك    
                  تفوق شعوب أو      إىل                                 واملمارسات اليت تستند أو تدعو      

                                             أفراد على أساس األصل القومي أو االختالف العنصري 
                                                          أو الديين أو العرقي أو الثقايف عنصرية وزائفة علميا،         

  ،              ً وظاملة اجتماعياً     ً   خالقياً،        مدانة أ   ، و             ً وباطلة قانوناً

                                أن مجـيع املذاهب والسياسات                         وإذ تؤكـد كذلـك    
                  تفوق شعوب أو      إىل                                 واملمارسات اليت تستند أو تدعو      

                                             أفراد على أساس األصل القومي أو االختالف العنصري 
                                                          أو الديين أو العرقي أو الثقايف عنصرية وزائفة علميا،         

  ،      ً تماعياً  اج            ً         مدانة أخالقياً، وظاملة    ، و             ً وباطلة قانوناً
              من الديباجة ٤       الفقرة               من الديباجة ٤       الفقرة               من الديباجة ٤       الفقرة 

  يف                                 أنه ينبغي للشعوب األصلية،                                وإذ تعـيد أيضـا تأكيد     
            كان نوعه،                                       ً ممارستها حلقوقها، أن تتحرر من التمييز أياً

     ، يف   [                               أنه ينبغي للشعوب األصلية                              وإذ تعـيد أيضا تأكيد    
            كان نوعه،            ً  التمييز أياً           أن تتحرر من  ]  ا             ممارستها حلقوقه

  يف                                 أنه ينبغي للشعوب األصلية،                                وإذ تعـيد أيضـا تأكيد     
            كان نوعه،                                       ً ممارستها حلقوقها، أن تتحرر من التمييز أياً
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              من الديباجة ٥       الفقرة               من الديباجة ٥       الفقرة               من الديباجة ٥       الفقرة 
                                    حـرمان الشعوب األصلية من حقوقها                     وإذ يقلقهـا  

              يف مجلة أمور،              ما أسفر،           ساسية،                وحرياهتا األ          اإلنسانية
                                                    عـن اسـتعمارها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها        

                      بصفة خاصة من ممارسة                     بالـتايل منعها                  ومواردهـا، و  
                                             حقها يف التنمية وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،

                                       حـرمان الشعوب األصلية من حقوقها                    وإذ يقلقهـا  
         ة أمور،       يف مجل            ما أسفر،                         وحرياهتا األساسية،            اإلنسانية

                                                    عـن اسـتعمارها وسلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها        
                      بصفة خاصة من ممارسة                     بالـتايل منعها                  ومواردهـا، و  

                                             حقها يف التنمية وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،

                                       حـرمان الشعوب األصلية من حقوقها                    وإذ يقلقهـا  
              يف مجلة أمور،          أسفر،                            وحرياهتا األساسية، ما             اإلنسانية

                                سلب حيازهتا ألراضيها وأقاليمها                        عـن اسـتعمارها و    
                      بصفة خاصة من ممارسة                     بالـتايل منعها                  ومواردهـا، و  

                                             حقها يف التنمية وفقا الحتياجاهتا ومصاحلها اخلاصة،
              من الديباجة ٦       الفقرة               من الديباجة ٦       الفقرة               من الديباجة ٦       الفقرة 

                         احترام وتعزيز احلقوق      إىل                 احلاجة امللحة               وإذ تـدرك  
                    وال سيما حقوقها يف       ،       ألصلية                      املتأصـلة للشـعوب ا    

                                                      أراضـيها وأقاليمها ومواردها، املستمدة من هياكلها       
         ثقافاهتا،     من                                          السياسـية واالقتصـادية واالجتماعية، و     
                                      وتقاليدها الروحية، وتارخيها، وفلسفاهتا،

                                   باحلاجة املاسة إىل احترام وتعزيز حقوق            تعترف كذلك 
   ات                                               الشـعوب األصلية املكرسة يف املعاهدات واالتفاق      

                                           وغريها من الترتيبات البناءة املربمة مع الدول،

                         احترام وتعزيز احلقوق      إىل                 احلاجة امللحة               وإذ تـدرك  
         وال سيما     ،                              املتأصـلة للشعوب األصلية     ]         والسـمات  [

                                                      حقوقها يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، املستمدة من       
   من                                                  هياكـلها السياسـية واالقتصادية واالجتماعية، و      

                              الروحية، وتارخيها، وفلسفاهتا،                  ثقافاهتا، وتقاليدها
                                        باحلاجة املاسة إىل احترام وتعزيز حقوق                   تعترف كذلك   

                                                 الشـعوب األصلية املكرسة يف املعاهدات واالتفاقات       
                                           وغريها من الترتيبات البناءة املربمة مع الدول،

                         احترام وتعزيز احلقوق      إىل                 احلاجة امللحة               وإذ تـدرك  
              سيما حقوقها   وال  ،                              والسمات املتأصلة للشعوب األصلية

                                                       يف أراضيها وأقاليمها ومواردها، املستمدة من هياكلها       
         ثقافاهتا،     من                                          السياسـية واالقتصـادية واالجتماعية، و     
                                      وتقاليدها الروحية، وتارخيها، وفلسفاهتا،

              من الديباجة ٧       الفقرة               من الديباجة ٧       الفقرة               من الديباجة ٧       الفقرة 
        من أجل                          الشعوب األصلية أنفسها            بتنظيم             وإذ ترحب 

   من                                                 الرقي السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف و     
                                    جلميع أشكال التمييز والقمع حيثما                     أجـل وضع حد     

      وجدت،

                                          باضطالع الشعوب األصلية بتنظيم أنفسها               وإذ ترحب 
                                                    حالـيا مـن أجـل الـرقي السياسـي واالقتصادي           

     جلميع                   من أجل وضع حد                              واالجـتماعي والـثقايف و    
        ا وجدت،                         أشكال التمييز والقمع حيثم

                            الشعوب األصلية أنفسها من أجل          تنظـيم       ب            وإذ ترحـب  
    ومن                                                  الـرقي السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف       

                                    جلميع أشكال التمييز والقمع حيثما                       أجـل وضـع حد      
      وجدت،

              من الديباجة ٨       الفقرة               من الديباجة ٨       الفقرة               من الديباجة ٨       الفقرة 
      ألصلية                                  بأن من شأن سيطرة الشعوب ا                      واقتـناعا منها  

         أقاليمها    و أ         أراضيها                            التطورات اليت متسها ومتس            عـلى   
              سيطرة الشعوب    ]      زيادة [                 بأن من شأن                     واقتـناعا منها  
  ]  و [         أراضيها          ومتس                      التطورات اليت متسها               األصلية على   

                                       بأن من شأن سيطرة الشعوب األصلية                       واقتـناعا منها  
                   أراضيها وأقاليمها                            التطورات اليت متسها ومتس            عـلى   
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                 مؤسساهتا وثقافاهتا            اإلبقاء على                      ومواردها أن متكنها من 
                                 ، فضال عن تعزيز تنميتها وفقا                   وتعزيـزها             وتقالـيدها 

            واحتياجاهتا،         لتطلعاهتا 

            اإلبقاء على                                         أقالـيمها ومواردهـا أن متكنها من          ]   أو [
         ، فضال عن            وتعزيزها                                 مؤسسـاهتا وثقافاهتـا وتقاليدها    

              واحتياجاهتا،        لتطلعاهتا                   تعزيز تنميتها وفقا 

                 مؤسساهتا وثقافاهتا            اإلبقاء على               أن متكنها من         ومواردها
                            عن تعزيز تنميتها وفقا          ً  ، فضالً              وتعزيـزها             وتقالـيدها 

            واحتياجاهتا،         لتطلعاهتا 
              من الديباجة ٩       الفقرة               من الديباجة ٩       الفقرة               من الديباجة ٩       الفقرة 

                    معارف الشعوب األصلية               أن احترام    ً اً      أيض            وإذ تـدرك  
                          ة األصلية يساهم يف حتقيق             التقليدي                    وثقافاهتا وممارساهتا   

                     البيئة إدارة صحيحة،     إدارة                        تنمية مستدامة وعادلة ويف 

                    معارف الشعوب األصلية               أن احترام    ً اً      أيض            وإذ تـدرك  
                                  التقليدية األصلية يساهم يف حتقيق                         وثقافاهتا وممارساهتا   

                     البيئة إدارة صحيحة،     إدارة                        تنمية مستدامة وعادلة ويف 

                  ف الشعوب األصلية       معار               أن احترام     ً اً                وإذ تـدرك أيض   
               يف حتقيق تنمية                                           وثقافاهتـا وممارساهتا التقليدية يساهم      

                      البيئة إدارة صحيحة،     إدارة                  مستدامة وعادلة ويف 
              من الديباجة  ١٠       الفقرة               من الديباجة  ١٠       الفقرة               من الديباجة  ١٠       الفقرة 

                                  نزع السالح من أراضي وأقاليم الشعوب    أن           وإذ تؤكد
             السلم وحتقيق       حالل      إ             أن يساهم يف           بإمكانه            األصـلية   

                                                     الـتقدم االقتصـادي واالجتماعي والتنمية، والتفاهم       
             وشعوب العامل،    أمم                      وإقامة عالقات ودية بني 

                               نزع السالح من أراضي وأقاليم         أن           احلاجة إىل            وإذ تؤكد 
          أن يساهم           بإمكانه                   األمر الذي سوف                   الشعوب األصلية،   

                                       السلم وحتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي      حـالل      يف إ 
            إقامة عالقات   ]              يف بعض الظروف، [  ،                     والتنمية، والتفاهم و

             وشعوب العامل،    أمم         ودية بني 

                               نزع السالح من أراضي وأقاليم                احلاجة إىل              وإذ تؤكد 
    حالل            يساهم يف إ                   األمر الذي سوف                     الشعوب األصلية،   

                                                     السلم وحتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي والتنمية،      
            وشعوب العامل،    أمم                                والتفاهم وإقامة عالقات ودية بني

              من الديباجة  ١١       الفقرة               من الديباجة  ١١       الفقرة               من الديباجة  ١١       الفقرة 
                                    خباصة أن ألسر وجمتمعات الشعوب األصلية         وإذ تدرك

       أطفاهلا                                          احلق يف االحتفاظ باملسؤولية املشتركة عن تربية 
                                                وتدريبهم وتعليمهم ورفاهيتم، مبا يتفق وحقوق الطفل،

                             ألسر وجمتمعات الشعوب األصلية                 خباصة أن               وإذ تـدرك  
       أطفاهلا                                                   احلـق يف االحتفاظ باملسؤولية املشتركة عن تربية         

 ] ،                   مبا يتفق وحقوق الطفل [                             وتدريبهم وتعليمهم ورفاهيتم،

                                          خباصة أن ألسر وجمتمعات الشعوب األصلية                وإذ تدرك 
       أطفاهلا                                          احلق يف االحتفاظ باملسؤولية املشتركة عن تربية 

        فاهيتم،                    وتدريبهم وتعليمهم ور
              من الديباجة  ١٢       الفقرة               من الديباجة  ١٢       الفقرة               من الديباجة  ١٢       الفقرة 

                                     أن للشعوب األصلية احلق يف تقرير                    ً     وإذ تـدرك أيضاً   
                           روح من التعايش، واملنفعة       يف                           عالقاهتا مع الدول حبرية     
                         املتبادلة واالحترام التام،

              احلق يف تقرير    [                       أن للشعوب األصلية                  ً   وإذ تدرك أيضاً  
ـ                          حرية تقرير عالقاهتا مع     [   ]                  ا مع الدول حبرية          عالقاهت
                                         روح مـن الـتعايش، واملنفعة املتبادلة          يف    ]        الـدول 

                واالحترام التام،

                                     أن للشعوب األصلية احلق يف تقرير                    ً     وإذ تـدرك أيضاً   
                           روح من التعايش، واملنفعة       يف                           عالقاهتا مع الدول حبرية     
                         املتبادلة واالحترام التام،
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              من الديباجة  ١٣       الفقرة               من الديباجة  ١٣       الفقرة               من الديباجة  ١٣       الفقرة 
            البناءة                                       أن املعاهدات واالتفاقات والترتيبات            وإذ ترى 

       هي حبق                                            األخرى املربمة بني الدول والشعوب األصلية       
                                                     أمـور تـثري شـواغل واهتمامات دولية و، يف بعض           
                                       ً      ً   احلاالت، تنشئ مسؤوليات دولية وتتخذ طابعاً دولياً،

                              عاهدات واالتفاقات والترتيبات            أن امل              ً     وإذ تـرى أيضاً   
                                                  البناءة األخرى، والعالقة اليت متثلها، هي األساس لتعزيز 

                                 الشراكة بني الشعوب األصلية والدول،

            البناءة                                       أن املعاهدات واالتفاقات والترتيبات            وإذ ترى 
    حبق    هي                                            األخرى املربمة بني الدول والشعوب األصلية       

    بعض    يف                دولية و،             واهتمامات                      أمـور تـثري شواغل      
                 ً      ً  دولية وتتخذ طابعاً دولياً،                ، تنشئ مسؤوليات      احلاالت

                                       أن املعاهدات واالتفاقات والترتيبات                 ً   وإذ ترى أيضاً  
                                                   البـناءة األخرى، والعالقة اليت متثلها، هي األساس        

                                        لتعزيز الشراكة بني الشعوب األصلية والدول،

                                              أن املعاهدات واالتفاقات والترتيبات األخرى              وإذ ترى 
                  هي حبق أمور تثري                           لدول والشعوب األصلية                املربمة بني ا  

                                  شواغل دولية وتنشئ مسؤوليات دولية،

              من الديباجة  ١٤       الفقرة               من الديباجة  ١٤       الفقرة               من الديباجة  ١٤       الفقرة 
                                           بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل                   وإذ تعـترف  

                                                   اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
                              احلقوق املدنية والسياسية تؤكد                         والعهد الدويل اخلاص ب   

                                                 األمهية األساسية حلق مجيع الشعوب يف تقرير املصري،        
                                               ومبقتضـى هـذا احلـق تقرر الشعوب حبرية مركزها      

                          تحقيق تنميتها االقتصادية    ل                          السياسـي وتسـعى حبرية      
                      واالجتماعية والثقافية،

                                           بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل                   وإذ تعـترف  
                               قتصادية واالجتماعية والثقافية                       اخلـاص بـاحلقوق اال    

                                                    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تؤكد      
                          حق مجيع الشعوب يف تقرير        ] ل                    األمهـية األساسـية      [

                                       ومبقتضـى هذا احلق تقرر الشعوب حبرية        [         املصـري،   
               تحقيق تنميتها   ل                                    مركـزها السياسـي وتسـعى حبرية        

        هذا احلق         وانطباق    ] [                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  ]                          بالتساوي على الشعوب األصلية

                                           بأن ميثاق األمم املتحدة والعهد الدويل                   وإذ تعـترف  
                                                   اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
                                                    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تؤكد      
                                                 األمهية األساسية حلق مجيع الشعوب يف تقرير املصري،        

                   الشعوب حبرية مركزها                             ومبقتضـى هـذا احلـق تقرر      
                          تحقيق تنميتها االقتصادية    ل                          السياسـي وتسـعى حبرية      

                      واالجتماعية والثقافية،

        ً              مكرراً من الديباجة  ١٤       الفقرة  
                                                     مع مراعاة الوضع اخلاص للشعوب الواقعة حتت اهليمنة         

                                                     االسـتعمارية أو غريهـا من أشكال اهليمنة اخلارجية أو      
                 حلق يف اختاذ أية                  ُ                     االحـتالل األجنيب، ُيعترف للشعوب با     

                    ً                              إجراءات مشروعة، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، لنيل حقها 
               وإنكار احلق يف     .                                     غـري القابل للتصرف يف تقرير املصري      

                                                  تقريـر املصـري هو انتهاك حلقوق اإلنسان ويؤكد أمهية     
  .                     اإلعمال الفعلي هلذا احلق

                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
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        ً             ثالثاً من الديباجة ٤ ١       الفقرة  
    ً                                            وفقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات  

                             ً                     الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة، 
     َّ                                                  ال يفسَّر هذا على أنه يأذن بأي عمل أو يشجع على           
                                    ً            أي عمـل مـن شأنه أن يفكك أو يضعف، كلياً أو      

              لسياسية للدول      ً                              جزئياً، السالمة اإلقليمية أو الوحدة ا
                                  ً             املستقلة ذات السيادة اليت تتصرف طبقاً ملبدأ تساوي 
                                                الشـعوب يف احلقـوق وتقرير املصري وتدير شؤوهنا        
     ٌ                                            حكومةٌ متثل كل السكان املوجودين يف اإلقليم دون        

  .           أي متييز كان
                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 

            من الديباجة  ١٥       الفقرة      باجة       من الدي  ١٥       الفقرة             من الديباجة  ١٥       الفقرة 
           ما جيوز        اإلعالن                     أنه ليس يف هذا                           وإذ تضع يف اعتبارها   

                                                   استخدامه ذريعة حلرمان أي شعب من حقه يف تقرير         
                ً                               الـذي ميارسه طبقاً ملبادئ القانون الدويل                املصـري، 

                             واملبادئ الواردة يف هذا اإلعالن،

           ما جيوز        اإلعالن                     أنه ليس يف هذا                           وإذ تضع يف اعتبارها   
                                                  ستخدامه ذريعة حلرمان أي شعب من حقه يف تقرير          ا

               ً                            الـذي ميارسه طبقاً ملبادئ القانون الدويل                املصـري، 
         مبا فيها     ] [                        كما ورد تفسريها وبياهنا    [   ،   ]         السـارية  [

            يف هذا اإلعالن  ]               املبادئ الواردة

           ما جيوز        اإلعالن                     أنه ليس يف هذا                           وإذ تضع يف اعتبارها   
            ه يف تقرير                                          استخدامه ذريعة حلرمان أي شعب من حق      

      املصري،

       ً            مكرراً من الديباجة  ١٥       الفقرة       ً            مكرراً من الديباجة  ١٥       الفقرة 
                                                عالقات التوافق والتعاون بني الدول والشعوب                وإذ تشجع 

              ً                                              األصـلية استناداً إىل مبادئ العدل، والدميقراطية، واحترام        
                                       حقوق اإلنسان، وعدم التمييز، وحسن النية،

                      ن بني الدول والشعوب                              عالقات التوافق والتعاو            وإذ تشجع 
              ً                                              األصـلية استناداً إىل مبادئ العدل، والدميقراطية، واحترام        

                                       حقوق اإلنسان، وعدم التمييز، وحسن النية،
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              من الديباجة  ١٦       الفقرة               من الديباجة  ١٦       الفقرة               من الديباجة  ١٦       الفقرة 

                التزاماهتا مبوجب                                 الدول على أن متتثل جلميع                وإذ تشجع 
                                    تنفذها بفعالية وخاصة تلك الصكوك                       الصكوك الدولية و  

                                                     املـتعلقة حبقـوق اإلنسان حسبما تنطبق على الشعوب         
                                                 األصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب املعنية،

                 التزاماهتا مبوجب                                الدول على أن متتثل جلميع                  وإذ تشـجع  
                                                        الصـكوك الدولية وتنفذها بفعالية وخاصة تلك الصكوك        

                     تنطبق على الشعوب                                     املـتعلقة حبقـوق اإلنسـان حسبما      
                                                 األصلية، وذلك بالتشاور والتعاون مع الشعوب املعنية،

                                        الدول على أن متتثل جلميع الصكوك الدولية         وإذ تشجع
                                                    وتنفذها بفعالية وخاصة تلك الصكوك املتعلقة حبقوق       
                                                 اإلنسان حسبما تنطبق على الشعوب األصلية، وذلك       

                                    بالتشاور والتعاون مع الشعوب املعنية،
              من الديباجة  ١٧       الفقرة               من الديباجة  ١٧       الفقرة               من الديباجة  ١٧       الفقرة 

       تؤديه   ً اً         ومستمر  ً اً      هام  ً اً                        أن لألمم املتحدة دور             وإذ تؤكد 
                                  يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية،

       تؤديه   ً اً        ومستمر ً اً     هام ً اً                       أن لألمم املتحدة دور            وإذ تؤكد 
  ]                احتياجات ومصاحل  [   ]    حقوق [                     يف تعزيـز ومحايـة      

    ية،           الشعوب األصل

       تؤديه   ً اً         ومستمر  ً اً      هام  ً اً                        أن لألمم املتحدة دور             وإذ تؤكد 
                                  يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية،

              من الديباجة  ١٨       الفقرة               من الديباجة  ١٨       الفقرة               من الديباجة  ١٨       الفقرة 
                        خطوة أخرى هامة حنو          اإلعالن              أن هـذا                 وإذ تعـتقد  
                                       حبقوق وحريات الشعوب األصلية وتعزيزها              االعتراف  

                                                يـتها كما أنه خطوة حنو استحداث أنشطة ذات            ومحا
                                              صلة لتضطلع هبا منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان،

                        خطوة أخرى هامة حنو          اإلعالن              أن هـذا                 وإذ تعـتقد  
                                          حبقوق وحريات الشعوب األصلية وتعزيزها             االعتراف

                                                   ومحايـتها كما أنه خطوة حنو استحداث أنشطة ذات         
                   تحدة يف هذا امليدان،                            صلة لتضطلع هبا منظومة األمم امل

   أو
        االعتراف                    خطوة أخرى حنو          اإلعالن            أن هذا              وإذ تعتقد 

                                                بـاحلقوق اجلماعـية املتأصلة للشعوب األصلية يف        
            تعزيز ومحاية                                    احلكـم الـذايت وإعماهلا، وكذلك حنو     

ـ  و          اإلنسـان           حقـوق                     األساسية املكرسة يف       ريات      احل
                                                   القـانون الدويل، واليت ألفراد الشعوب األصلية أن        

  .                عوا هبا دومنا متييز    يتمت
               اقتراح الربتغال  :      املصدر

                        خطوة أخرى هامة حنو          اإلعالن              أن هـذا                 وإذ تعـتقد  
                                          حبقوق وحريات الشعوب األصلية وتعزيزها             االعتراف

                                                   ومحايـتها كما أنه خطوة حنو استحداث أنشطة ذات         
                                              صلة لتضطلع هبا منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان،
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        ً             مكرراً من الديباجة  ١٨       الفقرة       يباجة      ً        مكرراً من الد  ١٨       الفقرة 
                  ً                                    وإذ تقر وتؤكد جمدداً أن ألفراد الشعوب األصلية أن         
                                               يتمتعوا دومنا متييز جبميع حقوق اإلنسان املعترف هبا يف 

               القانون الدويل،

                  ً                            وإذ تقر وتؤكد جمدداً أن ألفراد الشعوب األصلية أن 
                                                    يتمتعوا دومنا متييز جبميع حقوق اإلنسان املعترف هبا        
                                                   يف القـانون الـدويل، وأن الشعوب األصلية تتمتع         
     ً                                              مجاعياً حبقوق أخرى ال غىن عنها لوجودها ورفاهيتها        

                         وتنميتها املتكاملة كشعوب،
                     اقتراح اململكة املتحدة  :      املصدر

 

              من الديباجة  ١٩       الفقرة               من الديباجة  ١٩       الفقرة               من الديباجة  ١٩       الفقرة 
              بشأن حقوق                               إعالن األمم املتحدة التايل    ًً             تعلـن رمسيا  

                                        ، بوصفه معيار إجناز ال بد من السعي                      الشعوب األصلية 
                                                 إىل حتقـيقه بروح من الشراكة واالحترام املتبادل، من   
ّ                                  خـالل إجراءات تشّجع احلوار وحسن العالقات بني                       

                                 الشعوب األصلية وسائر شرائح اجملتمع،

                                         إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق       ًً               تعلـن رمسـيا   
                                     بوصفه معيار إجناز ال بد من السعي        [   ،                الشعوب األصلية 

                                                       إىل حتقـيقه بروح من الشراكة واالحترام املتبادل، من         
ّ                                  خـالل إجراءات تشّجع احلوار وحسن العالقات بني                       

             بوصفه معيار     ] [                                   الشعوب األصلية وسائر شرائح اجملتمع    
                                                  إجناز جلميع الشعوب األصلية وجلميع األمم، من أجل        

        ً    ع، واضعةً يف                                          أن تسـعى كـل هيـئة من هيئات اجملتم         
                        ً                           اعتبارها هذا اإلعالن دائماً، لتعزيز احترام هذه احلقوق 
                                                    واحلـريات عـن طـريق التعليم والتثقيف، ولضمان         
                                                     االعتراف والتقيد هبا على حنو شامل وفعال عن طريق         

   ]:                              اختاذ تدابري تدرجيية وطنية ودولية

                                         إعالن األمم املتحدة التايل بشأن حقوق       ًً             تعلـن رمسيا  
  :             الشعوب األصلية

 

          اجلزء األول  
  ١      املادة   ١      املادة   ١      املادة 

    على        ً       ً      ، مجاعياً وفردياً،                                  للشعوب األصلية احلق يف التمتع    
        اإلنسان               جبميع حقوق     ،                            الـنحو األوىف وبصورة فعالة    

    على    ،       ً       ً  مجاعياً وفردياً    ،                                للشعوب األصلية احلق يف التمتع    
        اإلنسان               جبميع حقوق     ،                            الـنحو األوىف وبصورة فعالة    

                 على النحو األوىف                                     للشـعوب األصلية احلق يف التمتع     
           واحلريات        اإلنسان         حقوق                            وبصـورة فعالـة جبمـيع     



 

 

E/C
N

.4/2005/W
G.15/2 

P
age 9 

                                                    واحلريات األساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة       
                                           العـاملي حلقوق اإلنسان والقانون الدويل               واإلعـالن 

  .  ان    اإلنس     حلقوق 

                                                    واحلريات األساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة       
                                           العـاملي حلقوق اإلنسان والقانون الدويل               واإلعـالن 

  .      اإلنسان     حلقوق 
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
     ً  مجاعياً  [                احلق يف التمتع      ]         وأفرادها [            وب األصلية         للشـع 

                 على النحو األوىف     ]                    اجلمـاعي والفـردي      ] [      ً   وفـردياً 
                                                 وبصـورة فعالـة جبمـيع حقوق اإلنسان واحلريات         

   ويف  [                                                 األساسـية املعـترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة          
   .]                                القانون الدويل الساري حلقوق اإلنسان

 أو
                 على النحو األوىف      ع                            لشعوب األصلية احلق يف التمت            ألفراد ا 

                    واحلريات األساسية         اإلنسان                           وبصورة فعالة جبميع حقوق     
                                                      وللشـعوب األصـلية احلق يف التمتع على النحو األوىف          
  .                                            وبصورة فعالة باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن

 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

        واإلعالن                                             األساسية املعترف هبا يف ميثاق األمم املتحدة        
                                                  العـاملي حلقـوق اإلنسـان والقانون الدويل حلقوق         

  .      اإلنسان

  ٢      املادة   ٢      املادة   ٢      املادة 
              يف الكرامة     ون      ومتساو                أفرادها أحرار    و                  الشـعوب األصلية    

               احلق يف أن    م  وهل   ،                    األفراد والشعوب      سائر                واحلقـوق مـع     
ـ           وال سيما     ،                                           من أي نوع من أنواع التمييز الضار         وا    تحرر   ي

  .        األصلية م                األصلي أو هويته م                        التمييز استنادا إىل منشئه

              يف الكرامة     ون      ومتساو                  أفـرادها أحرار     و                    الشـعوب األصـلية     
              احلق يف أن     م  وهل [   ،                    األفراد والشعوب      سائر         مـع     ]        واحلقـوق  [
   وال    ،    ار                                       من أي نوع من أنواع التمييز الض        ]          وهم أحرار  /  وا    تحرر ي

  .        األصلية م                األصلي أو هويته م                             سيما التمييز استنادا إىل منشئه
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

              يف الكرامة     ون      ومتساو                أفرادها أحرار    و                  الشـعوب األصلية    
              احلق يف أن     م  وهل   ،                    األفراد والشعوب      سائر                واحلقـوق مـع     

ـ           وال سيما     ،                                           من أي نوع من أنواع التمييز الضار         وا    تحرر   ي
  .        األصلية م                األصلي أو هويته م                استنادا إىل منشئه        التمييز 
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  ٣      املادة   ٣      املادة   ٣      املادة 
               ومبقتضى هذا    ،                                   للشعوب األصلية احلق يف تقرير املصري     

                                                  احلـق تقـرر هذه الشعوب حبرية مركزها السياسي         
                                      تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية     ل             وتسعى حبرية   

  .         والثقافية

               ومبقتضى هذا    ،    املصري                               للشعوب األصلية احلق يف تقرير      
                يف إطار األحكام      ،                                  احلـق تقـرر هذه الشعوب حبرية      

                                                     الدستورية للدول املعنية أو غري ذلك من الترتيبات        
      تحقيق  ل                                   مركـزها السياسي وتسعى حبرية        ،         اإلجيابـية 

  .                                      تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                                  ومـع مـراعاة الوضع اخلاص للشعوب الواقعة حتت         

                                    ارية أو غريهـا من أشكال اهليمنة                         اهليمـنة االسـتعم   
                         ُ                    اخلارجية أو االحتالل األجنيب، ُيعترف للشعوب باحلق  
                               ً                       يف اختـاذ أيـة إجراءات مشروعة، وفقاً مليثاق األمم          
                                                      املـتحدة، لنـيل حقها غري القابل للتصرف يف تقرير          

                                         وإنكار احلق يف تقرير املصري هو انتهاك حلقوق     .     املصري
  .             لفعلي هلذا احلق                          اإلنسان ويؤكد أمهية اإلعمال ا

     ً                                               ووفقـاً إلعـالن مـبادئ القـانون الدويل املتعلقة          
                                      ً               بالعالقـات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق        
                  َّ                                     األمم املتحدة، ال يفسَّر هذا على أنه يأذن بأي عمل          
                                                   أو يشـجع عـلى أي عمل من شأنه أن يفكك أو            
          ً         ً                              يضعف، كلياً أو جزئياً، السالمة اإلقليمية أو الوحدة 

                                            ة للدول املستقلة ذات السيادة اليت تتصرف              السياسي
    ً                                              طبقاً ملبدأ تساوي الشعوب يف احلقوق وتقرير املصري        
                 ٌ                                وتديـر شؤوهنا حكومةٌ متثل كل السكان املوجودين        

  .                        يف اإلقليم دون أي متييز كان
                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

               ومبقتضى هذا    ،                                   للشعوب األصلية احلق يف تقرير املصري     
                                                  احلـق تقـرر هذه الشعوب حبرية مركزها السياسي         

                                      تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية     ل             وتسعى حبرية   
  .         والثقافية
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 أو

        ضى هذا         ومبقت  ،                                     للشـعوب األصلية احلق يف تقرير املصري      
                                                     احلق تقرر هذه الشعوب حبرية مركزها السياسي وتسعى        

                                             تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل     حبرية 
                     ً                                 وللشـعوب األصلية، حتقيقاً لغايات تصبو إليها، حرية        
                                                      التصرف بثرواهتا ومواردها الطبيعية دون اإلخالل بأية       

    ً  ناداً                                                    التزامات ناشئة عن التعاون االقتصادي الدويل، است      
        وال جيوز    .                                                إىل مبدأ املنفعة املتبادلة وإىل القانون الدويل      

  .                                         بأي حال من األحوال حرمان شعب من أسباب رزقه
                                                         وعـلى الـدول األطراف يف هذا اإلعالن، مبا فيها الدول           
                                                           املسـؤولة عـن إدارة أقالـيم غري متمتعة باحلكم الذايت           
                                                          وخاضـعة للوصاية، أن تعزز إعمال احلق يف تقرير املصري         

  .                      ً                        وأن حتترم ذلك احلق، وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحدة
                          اقتراح ممثلي الشعوب األصلية  :      املصدر

  ٤      املادة   ٤    ادة   امل  ٤      املادة 
                                              للشعوب األصلية احلق يف حفظ وتعزيز مساهتا السياسية

                                               واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املتميزة،               والقانونية
                                                 مع احتفاظها حبقوقها يف املشاركة الكاملة، إذا اختارت 
                                                 ذلـك، يف احلـياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية    

  .                والثقافية للدولة

                  حفظ وتعزيز مساهتا     ]     حرية [   يف      حلق                     للشـعوب األصلية ا   
                                     واالقتصادية واالجتماعية والثقافية              والقانونية            السياسـية 
                مع احتفاظها    ]   ً    ُ                      فضـالً عن ُنظمها القانونية،     [            املتمـيزة،   

     يف   ]                 إذا اختارت ذلك،   [                                حبقوقهـا يف املشاركة الكاملة،      
 .                                                     احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة

E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :     املصدر
 E/CN.4/2004/81 

                                              للشعوب األصلية احلق يف حفظ وتعزيز مساهتا السياسية
   ً     فضالً عن                                               واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املتميزة،     

                                 مع احتفاظها حبقوقها يف املشاركة     ُ                      ُنظمهـا القانونية،    
                                                      الكاملـة، إذا اخـتارت ذلـك، يف احلياة السياسية          

  .                  والثقافية للدولة                     واالقتصادية واالجتماعية
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  ٥      املادة   ٥      املادة   ٥      املادة 
  .             احلق يف جنسية                  من الشعوب األصلية       لكل فرد  .             احلق يف جنسية                  من الشعوب األصلية       لكل فرد  .             احلق يف جنسية                  من الشعوب األصلية       لكل فرد

           اجلزء الثاين  
  ٦      املادة   ٦      املادة   ٦      املادة 

       السالمة                  احلق يف احلياة، و                              ألفـراد الشـعوب األصلية    
   .                                       البدنية والعقلية، واحلرية واألمان الشخصي

                                             لشعوب األصلية احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية       ول
      ّ         وجيب أالّ تتعرض      ،                                 وسلم وأمن بوصفها شعوبا متميزة    

                                                ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر    
                                                    مـن أعمال العنف، مبا يف ذلك نقل أطفال اجملموعة          

  .    أخرى              عنوة إىل جمموعة 

    احلق               الشعوب األصلية         ألفراد                     وهلا، باإلضافة إىل ذلك،
                                                       يف احلياة، والسالمة البدنية والعقلية، واحلرية واألمان       

  .      الشخصي
                                             لشعوب األصلية احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية       ول

      ّ         وجيب أالّ تتعرض      ،                                 وسلم وأمن بوصفها شعوبا متميزة    
  ل                                                  ألي عمـل من أعمال اإلبادة اجلماعية أو أي عم         

                                                   آخـر مـن أعمال العنف، مبا يف ذلك نقل أطفال           
                ويف ضمانات كاملة    .                         اجملموعة عنوة إىل جمموعة أخرى

                                                      مـن الـتعرض لإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر من           
                                                    أعمـال العـنف، مبا يف ذلك ترحيل أطفال الشعوب          

  .                                        األصلية عن أسرهم وجمتمعاهتم تعلال بأية ذريعة
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
                 يف أن تعيش يف حرية   ]       اجلماعي [           األصلية احلق   ]       للشعوب  [[

    أو،    ] [            ً         بوصفها شعوباً متميزة     ] [          أمان شخصي  [            وسلم وأمن   
   .]                                        إذا شاءت، أن تندمج مع سكان الدولة اآلخرين

                                                    وألفـراد الشـعوب األصـلية احلق يف احلياة واحلرية          
  .             واألمان الشخصي

                                                 لشعوب األصلية احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية          ل
                  ويف ضمانات كاملة                              وسلم وأمن بوصفها شعوبا متميزة
                    و أي عمل آخر من                                       مـن الـتعرض لإلبادة اجلماعية أ      

                                                    أعمـال العـنف، مبا يف ذلك ترحيل أطفال الشعوب          
  .                                        األصلية عن أسرهم وجمتمعاهتم تعلال بأية ذريعة

                                                    وهلـا، باإلضـافة إىل ذلك، حقوق فردية يف احلياة،          
 .                                              والسالمة البدنية والعقلية، واحلرية واألمان الشخصي
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     انات               هلم احلق يف ضم     ]        أفرادها  ]  و  [[                 والشعوب األصلية    [
                                                         كاملة من التعرض لإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر من          

                   ألي عمل من أعمال     [                جيب أال يعرضوا      ]               أعمـال العنف  
                                                            اإلبـادة اجلماعية كما ورد تعريفها يف اتفاقية منع جرمية          

              ، مبا يف ذلك        ١٩٤٨                                        اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام      
                                 بترحيل أطفال الشعوب األصلية عن                      األحكـام املتصـلة     

                      بنقل األطفال عنوة من                               أسرهم وجمتمعاهتم تعلال بأية ذريعة
   .]                   اجلماعة إىل مجاعة أخرى

  )    ١٩٤٨                                                    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام  (
 أو

                                                 ارتكاب اإلبادة اجلماعية، كما ورد تعريفها يف اتفاقية  [
                                                       مـنع جـرمية اإلبـادة اجلماعية واملعاقبة عليها، ضد          

 .                                     األصلية جرمية يعاقب عليها القانون الدويل  ]       الشعوب [
  :                      ً                   تعين اإلبادة اجلماعية أياً من األعمال التالية

                     قتل أعضاء من اجلماعة؛  ) أ ( 
                                   إحلـاق أذى جسـدي أو روحي خطري          ) ب ( 

                  بأعضاء من اجلماعة؛
                  ً                    إخضاع اجلماعة، عمداً، لظروف معيشية       ) ج ( 

                          ً         ً   يراد هبا تدمريها املادي كلياً أو جزئياً؛
                                   ض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب        فر  ) د ( 

                    األطفال داخل اجلماعة؛
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                         ً                 نقل أطفال من اجلماعة، عنوةً، إىل مجاعة         )  ه  ( 
                                                 قصد تدمري مجاعة عرقية أو دينية أو قومية أو                أخرى؛  

   .]                                   إثنية، مبا يف ذلك مجاعات الشعوب األصلية
                                                        اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام      (

  ) ٢    ادة     ، امل    ١٩٤٨
               للتعذيب وال                        أفراد الشعوب األصلية                 ال جيوز إخضاع    

  .      املهينة                                             للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
         ؛ العهد   ٥                                            الشـرعية العاملـية حلقوق اإلنسان، املادة         (

  ؛  ٧                                                  الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة        
  ) ٣                              اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 

                 يف التمتع بأعلى                          أفراد الشعوب األصلية       ق                 تقـر الدول حب    [
         ، وتتخذ                                                مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه      
   .]                                 ً     ً اخلطوات الالزمة إلعمال هذا احلق إعماالً كامالً

                                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       (
  )  ١٢                 والثقافية، املادة 

 أو
     فراد                                                  تقـر الدول بأن متتع كل إنسان، مبن يف ذلك أ           [

                                                الشـعوب األصلية، بأعلى مستوى من الصحة ميكن        
                                                    بلوغه، هدف أساسي جيب التمتع به دون متييز بسبب         
                                                         العـرق أو الديـن أو املعـتقد السياسـي أو الوضع            

   .]                    االقتصادي أو االجتماعي
  )                                          دستور منظمة الصحة العاملية وقراراهتا السابقة (
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          املقترحة ١- ٦      املادة 
                    حلريات وأوجه احلماية                               حتترم الدول وتكفل احلقوق وا     [

                                                     اخلاصة املنصوص عليها يف القانون الدويل، مبا يف ذلك         
                ، لكل طفل من     ]           وبروتوكوالها [                      اتفاقية حقوق الطفل    

                   مع احترام التراث    [                                 الشعوب األصلية اخلاضعة لواليتها     
                              وال جيوز حرمان أطفال الشعوب        ].               األصـلي للطفل  

                                                         األصـلية مـن احلـق يف أن يتمـتعوا مع بقية أفراد             
                                                    موعـتهم، بثقافتهم، أو اإلجهار بدينهم أو ممارسة         جم

   .]                        شعائره، أو استعمال لغتهم
  )  ٣٠   و ١                            اتفاقية حقوق الطفل، املادتان  (

 E/CN.4/2002/98  :      املصدر
  ٧      املادة   ٧      املادة   ٧      املادة 

       التعرض      عدم         حلق يف    ا          وأفرادها                      للشـعوب األصـلية     
  .                                لالستيعاب القسري أو لتدمري ثقافتهم

  :                                                      وعلى الدول أن توفر آليات انتصاف فعالة فيما يتصل مبا يلي
              حرماهنا من     إىل                               أي عمـل يهـدف أو يـؤدي          - أ

                      متميزة أو من قيمها         ً  شعوباً                    سـالمتها بوصفها    
  ؛      اإلثنية                   الثقافية أو هوياهتا 

                                              أي عمـل يهـدف أو يـؤدي إىل نزع ملكية            - ب
                                أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛

         يهدف أو          القسري                                   أي شكل من أشكال نقل السكان        - ج
                                         يؤدي إىل انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛

     يف                 اجلماعي والفردي      احلق            وأفرادها                    للشـعوب األصلية    
                 لالستيعاب القسري                             لإلبادة اإلثنية والثقافية               عدم التعرض   

                      وعلى الدول أن توفر                     مبا يف ذلك منع                       أو لتدمري ثقافتهم  
  :     ا يلي                   فعالة فيما يتصل مب      انتصاف      آليات 

                                              أي عمـل يهـدف أو يـؤدي إىل حرماهنا من            - أ
                   ً                            سـالمتها بوصفها شعوباً متميزة أو من قيمها        

                            الثقافية أو هوياهتـا اإلثنية؛
                                              أي عمـل يهـدف أو يـؤدي إىل نزع ملكية            - ب

                                أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛
         يهدف أو          القسري                                   أي شكل من أشكال نقل السكان        - ج

                ي حق من حقوقهم؛                         يؤدي إىل انتهاك أو تقويض أ

                                                 للشـعوب األصـلية احلق اجلماعي والفردي يف عدم         
                                                    التعرض لإلبادة اإلثنية والثقافية، مبا يف ذلك منع ما يلي 

  :            واالنتصاف منه

                                              أي عمـل يهـدف أو يـؤدي إىل حرماهنا من            - أ
                   ً                            سـالمتها بوصفها شعوباً متميزة أو من قيمها        

                هوياهتـا اإلثنية؛            الثقافية أو 
                                              أي عمـل يهـدف أو يـؤدي إىل نزع ملكية            - ب

                                أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛

                                        أي شكل من أشكال نقل السكان يهدف أو يؤدي  - ج
  ؛      حقوقهم                            إىل انتهاك أو تقويض أي حق من 
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        اإلدماج                                   أي شـكل مـن أشكال االستيعاب أو       - د
                                              القسري بفرض ثقافات أو أساليب حياة أخرى،       

                      أو غريها من التدابري؛      إدارية                  بتدابري تشريعية أو 
                  هتدف إىل تشجيع                        ايـة موجهـة ضدها          أي دع  -   ه

  .                            ِّ       التمييز العرقي أو اإلثين أو حترِّض عليه

                                          أي شـكل مـن أشكال االستيعاب أو اإلدماج       - د
                                   بفرض ثقافات أو أساليب حياة أخرى،       القسري

                                             بتدابري تشريعية أو إدارية أو غريها من التدابري؛
               هتدف إىل تشجيع                     موجهـة ضدها          دعايـة     أي   -   ه

  .                            ِّ       التمييز العرقي أو اإلثين أو حترِّض عليه
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
                                                 للشـعوب األصـلية احلق اجلماعي والفردي يف عدم         

                  لإلبادة اجلماعية أو    ] [                        لإلبادة اإلثنية والثقافية، [       التعرض 
                مبا يف ذلك منع      ]                                     لالستيعاب القسري أو لتدمري ثقافتها    

    :   منه  ]       العادل [                ما يلي واالنتصاف 
              حرماهنا من     إىل                           أي عمـل يهدف أو يؤدي         ) أ ( 

                       و من قيمها الثقافية أو         متميزة أ     ً  شعوباً               سالمتها بوصفها 
  ؛      اإلثنية       هوياهتا 

                                          أي عمـل يهدف أو يؤدي إىل نزع ملكية           ) ب ( 
                                أراضيها أو أقاليمها أو مواردها؛

  ]       القسري [                                   أي شـكل من أشكال نقل السكان          ) ج ( 
                                                يهدف أو يؤدي إىل انتهاك أو تقويض أي حق من حقوقهم؛

        اإلدماج                                  أي شكل من أشكال االستيعاب أو         ) د ( 
                                   ثقافات أو أساليب حياة أخرى، بتدابري             القسري بفرض 

                      أو غريها من التدابري؛      إدارية           تشريعية أو 
               هتدف إىل تشجيع      [                      أي دعاية موجهة ضدها       ) ه ( 

   ].                            ِّ       التمييز العرقي أو اإلثين أو حترِّض عليه

                                          أي شـكل مـن أشكال االستيعاب أو اإلدماج       - د
                                              القسري بفرض ثقافات أو أساليب حياة أخرى،       

                                     شريعية أو إدارية أو غريها من التدابري؛        بتدابري ت
  .                   أي دعاية موجهة ضدها -   ه
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 :٧بديل لنص املادة 
        هلا احلق    ]           وأفـرادها  [                    الشـعوب األصـلية       ) ١   ( ٧
              إلبادة اإلثنية                عدم التعرض ل     يف    ]       الفردي   ] [         اجلماعي و  [

        جيب عدم      ]] [                   االنـتهاكات املقبلة   [          مـنع                والثقافـية، 
  :                   ما يلي واالنتصاف منه    ]          تعريضها ل

    إىل                  يهـدف أو يؤدي              يقصـد و             أي عمـل      ) أ ( 
  ]  و [   ]      متميزة     ً  شعوباً                  سالمتها بوصفها    [              حـرماهنا من    

   ]  أو   ] [ و    ] [[       املتميزة         الثقافية           أو هوياهتا          من قيمها  [   ]  أو [
  ] ؛      اإلثنية       هوياهتا 

                  بصورة مقصودة         يؤدي         يهدف أو           ي عمـل     أ [  ) ب ( 
       دون                أو مواردها   ]            أو أقاليمها  [                           إىل نـزع ملكية أراضيها      

                                                       موافقتها ومبا يتناىف مع مبادئ اإلجراءات القانونية الواجبة 
                                                       والتعويض املناسب، وذلك على أساس ال يقل عما يناله         

  ] ؛                                    أفراد اجملموعات السكانية األخرى يف الدول
          يهدف أو              ل السكان                           أي شـكل من أشكال نق       ) ج ( 

           أي حق من    [                       إىل انتهاك أو تقويض                    بصورة مقصودة         يؤدي  
  ] ؛                                    أي من قيمهم وهوياهتم الثقافية املتميزة   ] [      حقوقهم

                                       أي شـكل مـن أشـكال االستيعاب أو          [  ) د ( 
                                            القسـري بفرض ثقافات أو أساليب حياة                اإلدمـاج 

   ؛                    أو غريها من التدابري      إدارية                        أخرى، بتدابري تشريعية أو 
                                           تدابـري تشريعية أو إدارية أو غريها من            أي    ]      فـرض  [

                    تتناىف مع معايري حقوق    ] [ُ                ُتفـرض عليها و    [           الـتدابري   
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                                هتدف على حنو ضار إىل استيعاهبا        ]   أو   ] [ و    ] [[      اإلنسان
  ]                             يف ثقافات أو أساليب حياة أخرى؛  ]           أو إدماجها

  ]           من الدولة     [[                          أي دعايـة موجهـة ضدها      [    ) ه ( 
    ]]. ه                          ِّ      هتدف إىل تشجيع التمييز أو حترِّض علي [
                                           تشـجب الدول مجيع الدعايات القائمة على         ) ٢ (

                                               األفكار القائلة بتفوق أي عرق على الشعوب األصلية، 
                                                       أو الـيت حتـاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال            
                                                    الكراهـية العنصرية والتمييز العنصري ضد الشعوب       

                               وعلى الدول أال تسمح للسلطات       .                   األصـلية وأفرادها  
                             ، الوطنية أو احمللية، بالترويج                         العامة أو املؤسسات العامة

                                                      للتمييز العنصري ضد الشعوب األصلية أو أفرادها أو        
                                    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع         .] (             التحريض عليه 

  ) ٤                             أشكال التمييز العنصري، املادة 
                       العزل العنصري والفصل                    تشـجب الـدول      [  ) ٣ (

                                                     العنصري وتتعهد مبنع مجيع املمارسات من هذا القبيل        
  .            القضاء عليها        وحظرها و

                                                للشـعوب األصـلية احلق يف احلفاظ على ثقافاهتا           [[
                                      ً               ومعتقداهتا وأدياهنا ولغاهتا املتميزة، رهناً بتنظيم معقول 

  .                        يتماشى مع املعايري الدولية
                                                    وعلـيه، ال ينبغي أن تتخذ الدول أي إجراءات تقصد       

              إجبار الشعوب   [             ً                      وهتـدف هبـا حتديـداً إىل اإلجبار         
                         أو التخلي عن عاداهتا لصاحل               على االندماج     ]         األصـلية 

   .]                         ً عادات خمتلفة أو أكثر شيوعاً
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                            ض الشعوب األصلية وأفرادها     ي             ال جيـوز تعر     ) ١   ( ٧ [
                                                     لإلبـادة اجلماعـية أو لالستيعاب القسري أو لتدمري         

  :                                 ثقافتها، وال جيوز تعريضها ألي مما يلي
              حرماهنا من     إىل                           أي عمـل يهدف أو يؤدي         ) أ ( 

  ؛       املتميزة                   الثقافية أو اإلثنية        هوياهتا 
          جتريدها من                                أي عمـل يهدف أو يؤدي إىل          ) ب ( 

ـ             راضـي أو         األ -                               اليت متلكها أو اليت ينحصر          وارد    امل
                                    دون موافقتها أو مبا يتناىف مع       -                     اسـتخدامها فـيها     

  ؛                                          اإلجراءات القانونية الواجبة والتعويض املناسب
       القسري                                      أي شـكل مـن أشكال نقل السكان           ) ج ( 

             من حقوقهم؛                    يؤدي إىل انتهاك أي حق و     يهدف 
                                               فرض أية تدابري تشريعية أو إدارية أو غريها          ) د ( 

                                                       من التدابري تتناىف مع معايري حقوق اإلنسان ويراد هبا         
                            ثقافات أو أساليب حياة أخرى؛             ً    استيعاهبا قسراً يف 

                                      شـجب الـدول األطراف مجيع الدعايات        ت    ) ه ( 
                                                       القائمـة عـلى األفكار القائلة بتفوق أي عرق على          

                                      ، أو اليت حتاول تربير أو تعزيز أي                        الشـعوب األصلية  
                                                شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري 

                   وعلى الدول أال تسمح   .                          ضد الشعوب األصلية وأفرادها
                                                       للسـلطات العامـة أو املؤسسات العامة، الوطنية أو         
                                                 احمللية، بالترويج للتمييز العنصري ضد الشعوب األصلية 

                  االتفاقية الدولية     (  .]                                  أو أفـرادها أو الـتحريض عليه      
  ) ٤                                            للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة 
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 :٧لنص املادة ) ٢(البديل 

                                             على الدول أال تتخذ أو تسمح باختاذ تدابري هتدف إىل  [
                                                        حرمان الشعوب األصلية أو أفرادها من قيمهم الثقافية        
                                                         أو هويـاهتم اإلثنـية بتشويه مسعتهم أو باستيعاهبم أو          

   .] ً             ً      ً   اً أو نقلهم نقالً مجاعياً           إدماجهم قسر

 E/CN.4/2003/92  :      املصدر
  ٨      املادة   ٨      املادة   ٨      املادة 

      احلفاظ                                            للشـعوب األصلية احلق اجلماعي والفردي يف        
                                               على خصائصها وهوياهتا املتميزة وتطويرها، مبا يف ذلك 
                                                    احلـق يف تعريف أنفسها بوصفها شعوبا أصلية، وأن         

  .          بتلك الصفة        عترف هبا  ُ ُي

      احلفاظ                                            للشـعوب األصلية احلق اجلماعي والفردي يف        
                                               على خصائصها وهوياهتا املتميزة وتطويرها، مبا يف ذلك 
                                                    احلـق يف تعريف أنفسها بوصفها شعوبا أصلية، وأن         

  .          بتلك الصفة        عترف هبا  ُ ُي
 أو

      احلفاظ                                            للشـعوب األصلية احلق اجلماعي والفردي يف        
         مبا يف ذلك                           خصائصها املتميزة وتطويرها،         هوياهتا و    على 

              بوصفها شعوبا                 تعريف أنفسها               وجيـوز هلا              احلـق يف  
  .          بتلك الصفة         عترف هبا            ُ أصلية، وأن ُي

                                                          للشعوب األصلية احلق يف أن تعترف هبا الدولة بتلك الصفة         
                   وينبغي للدول لدى     .                                   مـن خـالل عملية شفافة ومعقولة      

                                                          االعتراف بالشعوب األصلية أن تضع يف اعتبارها طائفة من         
  :                             على سبيل الذكر ال احلصر، ما يلي              العوامل تشمل، 

                                               ما إذا كانت اجملموعة تعرف نفسها بأهنا أصلية؛-
             سليلي أفراد                                      مـا إذا كانت اجملموعة مكونة من              -

                                     سكنوا رقعة جغرافية قبل سيادة الدولة؛
  ؛       يف املاضي                             ما إذا كانت اجملموعة ذات سيادة       -

      احلفاظ                                            للشـعوب األصلية احلق اجلماعي والفردي يف        
                                               على خصائصها وهوياهتا املتميزة وتطويرها، مبا يف ذلك 
                                                    احلـق يف تعريف أنفسها بوصفها شعوبا أصلية، وأن         

  .          بتلك الصفة        عترف هبا  ُ ُي
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                                             ما إذا كانت اجملموعة تعيش كمجموعة متميزة             -
                  بسمات هيكل حكومي؛      وحتتفظ 

                        ألفة ثقافية مع منطقة أو         لمجموعة  ل            ما إذا كانت       -
            أراض معينة؛

                                          مـا إذا كانت للمجموعة خصائص موضوعية             -
                                  متميزة مثل اللغة والدين والثقافة؛

                                               مـا إذا كانـت الدولـة قد اعتربت اجملموعة                -
  .               ً                     وعاملتها تارخيياً بوصفتها جمموعة أصلية

               الواليات املتحدة       اقتراح   :      املصدر
  ٩      املادة   ٩      املادة   ٩      املادة 

     جمتمع                                                للشعوب األصلية وأفرادها احلق يف االنتماء إىل        
                                                         أصلي أو أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات اجملتمع املعين         

                              وال جيوز أن يترتب على ممارسة هذا   .                  أو األمـة املعنية  
  .           ر من أي نوع ا ض     متييز     احلق 

 

                                                    للشعوب األصلية وأفرادها احلق يف االنتماء إىل جمتمع        
                                                         أصلي أو أمة أصلية وفقا لتقاليد وعادات اجملتمع املعين         

                              وال جيوز أن يترتب على ممارسة هذا   .  ة                أو األمـة املعني  
  .           من أي نوع ر ا ض     متييز              وضع غري موات    احلق 
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
    احلق    ] [                     ألفراد الشعوب األصلية    ]  و    ] [[              للشعوب األصلية  [

        أو أمة     ] [          جمتمع أصلي  [    إىل    ]            أن تنـتمي     ] [            يف االنـتماء  
        و األمة   أ   ] [           اجملتمع املعين  [                       وفقا لتقاليد وعادات      ]        أصـلية 
                                            وال جيوز تعريضهم ألي متييز نتيجة انتمائهم           ]. [        املعنـية 

                     وال جيوز أن يترتب على       ].] [             أو هلذه األمة     ] [          هلذا اجملتمع  [
  .]         من أي نوع  ]     متييز   ] [           وضع غري موات [              ممارسة هذا احلق 

 E/CN.4/2002/98  :      املصدر

                                                    للشعوب األصلية وأفرادها احلق يف االنتماء إىل جمتمع        
                                        لية وفقا لتقاليد وعادات اجملتمع املعين                       أصلي أو أمة أص   
                              وال جيوز أن يترتب على ممارسة هذا   .                  أو األمـة املعنية  

  .           من أي نوع           وضع غري موات    احلق 
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   ١٠      املادة    ١٠      املادة    ١٠      املادة 
               ن أراضيها أو    م                    ً   الشعوب األصلية قسراً         ترحيل          ال جيوز   

               إىل مكان جديد          النقل                    وال جيوز أن حيدث       .           أقالـيمها 
                                        ب الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها         عرا إ        بـدون   

                                                  احلـرة املسـتنرية وبعد االتفاق على تعويض منصف         
  .                 على خيار العودة ،                          وعادل، واالتفاق، حيثما أمكن

           أراضيها أو  [  ن  م                    ً الشعوب األصلية قسراً      ترحيل       ال جيوز 
                                         األراضي أو األقاليم اليت اعتادت اإلقامة         ] [        أقاليمها

               وال جيوز أن      ].         دية فيها                              فيها وممارسة أنشطتها االقتصا   
             عراب الشعوب   إ                         إىل مكان جديد بدون           النقل       حيـدث   

                                                   األصلية املعنية عن موافقتها احلرة املستنرية وبعد االتفاق 
                                 منصف وعادل، واالتفاق، حيثما      ]       تعويـض  [       عـلى   
  .                 على خيار العودة ،    أمكن
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
  .      ً  تعسفاً                                ال جيوز ترحيل أو نقل الشعوب األصلية

                                              وال جيوز أن حيدث الترحيل أو النقل القسري إىل مكان 
            ً                                         جديـد إال وفقـاً ملبادئ اإلجراءات القانونية الواجبة     
                                              وبعد تقدمي تعويض عادل واالتفاق، حيثما أمكن، على 

  .           خيار العودة
 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

               ن أراضيها أو    م                    ً   الشعوب األصلية قسراً         ترحيل          ال جيوز   
               إىل مكان جديد          النقل                جيوز أن حيدث        وال    .           أقالـيمها 
                                           عراب الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها       إ        بـدون   

                                                  احلـرة املسـتنرية وبعد االتفاق على تعويض منصف         
  .                 على خيار العودة ،                          وعادل، واالتفاق، حيثما أمكن

   ١١      املادة    ١١      املادة    ١١      املادة 
                واألمن يف أوقات         ماية    احل                          للشـعوب األصلية احلق يف      

                              وتعترف الدول بأنه قد توجد       .          ت املسلحة           الـنـزاعا 
                                               ظـروف تستلزم توفري محاية وأمن خاصني للشعوب        

   .                                األصلية يف أوقات النـزاعات املسلحة

            واألمن يف       خاصة      ماية    احل                          للشـعوب األصلية احلق يف      
              وتعترف الدول    .                  النـزاعات املسلحة        أوقات           فـترات 

                                  ظروف تستلزم توفري محاية وأمن                        بأنـه قـد توجد    
                                              خاصـني للشـعوب األصلية يف أوقات النـزاعات        

    .      املسلحة

                  خاصة ويف األمن يف                                    للشـعوب األصلية احلق يف محاية       
                      وتراعي الدول املعايري     .                           فـترات النـزاعات املسلحة   

     ، من     ١٩٤٩                                         الدولية، وخباصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
                                                  أجـل محايـة السـكان املدنيني يف ظروف الطوارئ          

  :                              والرتاعات املسلحة، ومتتنع عما يلي
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                                                     وتراعي الدول معايري حقوق اإلنسان الدولية السارية       
                                                    والقـانون اإلنسـاين الدويل الساري، من أجل محاية         
                                                 السـكان املدنـيني يف ظـروف الطوارئ والرتاعات         

  :                   سلحة، ومتتنع عما يلي  امل
                                          أفراد من الشعوب األصلية رغم إرادهتم يف             جتنيد   - أ

                                             القـوات املسلحة من أجل استخدامهم مباشرة       
                                              ضد شعوب أصلية أخرى أو ضد أفراد من نفس         

  ؛           الشعب األصلي
                   يف القوات املسلحة؛             الشعوب األصلية           جتنيد أطفال  - ب
                   على التخلي عن          األصلية   ب   و  شع  ال                إكـراه أفراد     - ج

         أو نقلهم             أسباب رزقهم                        اضيهم أو أقاليمهم أو     أر
  ؛                         ىل مراكز خاصة ألغراض عسكرية إ

                                          إكراه أفراد الشعوب األصلية على العمل ألغراض  - د
  .                               عسكرية يف أي ظروف تنطوي على متييز

                                       املعايري الدولية، وخباصة اتفاقية جنيف                    وتراعي الدول   
                             معايري حقوق اإلنسان الدولية          ١٩٤٩                 الـرابعة لعام    

           ، من أجل                                           السارية والقانون اإلنساين الدويل الساري    
                 لطوارئ والرتاعات                                  محاية السكان املدنيني يف ظروف ا     

  :                     املسلحة، ومتتنع عما يلي
                                          أفراد من الشعوب األصلية رغم إرادهتم يف             جتنيد   - أ

                          إال يف احلاالت اليت يفرضها                        القـوات املسلحة،    
                  ، وبشكل خاص من                              القانون على مجيع املواطنني   

                ضد شعوب أصلية       مباشرة                    أجـل اسـتخدامهم     
 ؛                              أو ضد أفراد من نفس الشعب األصلي     أخرى 

                  يف القوات املسلحة              الشعوب األصلية      أطفال      جتنيد  - ب
                                       ً       أو استخدامهم يف النـزاعات املسلحة انتهاكاً      

  ؛   ً             أياً كانت الظروف              للقانون الدويل 
                   على التخلي عن          األصلية   ب   و  شع  ال                إكـراه أفراد     - ج

         أو نقلهم             أسباب رزقهم                          أراضيهم أو أقاليمهم أو   
  ؛                         ىل مراكز خاصة ألغراض عسكرية إ

                      ألصلية على العمل ألغراض                     إكراه أفراد الشعوب ا - د
  .                               عسكرية يف أي ظروف تنطوي على متييز

 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
 أو

       احلماية  [  يف   ]              يف محاية خاصة و [                  للشعوب األصلية احلق 
  .                             األمن يف فترات النـزاعات املسلحة  ]  و

                                      معايري حقوق اإلنسان الدولية السارية      [               وتراعي الدول   
                 املعايري الدولية،     [ ]       الساري،                         والقانون اإلنساين الدويل    

                                   من الشعوب األصلية رغم إرادهتم يف             أفراد        جتنيد   - أ
                                           القوات املسلحة، وخباصة من أجل استخدامهم      

  ؛                  ضد شعوب أصلية أخرى
                              الشعوب األصلية يف القوات املسلحة            جتنيد أطفال  - ب

    ً              أياً كانت الظروف؛
                   على التخلي عن          األصلية   ب   و  شع  ال                إكـراه أفراد     - ج

         أو نقلهم                أو أسباب رزقهم                       أراضيهم أو أقاليمهم   
  ؛                   خاصة ألغراض عسكرية       ىل مراكز إ

                                             إكـراه أفـراد الشعوب األصلية على العمل         - د
  .                                     ألغراض عسكرية يف أي ظروف تنطوي على متييز
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        من أجل    ]     ١٩٤٩                                       وخباصـة اتفاقية جنيف الرابعة لعام       
                                                 محاية السكان املدنيني يف ظروف الطوارئ والرتاعات       

  :                     املسلحة، ومتتنع عما يلي
    رغم  [                           أفراد من الشعوب األصلية             جتنـيد     ) أ ( 

                                              إرادهتم يف القوات املسلحة، إال يف احلاالت اليت يفرضها 
                  ُ                  ع املواطنني، واليت ال ُيستثىن منها أفراد               القانون على مجي

               رغم إرادهتم يف    [  ]                                   بعينهم من أفراد الشعوب األصلية؛    
                                                القوات املسلحة، وبشكل خاص من أجل استخدامهم       

                       أو ضد أفراد من نفس      [                           ضـد شـعوب أصلية أخرى       
  ] ؛ ]           الشعب األصلي

             يف القوات                 الشعوب األصلية              جتنيد أطفال     ) ب ( 
  ؛   ً             أياً كانت الظروف       املسلحة 

               على التخلي         األصلية   ب   و  شع  ال              إكراه أفراد     ) ج ( 
          أو نقلهم                أسباب رزقهم                                  عن أراضيهم أو أقاليمهم أو      

  ؛                         ىل مراكز خاصة ألغراض عسكرية إ
                                         إكراه أفراد الشعوب األصلية على العمل        ) د ( 

  .                                     ألغراض عسكرية يف أي ظروف تنطوي على متييز
 :١١بديل لنص املادة 

               ة ويف األمن يف                                         للشـعوب األصـلية احلق يف محاية خاص       
         أن حتترم   [             وعلى الدول     .                  النـزاعات املسلحة   ]        أوقـات  [

                                                      وتضمن احترام قواعد ومبادئ القانون اإلنساين الدويل،       
                                                          ال سـيما مـا يـتعلق مـنها حبماية املدنيني يف أوقات             
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                             التفاقية جنيف الرابعة لعام      ]                      ً     الـنـزاعات املسلحة وفقاً   
   ):         عما يلي     ومتتنع  :   أو   ] (             ً أن متتنع حتديداً [       وعليها   .     ١٩٤٩
                                 إكراه أشخاص من الشعوب األصلية على  [  ) أ ( 

                          اخلدمة يف قوات سلطة معادية؛
                                 ً            جتنـيد أشخاص من الشعوب األصلية، كرهاً أو          ) ب ( 

  ]                             سنة يف قواهتا املسلحة الوطنية؛  ١٨    ً                 طوعاً، تقل أعمارهم عن 
           من الشعوب     )]      أشخاص  [(                إكـراه أفراد      ) ج ( 

        مهم أو                                                 األصـلية عـلى التخلي عن أراضيهم أو أقالي        
                                  أو نقلهم إىل مراكز خاصة ألغراض                      أسـباب رزقهم    

        عسكرية؛
           من الشعوب     )]      أشخاص  [(                إكـراه أفراد      ) د ( 

                                  العمل ألغراض عسكرية يف أي ظروف                 األصـلية على  
  .      متييزية

 :١١بديل لنص املادة 
                                                    متتنع الدول عن جتنيد أفراد من الشعوب األصلية يف          [

  .                          قواهتا املسلحة بطريقة متييزية
                                       د الشعوب األصلية التمتع جبميع وسائل                  حيـق ألفـرا   

                                                  احلمايـة اليت يوفرها القانون اإلنساين الدويل، وخباصة    
 .    ١٩٤٩                                             الوسائل اليت تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

                                               تعترف الدول بأنه قد توجد هناك ظروف تستلزم توفري 
                                                 محايـة وأمـن خاصـني للشعوب األصلية يف أوقات          

  .                النـزاعات املسلحة
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 :١١لنص املادة ) ٢(البديل 

                                           حيق للشعوب األصلية وأفرادها التمتع جبميع       - ١ [
         الدويل يف          اإلنساين                                       وسائل احلماية اليت يوفرها القانون      

  .      املسلحة           النـزاعات      أوقات 

                                                      وعلى الدول خباصة أن تراعي القانون اإلنساين الدويل، مبا يف   
               حلماية املدنيني     ١٩٤٩                                    ذلك خباصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام  

  :                                          يف النـزاعات املسلحة، وعليها أن متتنع عما يلي

                                     جتنـيد أفـراد الشعوب األصلية رغم         ) أ (
           وبشكل خاص                                إرادهتـم يف القوات املسلحة،      

                                        مـن أجـل استخدامهم ضد شعوب أصلية        
                                            أخرى، بطريقة متييزية أو بأي طريقة أخرى       

                         تتعارض مع القانون الدويل؛

                                  جتنـيد أطفال من الشعوب األصلية يف      ) ب (
                                     ات املسـلحة أو استخدام أطفال من             القـو 

                                              الشـعوب األصلية يف األعمال القتالية يف أية        
                              ظروف تتعارض مع القانون الدويل؛

                                      إكـراه أفـراد الشعوب األصلية على         ) ج (
                                           التخـلي عـن األراضـي اليت ميتلكوهنا أو         
                                           يستخدموهنا أو يشغلوهنا، أو أسباب رزقهم،      
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                                          أو نقلهم إىل مراكز خاصة ألغراض عسكرية       
                           يتعارض مع القانون الدويل؛  مبا

                                      إكـراه أفـراد الشعوب األصلية على           ) ه (
                                     العمل ألغراض عسكرية يف أية ظروف متييزية 
                                       أو مبوجـب أيـة شروط أخرى تتعارض مع      

   .]             القانون الدويل

 :١١بديل لنص املادة 
                                              حيق ألفراد الشعوب األصلية يف أوقات النـزاع التمتع  [

                  القوانني اإلنسانية                                      جبمـيع وسائل احلماية اليت توفرها       
              وعلى الدول أال   .                                    الدولية، وخباصة اتفاقية جنيف الرابعة

                                                    تتصـرف بطـريقة متييزية عند جتنيد أفراد الشعوب         
  .                                                األصلية بأي شكل من األشكال يف القوات املسلحة       

                                                       وعـلى الدول أال تفرض التجنيد أو التجنيد اإللزامي         
                                              على أفراد الشعوب األصلية حني يكون غرضها الوحيد

                                                   مـن ذلـك هو إشراك هؤالء األفراد بسبب هويتهم          
                                                 كمنتمني للشعوب األصلية، يف أعمال عدائية موجهة       

           وحيق ألطفال    .      ً                             حتديـداً ضـد شـعوب أصلية أخرى       
                                                     الشـعوب األصـلية التمتع جبميع وسائل احلماية اليت         
                                                      يوفـرها القانون اإلنساين الساري فيما يتصل بتجنيد        

   .]                      األطفال يف القوات املسلحة
 E/CN.4/2003/92  :   در   املص
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            اجلزء الثالث  

   ١٢      املادة    ١٢      املادة    ١٢      املادة 
                     تقاليدها وعاداهتا        ممارسة                          للشـعوب األصلية احلق يف      

                        ذلك احلق يف احلفاظ على            ويشمل    .            وإحيائها         الثقافية
       محايتها                                       ثقافاهتا يف املاضي واحلاضر واملستقبل و            مظاهر  

                                                تطويــرها، مــثل األمــاكن األثــرية والتارخيــية،  و
                                            واملصنوعات والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات 

  .                                 والفنون املرئية وفنون األداء واآلداب
                                                        وعلى الدول أن توفر آليات انتصاف فعالة فيما يتصل         

                  ية والروحية اليت         والدين          والفكرية                         مـتلكاهتا الثقافـية      مب
        ً نتهاكاً ا                                             أخـذت دون موافقـتها احلرة واملستنرية أو         

  .                           لقوانينها وتقاليدها وعاداهتا

                             تقاليدها وعاداهتا الثقافية     ممارسة                    للشعوب األصلية احلق يف 
                               ذلك احلق يف احلفاظ على مظاهر               ويشـمل     .           وإحـيائها 

         تطويرها،         محايتها و                                  ثقافاهتا يف املاضي واحلاضر واملستقبل و 
                                                 األماكن األثرية والتارخيية، واملصنوعات والرسومات          مثل  

                                                   واالحتفاالت والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون األداء 
     وعلى                                    وكذلـك احلـق يف استعادة املمتلكات            واآلداب،  

                                                        الـدول أن توفـر آلـيات انتصاف فعالة فيما يتصل           
            الثقافية   ]                           مبمـتلكات الشـعوب األصلية     /         مـتلكاهتا  مب [

                                      والروحية اليت أخذت دون موافقتها              والدينية            والفكـرية   
  .                             لقوانينها وتقاليدها وعاداهتا      ً نتهاكاً ا                 احلرة واملستنرية أو 

                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
 أو

                                األصلية احلق يف ممارسة تقاليدها       ]       للشعوب [ - ١
   ].                     وفقا للقوانني احمللية   [                                 وعاداهتـا الثقافـية وإحيائها      

  ]                     إذ تعترف هبذا احلق،     ][         ى الدول،    وعل /             وينبغي للدول  [
          ويشمل ذلك     ]. [      األصلية  ]       الشعوب [              تيسـري جهود     [
                             احلق يف احلفاظ على مظاهر       ]                    حيـثما أمكن عمليا      ،   [

        ومحايتها   ]                             يف املاضـي واحلاضر واملستقبل       ] [         ثقافاهتـا 
                                                وتطويرها، مثل األماكن األثرية والتارخيية واملصنوعات 

        والفنون                                        والرسـومات واالحتفاالت والتكنولوجيات     
  .                         املرئية وفنون األداء واآلداب

                     تقاليدها وعاداهتا        ممارسة                          للشـعوب األصلية احلق يف      
                        ذلك احلق يف احلفاظ على            ويشمل    .            وإحيائها         الثقافية

       محايتها  و                                            مظاهر ثقافاهتا يف املاضي واحلاضر واملستقبل       
                                                تطويــرها، مــثل األمــاكن األثــرية والتارخيــية،  و

                                            واملصنوعات والرسومات واالحتفاالت والتكنولوجيات 
           وكذلك احلق                                            والفـنون املرئية وفنون األداء واآلداب،       

         والدينية          والفكرية             الثقافـية                             يف اسـتعادة املمـتلكات      
                                                والروحية اليت أخذت دون موافقتها احلرة واملستنرية أو 

  .                           لقوانينها وتقاليدها وعاداهتا        ً نتهاكاً ا
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  ]           أفضل اجلهود [   بذل [          على الدول  /           ينبغي للدول - ٢
        استرداد   ]       تيسـري   ][       تعزيـز     ][ ل    ]] [     ً            جهـوداً مناسـبة    [
  ]         والفكرية [                             األصـلية ممتلكاهتا الثقافية       ]         الشـعوب  [

                               اليت أخذت دون موافقتها احلرة       ][        والروحية [          والدينية  
            أو انتهاكا   [   ؛   ] ن                          بعد بدء سريان هذا اإلعال      ][        واملستنرية

        انتهاكا    ] [  أو  ][ و  ][                                  لقوانيـنـها وتقالـيدها وعاداهتا    
   ].                         للقوانني واألنظمة ذات الصلة

 E/CN.4/2002/98  :      املصدر
   ١٣      املادة    ١٣      املادة    ١٣      املادة 

                          ظهار وممارسة وتنمية وتعليم  إ                    للشعوب األصلية احلق يف 
        واحلق   ؛                                               تقاليدها وعاداهتا واحتفاالهتا الروحية والدينية    

                                            عـلى أماكنها الدينية والثقافية ومحايتها               احلفـاظ      يف  
    اصة                              ؛ واحلق يف استخدام أشياء خ                      واالخـتالء فـيها   

                                            والتحكم فيها؛ واحلق يف إعادة رفات املوتى              لطقوس    با
    .        ىل أوطاهنم إ

             باالتفاق مع  ،                                         وعـلى الـدول أن تـتخذ تدابري فعالة        
    ها          على أماكن        احلفاظ                                  الشعوب األصلية املعنية، لضمان     

  .                   واحترامها ومحايتها                  ، مبا يف ذلك املدافن،      املقدسة

     عليم                                           للشعوب األصلية احلق يف إظهار وممارسة وتنمية وت
                                                       تقاليدها وعاداهتا واحتفاالهتا الروحية والدينية؛ واحلق      
                                                        يف احلفـاظ عـلى أماكنها الدينية والثقافية ومحايتها         

                    ؛ واحلق يف استخدام     ]              على حنو معقول   [               واالختالء فيها   
                                             اخلاصة باالحتفاالت والتحكم فيها؛ واحلق يف              أشيائها

  .           إىل أوطاهنم      موتاها           إعادة رفات 

                            تدابري فعالة، باالتفاق مع                              وعـلى الـدول أن تـتخذ      
                                                    الشعوب األصلية املعنية، لضمان احلفاظ على أماكنها       

  .                                          املقدسة، مبا يف ذلك املدافن، واحترامها ومحايتها

                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
 أو

                                               للشعوب األصلية احلق يف إظهار وممارسة وتنمية وتعليم 
                            الروحية والدينية؛ واحلق                                تقاليدها وعاداهتا واحتفاالهتا  

                          ظهار وممارسة وتنمية وتعليم  إ                    للشعوب األصلية احلق يف 
        واحلق   ؛                                               تقاليدها وعاداهتا واحتفاالهتا الروحية والدينية    

                                    ماكنها الدينية والثقافية ومحايتها            عـلى أ           احلفـاظ      يف  
                                 ؛ واحلق يف استخدام أشياء خاصة                       واالخـتالء فـيها   

                                            والتحكم فيها؛ واحلق يف إعادة رفات املوتى              لطقوس    با
  .        ىل أوطاهنم إ

             باالتفاق مع  ،                                         وعـلى الـدول أن تـتخذ تدابري فعالة        
    ها          على أماكن        احلفاظ                                  الشعوب األصلية املعنية، لضمان     

  .                   واحترامها ومحايتها     دافن،             ، مبا يف ذلك امل      املقدسة
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                                                        يف احلفـاظ عـلى أماكنها الدينية والثقافية ومحايتها         
                    ؛ واحلق يف استخدام     ]              على حنو معقول   [               واالختالء فيها   

                                 اخلاصة باالحتفاالت والتحكم فيها؛      ]        أشيائها [        األشياء  
  .                                 واحلق يف إعادة رفات املوتى إىل أوطاهنم

            ة، باالتفاق                                     ينبغي للدول أن تتخذ تدابري فعال      /           وعلى الدول 
                                                        مع الشعوب األصلية املعنية، لضمان احلفاظ على أماكنها        

  .                                          املقدسة، مبا يف ذلك املدافن، واحترامها ومحايتها

 E/CN.4/2004/81   :     املصدر

   ١٤      املادة    ١٤      املادة    ١٤      املادة 
                     حياء واستخدام وتطوير  إ                      للشعــوب األصلية احلق يف 

       ونظمها                                                 تارخيهـا ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا       
      تسمية                         ىل أجياهلا املقبلة، ويف      إ                   وآداهبا ونقلها            الكتابية

         اخلاصة         بأمسائها                                 جملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص      ا
  .           واالحتفاظ هبا

                 لضمان محاية هذا           معقولة                                وعلى الدول أن تتخذ تدابري      
                  الشعوب األصلية           أن تفهم                          احلـق وأيضـا لضـمان       

   أن           ، وضمان           واإلدارية                         السياسية والقانونية            اإلجراءات
     توفري                    حىت لو تطلب ذلك        ،                  يف تلك اإلجراءات         فهـم    ُ ُت

  .                                  الترمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة

                 على الدول اختاذ      ] [    يف            األصلية احلق             للشـعــوب    [
   ]                                            تدابـري فعالـة لضمان متكني الشعوب األصلية من    

                                                      حـياء واسـتخدام وتطوير تارخيها ولغاهتا وتقاليدها         إ
    إىل                   وآداهبا ونقلها                    ونظمها الكتابية                    الشفوية وفلسفاهتا   

                       جملتمعات احمللية واألماكن           تسمية ا                        أجـياهلا املقبلة، ويف     
  .           واالحتفاظ هبا  ة             بأمسائها اخلاص        واألشخاص 

           كلما تعرض   [  ]       معقولة [       فعالة                              وعلى الدول أن تتخذ تدابري      
      لضمان  [   ،   ]          للتهديد                                   أي حـق من حقوق الشعوب األصلية      

       الشعوب  [          أن تفهم             لضمان    ]                           محايـة هـذا احلـق وأيضا      
  ،         واإلدارية                           السياسـية والقانونية               اإلجـراءات    ]        األصـلية 
   ك                حىت لو تطلب ذل      ،     ُ                       أن ُتفهم يف تلك اإلجراءات           وضمان  

  .                                       توفري الترمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة
              بصيغتها املعدلة  E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                     حياء واستخدام وتطوير  إ                      للشعــوب األصلية احلق يف 
       ونظمها                                                 تارخيهـا ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا       

      تسمية                 املقبلة، ويف             أجياهلا   إىل                   وآداهبا ونقلها            الكتابية
               بأمسائها اخلاصة                                   جملتمعات احمللية واألماكن واألشخاص      ا

  .           واالحتفاظ هبا
      أي حق           كلما تعرض                                وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة 

               ، لضمان محاية             للتهديد                           مـن حقوق الشعوب األصلية    
               الشعوب األصلية            أن تفهم                             هـذا احلق وأيضا لضمان      

   أن           ، وضمان        دارية   واإل                         السياسية والقانونية            اإلجراءات
        توفري                   حىت لو تطلب ذلك      ،  ُ                         ُتفهـم يف تلك اإلجراءات    

  .                                  الترمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة
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 أو
                                                        للشعوب األصلية احلق يف إحياء واستخدام وتطوير تارخيها        
                                                               ولغاهتا وتقاليدها الشفوية وفلسفاهتا ونظمها الكتابية وآداهبا       

         ت احمللية       جملتمعا        تسمية ا     ويف                                     ونقـلها إىل أجـياهلا املقـبلة،        
  .           واالحتفاظ هبا              بأمسائها اخلاصة                 واألماكن واألشخاص 

  ]       معقولة   ] [     فعالة [                               ينبغي للدول أن تتخذ تدابري       /           وعلى الدول 
                                                   كـلما تعـرض أي حـق من حقوق الشعوب األصلية            [

         أن تفهم                          ًَ             لضمان محاية هذا احلق وأيضاًَ لضمان         ]           للـتهديد، 
  ،      دارية   واإل                         السياسية والقانونية            اإلجراءات                الشعوب األصلية   

                حىت لو تطلب ذلك  ،    ُ                    أن ُتفهم يف تلك اإلجراءات          وضـمان   
  .                                       توفري الترمجة الشفوية أو وسائل أخرى مالئمة

 E/CN.4/2004/81  :      املصدر
            اجلزء الرابع  

   ١٥      املادة    ١٥      املادة    ١٥      املادة 
                      قامة نظمها ومؤسساهتا    إ                           لشـعوب األصـلية احلق يف        ل

                                                          التعليمية والسيطرة عليها وتوفري التعليم بلغاهتا، وذلك       
  .                                      مالئم ألساليبها الثقافية للتعليم والتعلم       على حنو 

                                                   وألفراد الشعوب األصلية، وال سيما األطفال، احلق يف        
                                                    احلصـول مـن الدولـة على تعليم جبميع املستويات          

  .                                       واألشكال، بالتساوي مع أفراد اجملتمع اآلخرين
ّ                     وألفـراد الشـعوب األصلية، وال سيما األطفال، ّممن يعيشون                                                 

  .      ولغاهتم                           احلصول على تعليم بثقافاهتم                   خارج جمتمعاهتم احلق يف

     قامة          احلق يف إ      ً             أيضاً هذا احلق و                         جلميع الشعوب األصلية    
                                                     نظمهـا ومؤسساهتا التعليمية والسيطرة عليها وتوفري       

      قافية                                                 التعليم بلغاهتا، وذلك على حنو مالئم ألساليبها الث   
  .               للتعليم والتعلم

                األطفال، احلق يف        وال سيما                 الشعوب األصلية،       وألفراد
                                                    احلصـول مـن الدولـة على تعليم جبميع املستويات          

  .                              بالتساوي مع أفراد اجملتمع اآلخرين         واألشكال، 

                    احلصول من الدولة على                    لشعوب األصلية احلق يف        ألطفال ا
              وجلميع الشعوب    .                                   تعلـيم جبمـيع املستويات واألشكال     

                      قامة نظمها ومؤسساهتا              ً                       األصلية أيضاً هذا احلق واحلق يف إ      
                                                            التعليمـية والسيطرة عليها وتوفري التعليم بلغاهتا، وذلك        

  .                            بها الثقافية للتعليم والتعلم                 على حنو مالئم ألسالي
ّ                           وألطفـال الشـعوب األصـلية ّممن يعيشون خارج                               

 .      ولغاهتم                                       جمتمعاهتم احلق يف احلصول على تعليم بثقافاهتم 
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        املناسبة        املوارد                        تتخذ تدابري فعالة لتوفري                وعلى الدولة أن 
  .          هلذه األغراض

ّ              األطفال، ّممن يعيشون            وال سيما                     الشعوب األصلية،            وألفـراد           
  .      ولغاهتم        ثقافاهتم                                     خارج جمتمعاهتم احلق يف احلصول على تعليم ب

        املناسبة        املوارد                        تتخذ تدابري فعالة لتوفري                وعلى الدولة أن 
  .          هلذه األغراض

 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
 أو
       احلق يف    ]             ً     هذا احلق أيضاً و    [                        جلمـيع الشعوب األصلية     

                                                      إقامـة نظمها ومؤسساهتا التعليمية والسيطرة عليها؛       
                  مالئم ألساليبها                                         وتوفري التعليم بلغاهتا، وذلك على حنو     

                           بالتشاور مع السلطات املختصة  [                         الثقافية للتعليم والتعلم 
  ]                ً                                        يف الدولـة، ووفقـاً لقوانني ومعايري التعليم السارية        

   ].                                  واليت تفي مبعايري التعليم املتفق عليها [
             األطفال منهم    ]         وال سيما  [                الشعوب األصلية     ]      ألفراد [

    على                   يف احلصول من الدولة   ]               إىل أقصى حد ممكن [    احلق 
                ، بالتساوي مع    [                                  تعلـيم جبميع املستويات واألشكال      

   ].                  أفراد اجملتمع اآلخرين
             األطفال منهم    ]         وال سيما  [                 الشعوب األصلية،     ]      ألفراد [

           احلصول على                                       ممـن يعيشون خارج جمتمعاهتم احلق يف        
  .      ولغاهتم               تعليم بثقافاهتم 

        املناسبة        املوارد                        تتخذ تدابري فعالة لتوفري                وعلى الدولة أن 
  .     ألغراض     هلذه ا
 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

        املناسبة        املوارد                        تتخذ تدابري فعالة لتوفري                وعلى الدولة أن 
  .          هلذه األغراض
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   ١٦      املادة    ١٦      املادة    ١٦      املادة 

                     يعرب التعليم واإلعالم                                   للشـعوب األصـلية احلق يف أن        
     ً      ً                                         تعـبرياً صحيحاً عن جالل وتنوع ثقافاهتا وتقاليدها        

  .                وتارخيها وتطلعاهتا

                                                       وعـلى الـدول أن تتخذ تدابري فعالة، بالتشاور مع          
                                                    الشـعوب األصلية املعنية، ملكافحة التحامل والقضاء       
                                                  على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم وحسن العالقات 

  .              ئر شرائح اجملتمع                    بني الشعوب األصلية وسا

                       ينبغي أن تعرب مجيع أشكال   ]                    للشعوب األصلية احلق يف [
                    ً      ً                        التعلـيم واإلعـالم تعبرياً صحيحاً عن جالل وتنوع         
 .                                               ثقافات الشعوب األصلية وتقاليدها وتارخيها وتطلعاهتا

                                      ينبغي للدول أن تتخذ تدابري فعالة،       /               وعـلى الـدول   
  ]   لى         للقضاء ع  [                                       بالتشاور مع الشعوب األصلية املعنية،      

                                                        ملكافحـة التحامل والتمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم       
  ]     سائر [                                         وحسن العالقات بني الشعوب األصلية ومجيع       

  .           شرائح اجملتمع

 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

                                                     للشعوب األصلية احلق يف أن تعرب مجيع أشكال التعليم         
            ً      ً                                واإلعـالم تعـبرياً صحيحاً عن جالل وتنوع ثقافاهتا         

  .      طلعاهتا                    وتقاليدها وتارخيها وت

                                                       وعـلى الـدول أن تتخذ تدابري فعالة، بالتشاور مع          
                                                  الشعوب األصلية املعنية، للقضاء على التحامل والتمييز 
                                                    ولـتعزيز التسـامح والـتفاهم وحسن العالقات بني         

  .                              الشعوب األصلية ومجيع شرائح اجملتمع

   ١٧      املادة    ١٧      املادة    ١٧      املادة 
        اخلاصة   الم   اإلع                                للشعوب األصلية احلق يف إنشاء وسائل 

                               لوصول إىل مجيع أشكال وسائل اإلعالم     ويف ا          هبا بلغاهتا 
                     أسوة بسائر أفراد                                   غـري اخلاصـة بالشـعوب األصلية      

  .     اجملتمع
                              تدابري فعالة لضمان أن تعكس                           على الدول أن تتخذ      و

                                                    وسـائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو الواجب        
                     وينبغي للدول أن     .                                التـنوع الثقايف للشعوب األصلية    

ّ                                                 تشّجع وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة على أن           
                                                 تعكس بشكل واف التنوع الثقايف للشعوب األصلية،       

  .                                   دون اإلخالل بضمان حرية التعبري الكاملة

        اخلاصة      األعالم                                للشعوب األصلية احلق يف إنشاء وسائل 
   إىل          املتكافئ           الوصول                  كما هلا احلق يف     .    و              هبـا بلغاهتا  

                      م غري اخلاصة بالشعوب                             مجـيع أشكال وسائل اإلعال    
  .                      أسوة بسائر أفراد اجملتمع        األصلية

                              تدابري فعالة لضمان أن تعكس                           على الدول أن تتخذ      و
                                                    وسـائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو الواجب        

                  وينبغي للدول أن      .                                التـنوع الثقايف للشعوب األصلية    
ّ                                          تشّجع وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة على أن    

                               التنوع الثقايف للشعوب األصلية،              تعكس بشكل واف
  .                                   دون اإلخالل بضمان حرية التعبري الكاملة

 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

        اخلاصة      األعالم                                للشعوب األصلية احلق يف إنشاء وسائل 
        إىل مجيع           املتكافئ         لوصول                    كما هلا احلق يف ا      .           هبا بلغاهتا 

  .                                         أشكال وسائل اإلعالم غري اخلاصة بالشعوب األصلية
                          ري فعالة لضمان أن تعكس         تداب                      على الدول أن تتخذ      و

                                                    وسـائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو الواجب        
  .                           التنوع الثقايف للشعوب األصلية
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 أو

                                            للشعوب األصلية احلق يف إنشاء وسائل اإلعالم اخلاصة 
  ]        املتكافئ [           يف الوصول     ]             كما هلا احلق     ] [ و [             هبا بلغاهتا،   

                                          مجـيع أشـكال وسـائل اإلعالم غري اخلاصة           ]   إىل [
   ].                      أسوة بسائر أفراد اجملتمع [            عوب األصلية،     بالش

                                                     وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان أن تعكس         
                                                    وسـائل اإلعالم اململوكة للدولة على النحو الواجب        

                  وينبغي للدول أن      . [                                التـنوع الثقايف للشعوب األصلية    
                                                  تشجع وسائل اإلعالم اململوكة ملكية خاصة على أن        

                   للشعوب األصلية،                                  تعكس بشكل واف التنوع الثقايف    
   ].                                   دون اإلخالل بضمان حرية التعبري الكاملة

 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

   ١٨      املادة    ١٨      املادة    ١٨      املادة 
                         احلق يف التمتع الكامل جبميع          وأفرادها              لشعوب األصلية  ل

        وقانون                                           احلقـوق املكفولة مبوجب قانون العمل الدويل      
  .            احمللي الساريني      العمل 

                                                       وعـلى الـدول أن تتخذ إجراءات حمددة حلماية أطفال          
                                                     الشـعوب األصلية من االستغالل االقتصادي ومن القيام        
                         ً                 ً             بأي عمل حيتمل أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً مع          
                        ً                              تعليمهم، أو أن يكون ضاراً بصحتهم أو منوهم اجلسدي         
                                                       أو الذهـين أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي، مع          

 .                                   اخلاصة وأمهية التعليم من أجل متكينهم              مراعاة هشاشتهم

          يف التمتع    ]    احلق [        األصلية    ]       للشعوب [               ألفراد الشعوب   
                                                   الكـامل جبميع احلقوق املكفولة مبوجب قانون العمل        

  .       الساريني                  قانون العمل الوطين  /            الدويل وتشريع
                                                   وعـلى الدول أن تتخذ تدابري حمددة حلماية أطفال         
                                           الشعوب األصلية من االستغالل االقتصادي ومن أداء 
       ُ                  ً                 ً           أي عمل ُيحتمل أن يكون خطراً عليهم أو متعارضاً         
                           ً                        مع تعليمهم، أو أن يكون ضاراً بصحتهم أو منوهم         
                                                 اجلسـدي أو الذهـين أو الروحي أو األخالقي أو          

                                                الجـتماعي، مـع مراعاة هشاشتهم اخلاصة وأمهية         ا
  .                     التعليم من أجل متكينهم

                                                  لشعوب األصلية احلق يف التمتع الكامل جبميع احلقوق      ل
                                                    املكفولـة مبوجب قانون العمل الدويل وتشريع العمل        

  .     الوطين
            التعرض ألية       عدم                                    وألفـراد الشعوب األصلية احلق يف       

  .                                          شروط متييزية يف العمالة أو التوظيف أو الراتب
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            التعرض ألية       عدم                                    وألفـراد الشعوب األصلية احلق يف       
           التوظيف                              العمالة ويف مجلة أمور منها                     شروط متييزية يف    

  .         أو الراتب

                                                   وألفـراد الشعوب األصلية احلق يف عدم التعرض ألية         
                 منها التوظيف                ويف مجلة أمور                            شروط متييزية يف العمالة     

  .         أو الراتب

 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
   ١٩      املادة    ١٩      املادة    ١٩      املادة 

                                                     للشعوب األصلية احلق يف املشاركة التامة باختيارها يف       
                            ارات املتعلقة باملسائل اليت                              مجـيع مستويات اختاذ القر    

                                  حقوقها وحياهتا ومصائرها من خالل                    ميكـن أن متس     
                جراءاهتا اخلاصة،   إل                                   ممـثلني ختـتارهم بأنفسـها وفقا        

                                                  وكذلـك احلـق يف صيانة وتنمية مؤسساهتا األصلية         
  .                             اخلاصة اليت تقوم باختاذ القرارات

   ]         باختيارها [        التامة                                 للشعوب األصلية احلق يف املشاركة      
                        اختاذ القرارات املتعلقة     ]  يف [   ]            مسـتويات          يف مجـيع   [

       وحياهتا         حقوقها          مباشرة      متس    ]        ميكن أن  [              باملسائل اليت   
                                          مـن خالل ممثلني ختتارهم بأنفسها وفقا                  ومصـائرها 

                                                  جـراءاهتا اخلاصـة، وكذلك احلق يف صيانة وتنمية          إل
  .                                            مؤسساهتا األصلية اخلاصة اليت تقوم باختاذ القرارات

                 ، بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
                                                     للشعوب األصلية احلق يف املشاركة التامة باختيارها يف       
                                                      مجـيع مستويات اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت        
                                                 ميكـن أن متس حقوقها وحياهتا ومصائرها من خالل         

    ً  وفقاً   ]                خيتارهم أفرادها  /                   ختـتارهم بأنفسـها    [        ممـثلني   
            انة وتنمية                                         إلجـراءاهتا اخلاصـة، وكذلك احلق يف صي       

  .                                            مؤسساهتا األصلية اخلاصة اليت تقوم باختاذ القرارات

 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

                                                     للشعوب األصلية احلق يف املشاركة التامة باختيارها يف       
                                                      مجـيع مستويات اختاذ القرارات املتعلقة باملسائل اليت        

                                  حقوقها وحياهتا ومصائرها من خالل                    ميكـن أن متس     
                جراءاهتا اخلاصة،   إل     فقا                                ممـثلني ختـتارهم بأنفسـها و      

                                                  وكذلـك احلـق يف صيانة وتنمية مؤسساهتا األصلية         
  .                             اخلاصة اليت تقوم باختاذ القرارات
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   ٢٠      املادة    ٢٠      املادة    ٢٠      املادة 
                            موافقة حرة ومستنرية من         لتمس                     عـلى الـدول أن ت     

                                قبل اعتماد وتنفيذ التدابري                     األصـلية املعنية            الشـعوب   
  .         ن أن متسها  ميك          دارية اليت  إل ا   و أ          التشريعية 

                            املشاركة التامة باختيارها،                           للشعوب األصلية احلق يف     
        النشطة         املشاركة                                    من خالل إجراءات حتددها بنفسها،    

    ميكن             دارية اليت    إل ا   و أ                       التدابري التشريعية     ]       استنباط [   يف  
  .       أن متسها

           موافقة حرة          حتصل على        لـتمس  ت                   وعـلى الـدول أن    
       ذ تلك                                                 ومستنرية من الشعوب املعنية قبل اعتماد وتنفي      

  .       التدابري
                 ، بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
                                                    للشعوب األصلية احلق يف املشاركة التامة باختيارها،       
                                               من خالل إجراءات حتددها بنفسها، يف استنباط التدابري 

  .                                    التشريعية أو اإلدارية اليت ميكن أن متسها
                                                     وعلى الدول أن حتصل على موافقة حرة ومستنرية من        

  .                                             الشعوب املعنية قبل اعتماد تلك التدابري وتنفيذها
 أو

 ٢٠-١٩املادتان 
                                                للشعوب األصلية احلق يف املشاركة، من خالل ممثلني        
                                                      ختتارهم بنفسها، يف عمليات اختاذ القرارات يف الدولة        
                                                      يف مـا يـتعلق باملسـائل اليت متس حقوقها مباشرة،           

  .                                بأسلوب ال يتعارض مع التشريع الوطين
 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

                                                    للشعوب األصلية احلق يف املشاركة التامة باختيارها،       
                                               من خالل إجراءات حتددها بنفسها، يف استنباط التدابري 

  .                                    التشريعية أو اإلدارية اليت ميكن أن متسها

                                                    وعلى الدول أن حتصل على موافقة حرة ومستنرية من         
  .                                             الشعوب املعنية قبل اعتماد تلك التدابري وتنفيذها
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   ٢١      املادة    ٢١      املادة    ٢١    ادة   امل
                  بنظمها السياسية                                   للشعوب األصلية احلق يف أن حتتفظ       

                                                االقتصادية واالجتماعية وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن  و
                              وتنميتها، وأن تعمل حبرية يف                   أسباب رزقها           متتعها ب    يف  

                                                 مجـيع أنشـطتها التقليدية وغريهــا من األنشطة        
ُ                  ُحرمت وال تزال       اليت                 وللشعوب األصلية     .          االقتصادية  

                                                     مـن أسـباب الرزق والنماء احلق يف آليات انتصاف          
ّ     فّعالة  .  

                 بنظمها السياسية                                      للشـعوب األصلية احلق يف أن حتتفظ        
                                                      االقتصادية واالجتماعية وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن        و
                      ، وأن تعمل حبرية يف      ]        وتنميتها [               بأسباب رزقها           متتعها    يف

  .                 ألنشطة االقتصادية                                      مجيع أنشطتها التقليدية وغريها من ا     
   من   ]     تزال   ال     ] [ و   ] [ُ     ُحرمت [     اليت                       وللشـعوب األصـلية     

                    تعويض عادل ومنصف          احلق يف     ]        والنماء [              أسباب الرزق   
   ].      لتعويض ا         مبا يف ذلك  [                   آلية انتصاف فعالة، 

                 ، بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
 أو

                   أن حتتفظ بأنظمتها    [                              للشـعوب األصـلية احلـق يف        
                   وأن يتوافر هلا األمن   ]                     ة واالجتماعية وتطورها        االقتصادي

                                                       يف متتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تعمل حبرية يف         
                                                   مجـيع أنشـطتها التقلـيدية وغريهـا من األنشطة          

                                 وللشعوب األصلية اليت حرمت من أسباب    . [         االقتصادية
   جرب  /                                             رزقهـا وتنميتها احلق يف تعويض عادل ومنصف       

   ].                     عادل ومنصف ومتفق عليه
 E/CN.4/2004/81  :   در   املص

                 بنظمها السياسية                                    للشعوب األصلية احلق يف أن حتتفظ       
                                                االقتصادية واالجتماعية وتطورها، وأن يتوفر هلا األمن  و

             حبرية يف مجيع                                بأسـباب رزقهـا وتنميتها               متـتعها      يف  
  .                                              أنشطتها التقليدية وغريهــا من األنشطة االقتصادية

ُ                       اليت ُحرمت من أسباب الرز                         وللشـعوب األصـلية        ق     
  .                              والنماء احلق يف تعويض عادل ومنصف

   ٢٢      املادة    ٢٢      املادة    ٢٢      املادة 
                           يف حتسني أوضاعها االقتصادية                         للشعوب األصلية احلق  

         التعليم،      جماالت                     مبا يف ذلك يف مجلة أمور             واالجتماعية، 
                                                   العمالـة، والتدريـب املهـين وإعـادة التدريب،          و
                 والصحة، والضمان                  والصرف الصحي،            سـكان،    إل  وا

  .    ماعي    االجت

                      تدابري خاصة من أجل        يف        متكافئ    حق     ل   ا                للشعوب األصلية   
    على              غري املواتية                                   أوضاعها االقتصادية واالجتماعية           حتسـني 
                              مبا يف ذلك جماالت العمالة،                ومستمر،     فعال    و  ي   فور      حنـو   

       والصرف        سكان،   إل                                      والتدريـب املهين وإعادة التدريب، وا     
  .                والضمان االجتماعي        والصحة،   ،      الصحي

       حتسني                            يف تدابري خاصة من أجل                          للشـعوب األصلية احلق   
                     على حنو فوري وفعال                                      أوضـاعها االقتصادية واالجتماعية     

                 والتدريب املهين   ،                              ، مبـا يف ذلك جماالت العمالة              ومسـتمر 
                        والصرف الصحي، والصحة،          سكان،   إل                    وإعادة التدريب، وا  
  .                والضمان االجتماعي
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                                                      عـلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة، وعند االقتضاء،          و
                                                تدابـري خاصـة لضمان التحسني املستمر ألوضاعها        

                          ويوىل اهتمام خاص للحقوق      .                      االقتصادية واالجتماعية 
                                                واالحتـياجات اخلاصـة للمسنني والنساء والشباب       

  .                من الشعوب األصلية        واملعوقني         واألطفال 

                  واالحتياجات اخلاصة                              يـوىل اهتمام خاص للحقوق       و
   من          واملعوقني                                  ني والنسـاء والشباب واألطفال             للمسـن 

  .             الشعوب األصلية
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                  واالحتياجات اخلاصة                              يـوىل اهتمام خاص للحقوق       و
   من          واملعوقني                                         للمسـنني والنسـاء والشباب واألطفال       

  .             الشعوب األصلية

   ٢٣      املادة    ٢٣      املادة    ٢٣      املادة 
                                                  للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وتطوير أولويات         

  .                    حقها يف التنمية                                   واسـتراتيجيات مـن أجل ممارسة     
                املشاركة مشاركة                                   وللشـعوب األصلية احلق خباصة يف       

     سكان  إل            الصحة وا   ج  ام                             نشـطة يف حتديـد وتطوير بر      
  ،     متسها                                 الربامج االقتصادية واالجتماعية اليت            غريها من    و

                      دارة تلك الربامج من     إ    ب  ،                           وأن تضـطلع، قدر املستطاع    
  .                 خالل مؤسساهتا اخلاصة

                   وتطوير أولويات                                   للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد      
  .                                                   واسـتراتيجيات مـن أجل ممارسة حقها يف التنمية        

                   حتديد وتطوير مجيع                                 وللشعوب األصلية احلق خباصة يف      
    امج   بر                                            املشـاركة مشـاركة نشطة يف حتديد وتطوير         

                  الربامج االقتصادية            غريها من            سـكان و   إل           الصـحة وا  
   ،                            ، وأن تضطلع، قدر املستطاع        متسها                 واالجتماعية اليت   

  .                          لربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصة          دارة تلك ا إ ب
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
           حرية حتديد   /      احلق يف   ]         وأفرادها [                    للشـعوب األصـلية     

                                                  وتطوير أولويات واستراتيجيات من أجل ممارسة حقها     
     حتديد  [                               وللشعوب األصلية احلق خباصة يف        .           يف التنمية 

        يف حتديد    ]             مشاركة نشطة  [         املشاركة     ] [             وتطويـر مجيع  
                                         برامج الصحة واإلسكان وغريها من الربامج        ]     طوير  وت

    قدر  [                                               االقتصادية واالجتماعية اليت متسها، وأن تضطلع       
              تلك الربامج من   ]                 باملشاركة يف إدارة /      بإدارة   ] [       املستطاع

  .                 خالل مؤسساهتا اخلاصة

                                                  للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وتطوير أولويات         
  .                                       ات مـن أجل ممارسة حقها يف التنمية                   واسـتراتيجي 

                  حتديد وتطوير مجيع                                  وللشعوب األصلية احلق خباصة يف      
                 الربامج االقتصادية         غريها من       سكان و إل        الصحة وا      برامج 

   ،                            ، وأن تضطلع، قدر املستطاع        متسها                 واالجتماعية اليت   
  .                                    دارة تلك الربامج من خالل مؤسساهتا اخلاصة إ ب
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 أو
                                                  حيق للشعوب األصلية وأفرادها املشاركة واإلسهام يف       

                  ثقافية والسياسية                                       التنمـية االقتصادية واالجتماعية وال    
                                                       والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن يف إطارها إعمال مجيع         

  .                                 ً     ً  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً
                                                 وللشعوب األصلية احلق يف املشاركة يف وضع وتنفيذ        
                                                      تدابري خاصة ترمي إىل املساعدة يف تنميتها االقتصادية        

  .                              واالجتماعية والثقافية والسياسية
                                     ألصلية احلق يف حتديد وتطوير أولويات                  وللشـعوب ا  

  .                           واستراتيجيات من أجل تنميتها
                                                            وحيق للشعوب األصلية وأفرادها املشاركة واإلسهام يف التنمية        

  .                                                   االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتمتع هبا
 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

   ٢٤      املادة    ٢٤      املادة    ٢٤      املادة 
             ويف احلفاظ على                                   للشعوب األصلية احلق يف طبها التقليدي 

       الطبية           النباتات       حفظ                                    ممارسـاهتا الصـحية، مبا يف ذلك        
   ،                         وهلا أيضا احلق يف الوصول       .                          واحليوانات واملعادن احليوية  

  .                               إىل مجيع اخلدمات االجتماعية والصحية   ،          بال أي متييز
                                                  وللشـعوب األصـلية حـق متكافئ يف التمتع بأعلى        

                                         ميكـن بلوغـه من معايري الصحة اجلسدية                 مسـتوى   
                                        وعلى الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة بغية   .         والعقلية

  .             ً                       ً     ً   التوصل تدرجيياً إىل إعمال هذا احلق إعماالً كامالً

         يف احلفاظ   و                                        للشعوب األصلية احلق يف طبها التقليدي       
     حفظ            احلق يف محاية                         ممارساهتا الصحية، مبا يف ذلك      على

  .                     يوانات واملعادن احليوية   واحل       الطبية          النباتات 
        املؤسسات          إىل مجيع      ،               بال أي متييز    ،                         وهلا أيضا احلق يف الوصول    

  .               والرعاية الطبية       الصحية            االجتماعية و          واخلدمات       الطبية
                                                    للشعوب األصلية حق متكافئ يف التمتع بأعلى مستوى        

     وعلى   .                                               ميكن بلوغه من معايري الصحة اجلسدية والعقلية      
                      الالزمة بغية التوصل                                 الـدول أن تـتخذ اإلجـراءات      

  .      ً                       ً     ً   تدرجيياً إىل إعمال هذا احلق إعماالً كامالً
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

        ممارساهتا  و                                          للشـعوب األصلية احلق يف طبها التقليدي        
          الطبية        النباتات           احلق يف محاية                       الصـحية، مبـا يف ذلك    
  .                        واحليوانات واملعادن احليوية

        إىل مجيع     ،    متييز           بال أي     ،                           وهلـا أيضا احلق يف الوصول     
                                                  املؤسسـات الطبـية واخلدمات االجتماعية والرعاية       

  .      الصحية
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            اجلزء الرابع  
   ٢٥      املادة    ٢٥      املادة    ٢٥      املادة 

                                                  للشـعوب األصـلية احلـق يف حفظ وتعزيز عالقتها          
                 األراضي واألقاليم             ا هلا من           ميزة مب  ت                    الروحية واملادية امل  

        واحلق يف     ،                                              واملياه والبحار الساحلية وغريها من املوارد     
          األجيال     جتاه                                      االضـطالع مبسـؤولياهتا يف هذا الصدد        

  .      املقبلة

                                                  للشـعوب األصـلية احلـق يف حفظ وتعزيز عالقتها          
        األقاليم    و أ        األراضي             ا هلا من           ميزة مب  ت                    الروحية واملادية امل  

         اليت كانت                                              واملياه والبحار الساحلية وغريها من املوارد    
          ك تشغلها                                          بصفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف ذل      

                              واحلق يف االضطالع مبسؤولياهتا يف هذا   ،            أو تستخدمها
  .               األجيال املقبلة   جتاه      الصدد 
                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

 أو
                                                     للشعوب األصلية احلق يف حفظ وتعزيز عالقتها الروحية        
                                                             واملاديـة املتمـيزة مبـا هلا من األراضي واألقاليم واملياه           

    اليت   ]          التقليدية [      وارد                                      والـبحار الساحلية  وغريها من امل      
                                                    كانـت بصـفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف ذلك          

                            ، واحلق يف االضطالع مبسؤولياهتا يف                   تشغلها أو تستخدمها
  .                           هذا الصدد جتاه األجيال املقبلة

                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو

                                                  للشـعوب األصـلية احلـق يف حفظ وتعزيز عالقتها          
        األقاليم   ]   أو   ] [ و [                        ادية املتميزة باألراضي                  الروحـية وامل  

         مبا يف ذلك  [                                        واملياه والبحار الساحلية وغريها من املوارد 
                                                         البيـئة الكلـية لألراضـي، واهلواء، واملياه، والبحار         

                                                  للشـعوب األصـلية احلـق يف حفظ وتعزيز عالقتها          
                 األراضي واألقاليم             ا هلا من           ميزة مب  ت                  روحية واملادية امل    ال

             اليت كانت                                               واملياه والبحار الساحلية وغريها من املوارد     
                                              بصفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف ذلك تشغلها أو 

                                   واحلق يف االضطالع مبسؤولياهتا يف هذا                   تسـتخدمها،   
  .               األجيال املقبلة   جتاه      الصدد 
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                                                      الساحلية، والثلج البحري، والنباتات واحليوانات وغري      
                                                 ذلـك مـن املوارد املوجودة على سطح األرض ويف          

                                    نت بصفة تقليدية متتلكها أو كانت             اليت كا    ] [       باطنها،
   ً     فضالً عن     ] [                                    خبـالف ذلـك تشـغلها أو تستخدمها       

                                                    األراضـي واألقالـيم واملوارد األخرى اليت اكتسبتها        
                                     ، واالضطالع مبسؤولياهتا يف هذا الصدد       ]        خبالف ذلك 

  .                 جتاه األجيال املقبلة

 E/CN.4/2004/81  :      املصدر
   ٢٦  ة     املاد   ٢٦      املادة    ٢٦      املادة 

                 ً                                    متـنح الدول اعترافاً ومحاية قانونيني كاملني لألراضي        
                                                    واألقاليم واملوارد اليت حتوزها الشعوب األصلية بسبب       
                                                         ملكيـتها التقليدية هلا أو بسبب شغلها أو استخدامها         
                                                    التقلـيدي هلـا، وكذلك لألراضي واألقاليم واملوارد        

          ويتم هذا    .                                     األخـرى الـيت اكتسـبتها خبالف ذلك       
  ً                                     قـاً لعـادات الشعوب األصلية املعنية                    االعـتراف وف  

       للشعوب  و  .                                        وتقاليدها ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي    
                              تلك األراضي واألقاليم واملوارد                   األصلية احلق يف امتالك

  .                                  واستخدامها وتنميتها والسيطرة عليها

                 ً                                    متـنح الدول اعترافاً ومحاية قانونيني كاملني لألراضي        
                   شعوب األصلية بسبب                                    واألقاليم واملوارد اليت حتوزها ال    

                                                         ملكيـتها التقليدية هلا أو بسبب شغلها أو استخدامها         
                                                    التقلـيدي هلـا، وكذلك لألراضي واألقاليم واملوارد        

          ويتم هذا    .                                     األخـرى الـيت اكتسـبتها خبالف ذلك       
            ً                                        االعـتراف وفقـاً لعـادات الشعوب األصلية املعنية         

       للشعوب  و  .                                        وتقاليدها ونظمها اخلاصة حبيازة األراضي    
            تلك األراضي    ]      حيازة /       امـتالك  [          احلـق يف              األصـلية   

    .                                        واألقاليم واملوارد وتنميتها والسيطرة عليها
                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

 أو
                  مبلكية أراضيها        تتعلق         حقوق      احلق                  للشـعوب األصلية    

   مبا                                                  ومواردهـا وتنميتها والسيطرة عليها واستخدامها،    
                                                  يف ذلك األراضي واملوارد اليت كانت بصفة تقليدية        

          وأقاليمها     ها                                      للشـعوب األصلية احلق يف امتالك أراضي      
                                                     وتنميـتها والسيطرة عليها واستخدامها، مبا يف ذلك        
                                                          البيئة الكلية لألراضي واهلواء واملياه والبحار الساحلية       
                                                  والثلج البحري والنباتات واحليوانات وغريها من املوارد 

               كانت خبالف ذلك                                اليت كانت بصفة تقليدية متتلكها أو
                    ويشـمل ذلـك احلق يف     .                          تشـغلها أو  تسـتخدمها    

                                         قوانيـنها وتقالـيدها وعاداهتا ونظمها       ب           االعـتراف   
                                                     ومؤسسـاهتا املـتعلقة حبيازة األراضي من أجل تنمية         

                                          ، واحلق يف أن تتخذ الدول تدابري فعالة                  وإدارهتا       املوارد
                تعديل هلا أو تعد       أي               يف هذه احلقوق أو       تدخل           ملنع أي   
  .     عليها
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           ويشمل ذلك    .                                       متتلكها أو تشغلها أو تستخدمها، و       
                                    قوانينها وتقاليدها وعاداهتا ونظمها    ب            يف االعتراف        احلق

                                                     ومؤسسـاهتا املـتعلقة حبيازة األراضي من أجل تنمية         
            ينبغي للدول  /          وعلى الدول  .       واحلق يف            وإدارهتا،      املوارد

               تدخل ال مربر لـه                      تدابري فعالة ملنع أي      الدول        أن تتخذ 
  .                        أي تعديل هلا أو تعد عليها        حلقوق أو        يف هذه ا
  )         مع تعديالت (  CRP 1 /                     اقتراح الواليات املتحدة  :      املصدر

 أو

     و        األراضي         أراضيها                                 للشعوب األصلية احلق يف امتالك      
      مبا يف                                             وتنميتها والسيطرة عليها واستخدامها،             األقاليم

                                                         ذلـك البيـئة الكلية لألراضي واهلواء واملياه والبحار         
                                    البحري والنباتات واحليوانات وغريها                      الساحلية والثلج   

                                       اليت درجت على امتالكها أو شغلها أو                  املوارد       مـن 
        الكامل                             ويشمل ذلك احلق يف االعتراف        .            اسـتخدامها 

                                                   قوانينها وتقاليدها وعاداهتا ونظمها ومؤسساهتا املتعلقة  ب
        ، واحلق            وإدارهتا                                      حبيازة األراضي من أجل تنمية املوارد     

       ال مربر        تدخل                     فعالة ملنع أي                              يف أن تتخذ الدول تدابري    
  .     عليها                   أي تعديل هلا أو تعد                يف هذه احلقوق أو     لـه 
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
                                                    للشـعوب األصـلية احلـق يف امتالك وتنمية األراضي          

                                                      واألقاليم، مبا يف ذلك البيئة الكلية لألراضي واهلواء واملياه  [
  ]             ت واحليوانات                                            والبحار الساحلية والثلج البحري والنباتا    
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                                     اليت كانت بصفة تقليدية متتلكها أو       [                  واملـوارد األخرى    
   ً     فضالً عن   [   ،   ]                                    كانت خبالف ذلك تشغلها أو تستخدمها     

                                                     األراضي واألقاليم واملوارد األخرى اليت اكتسبتها خبالف       
                ويشمل ذلك احلق     .                            والسيطرة عليها واستخدامها    ]    ذلك

     داهتا                          بقوانينها وتقاليدها وعا    ]         الكـامل  [              يف االعـتراف    
                                                  ونظمها ومؤسساهتا املتعلقة حبيازة األراضي من أجل تنمية 
                                                     املوارد وإدارهتا، واحلق يف أن تتخذ الدول تدابري فعالة ملنع 

                             يف هذه احلقوق أو أي تعديل        ]            ال مربر لـه   [          أي تدخل   
  .               هلا أو تعد عليها

                                             حتظى ملكية الشعوب األصلية القائمة على االستخدام  [
                           مبا حتظى به األشكال األخرى                               التقليدي أو بوضع اليد     

                                                         مـن امللكـية التامة والكاملة من احترام ومحاية على          
                                                 املستوى القانوين، وجيب تعيني حدود أراضي الشعوب       
                             ً                        األصلية وأقاليمها ومياهها فوراً ومتليكها باملوافقة احلرة 

  .                                                  واملسـتنرية للشـعب أو الشـعوب األصلية املعنية        
               الكامل بقوانني                                    وللشعوب األصلية احلق يف االعتراف      

                                                     الشـعوب األصلية املعنية وتقاليدها وعاداهتا ونظمها       
                         ً                           املـتعلقة حبيازة األراضي، فضالً عن مؤسساهتا املعنية        
                                                  بتنمية األراضي واألقاليم واملوارد وإدارهتا، واحلق يف أن 
                                               تتخذ الدول تدابري فعالة ملنع أي تدخل يف هذه احلقوق 

   ].                           أو أي تعديل هلا أو تعد عليها

 E/CN.4/2004/81   :   صدر  امل
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        ً  مكرراً  ٢٦      املادة        ً  مكرراً  ٢٦      املادة 

                                                      تنشـئ الـدول عملـية عادلة ومفتوحة وشفافة ملنح          
                                                     الشـعوب األصلية احلقوق املتعلقة بأراضيها ومواردها       
                                                ولالعتراف هبا، مبا يف ذلك األراضي واملوارد اليت كانت   
                                                      بصفة تقليدية متتلكها أو كانت خبالف ذلك تشغلها أو         

                           صلية احلق يف أن تشارك يف                 وللشعوب األ   .           تسـتخدمها 
  .                                            هذه العملية، أو يف أن تستشار فيها عند االقتضاء

                                                        تنشئ الدول عملية عادلة ومفتوحة وشفافة ملنح الشعوب        
                                                       األصـلية احلقوق املتعلقة بأراضيها ومواردها ولالعتراف       
                                                      هبـا، مبـا يف ذلك األراضي واملوارد اليت كانت بصفة           

              ك تشغلها أو                                           تقلـيدية متـتلكها أو كانـت خبالف ذل        
                                    وللشعوب األصلية احلق يف أن تشارك يف هذه   .         تستخدمها

  .                                        العملية، أو يف أن تستشار فيها عند االقتضاء
                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

 

   ٢٧      املادة    ٢٧      املادة    ٢٧      املادة 
                      اجلرب، عن طريق الرد أو                              للشـعوب األصـلية احلق يف       

          وارد اليت     وامل                                        الـتعويض، فيما خيص األراضي واألقاليم       
        الف ذلك         كانت خب                            بصفة تقليدية متتلكها أو             كانـت   
                                          أو تستخدمها، واليت صودرت أو احتلت أو                 تشـغلها   

 .                                          استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة واملستنرية

  ]            التعويض عن    ] [       استرداد [                        للشعوب األصلية احلق يف     
                               األراضي واألقاليم واملوارد اليت      ]                  اجلـرب فـيما خيص     [

        الف ذلك         كانت خب                 ية متتلكها أو                  بصفة تقليد        كانـت 
                                          أو تستخدمها، واليت صودرت أو احتلت أو                 تشـغلها   

  .                                                 استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة واملستنرية      
                               توفر الدول، بالتعاون مع الشعوب      ذلك،      تعذر        وحيثما 

  .                          األصلية، آليات انتصاف فعالة
                                                       يف احلـاالت اليت يتعذر فيها االسترداد، وما مل توافق          

                                       املعنـية موافقة حرة ومستنرية على أشكال             الشـعوب   
       الكامل   ]    اجلرب   ] [       التعويض   ] [      الـرد  [               أخـرى مـن      

                                                   والفعـال، كـان هلـا احلق يف تعويض وجرب عادلني           
  .      ومنصفني
                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

                                                  للشعوب األصلية احلق يف استرداد األراضي واألقاليم       
     كانت                               بصفة تقليدية متتلكها أو          كانت                واملـوارد اليت    

             يت صودرت أو                     أو تستخدمها، وال          تشغلها           الف ذلك    خب
                                                  احتلت أو استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة        

                كان هلا احلق يف       ،   ذلك           تعـذر            وحيـثما   .           واملسـتنرية 
                              وما مل توافق الشعوب املعنية       .                   تعويض عادل ومنصف  

                       ُ                              موافقة حرة على غري ذلك، ُيقدم التعويض يف صورة         
                                                أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية واحلجم 

  .  وين            واملركز القان
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 أو
                                           للشعوب األصلية احلق يف اجلرب، الذي ميكن أن يتضمن 

          واملوارد                األراضي واألقاليم                         الرد أو التعويض، فيما خيص 
       الف ذلك       كانت خب                         بصفة تقليدية متتلكها أو     كانت    اليت 

                                          أو تستخدمها، واليت صودرت أو احتلت أو                 تشـغلها   
  .                 بصفة غري قانونية               استخدمت أو أضريت

 CRP.1 /           اقتراح كندا  :      املصدر

 أو
      ألراضي            باسترداد ا          املطالبة                            للشـعوب األصلية احلق يف      

              ة متتلكها أو                  بصفة تقليدي      كانت                        واألقاليم واملوارد اليت    
ـ                        أو تستخدمها، واليت           تشغلها           الف ذلك              كانـت خب

       دون                                           صـودرت أو احتلت أو استخدمت أو أضريت       
                           أو بتعويض عنها أو بشكل                                موافقتها احلرة واملستنرية،    
                         وحيثما تعذر ذلك، توفر      .                        آخـر مـن أشكال اجلرب     
  .                        الدول آليات انتصاف فعالة

  )   يالت      مع تعد   (CRP.1 /                     اقتراح الواليات املتحدة  :      املصدر

 أو
                                                      للشـعوب األصـلية احلق يف استرداد األراضي واألقاليم         

     كانت                               بصفة تقليدية متتلكها أو          كانت                  واملـوارد الـيت     
ـ                                 أو تستخدمها، واليت صودرت أو             تشغلها           الف ذلك      خب

                                                    احتلـت أو استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة         
                   توفر الدول آليات      ،     ذلك         تعذر           وحيـثما   .           واملسـتنرية 
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      فعالة   ]                   عادلـة ومنصفة و    [       صـاف      انت  ]           وإجـراءات  [
                    حيق هلا تعويض عادل       ]                            بالتشاور مع الشعوب األصلية    [

                                                وما مل توافق الشعوب املعنية موافقة حرة على          .      ومنصف
        ُ                                                 غري ذلك، ُيقدم التعويض يف صورة أراض وأقاليم وموارد         

  .                                          مكافئة من حيث النوعية واحلجم واملركز القانوين

              صيغتها املعدلة   بE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
                                                  للشعوب األصلية احلق يف استرداد األراضي واألقاليم       
                                                      واملـوارد اليت كانت بصفة تقليدية متتلكها أو كانت         

                  أو اليت اكتسبتها    [                                خبالف ذلك تشغلها أو تستخدمها      
                              ، واليت صودرت أو احتلت أو       ]                     بطـريقة مـن الطرق    

  .                                                 استخدمت أو أضريت دون موافقتها احلرة واملستنرية      
     عادل   ]   جرب [                                   ما تعـذر ذلك، كان هلا احلق يف               وحيـث 

                                                 ومنصف ومتفق عليه يتم حتديده من خالل إجراءات         [
                      وما مل توافق الشعوب        ]. [            وتعويض منصف    ] [     منصفة

                                                       املعنـية موافقة حرة على غري ذلك، يقدم التعويض يف          
                                                      صورة أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حيث النوعية        

   ].                    واحلجم واملركز القانوين

ـ   [                                      وز للـدول أن تستويل على أراضي الشعوب         وال جي
                                                          األصلية أو أقاليمها أو مواردها أو أن تصادرها يف أي          

   ].             ظرف من الظروف

 E/CN.4/2004/81   :     املصدر
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   ٢٨      املادة    ٢٨      املادة    ٢٨      املادة 
              ومحاية البيئة              حفظ وجتديد                           للشعوب األصلية احلق يف     
                         أقاليمها ومواردها، فضال      و أ                          والقدرة املنتجة ألراضيها    

                   أية مساعدة متاحة                  يف احلصول على             املتساوي           عن احلق   
  .                     ومن خالل التعاون الدويل                   هلذا الغرض من الدول 

                           فعالة لضمان عدم ختزين                                 وعلى الدول أن تتخذ تدابري    
                    يف أراضي الشعوب      ها                              مـواد خطـرة أو التخلص من      

  .             أو أقاليمها      األصلية
  ،    كفل                                             وعـلى الدول أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت   

                           الربامج املتعلقة برصد صحة                حسن تنفيذ                 عند اللزوم، 
          ما تعدها        ، حسب                    وحفظها ومعاجلتها                  الشـعوب األصلية  

  .     املواد                      الشعوب املتضررة من هذه         وتنفذها 

                 ومحاية البيئة             حفظ وجتديد                         للشعوب األصلية احلق يف     
                         أقاليمها ومواردها، فضال       أو                            والقدرة املنتجة ألراضيها    

                   أية مساعدة متاحة                  يف احلصول على             املتساوي           عن احلق   
  .                     ومن خالل التعاون الدويل                   هلذا الغرض من الدول 

                                                      وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين         
ـ                        يف أراضي الشعوب      ها                  رة أو التخلص من               مـواد خط

  .          أقاليمها  أو        األصلية
  ،    كفل                                             وعـلى الدول أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت   

                           الربامج املتعلقة برصد صحة                حسن تنفيذ                 عند اللزوم، 
          ما تعدها        ، حسب                    وحفظها ومعاجلتها                  الشـعوب األصلية  

  .                           الشعوب املتضررة من هذه املواد        وتنفذها 
          العاشرة              مشاورات الدورة  :      املصدر

 أو
              حبفظ ومحاية              حقوق متصلة         احلق يف                 للشعوب األصلية   

  .                                                        البيـئة والقدرة املنتجة ألراضيها وأقاليمها ومواردها      
   ً     فضالً عن     ،                         ينبغي للدول أن تضع وتنفذ /          وعلى الدول

                                             احلق املتساوي يف احلصول على أية مساعدة متاحة هلذا 
                                       بـرامج مساعدة هلذه األغراض، كما جيوز               الغـرض 

                                     األصلية أن تلتمس املساعدة هلذه األغراض           للشعوب  
    على  "       بديل،     . [                           ومن خالل التعاون الدويل               مـن الدول  

                                       ينـبغي للدول أن تتخذ تدابري مناسبة وفعالة /       الـدول 

              ومحاية البيئة         وجتديد       حفظ                        للشعوب األصلية احلق يف     
                                               والقدرة املنتجة ألراضيها وأقاليمها ومواردها،             الكلية  

                    املساعدة هلذا الغرض                                فضال عن احلق يف احلصول على       
                   وال جيوز القيام     .         ون الدويل                ومن خالل التعا             من الدول   

                                                 بأنشـطة عسـكرية يف أراضـي الشـعوب األصلية          
                                                   وأقاليمها، ما مل توافق الشعوب املعنية موافقة حرة على 

  .       خالف ذلك
                                                      وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين         

                    يف أراضي الشعوب      ها                              مـواد خطـرة أو التخلص من      
  .           وأقاليمها      األصلية

  ،    كفل                     تخذ تدابري فعالة لكي ت                        وعـلى الدول أيضا أن ت   
                           الربامج املتعلقة برصد صحة                حسن تنفيذ                 عند اللزوم، 

          ما تعدها        ، حسب                    وحفظها ومعاجلتها                  الشـعوب األصلية  
  .                           الشعوب املتضررة من هذه املواد        وتنفذها 
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                                                         لـتوفري مـا يلزم حلفظ ومحاية البيئة والقدرة املنتجة          
    ."]                            ألراضي الشعوب األصلية ومواردها

    عوب                                 أن جتري مشاورات فعلية مع الش       *                وعـلى الـدول   
                                                      األصلية املعنية، من خالل اإلجراءات املالئمة وخباصة من        
                             ُ                         خالل املؤسسات املمثلة هلا، كلما طُرحت مسألة استخدام        

  .                              أراضيها وأقاليمها ألغراض عسكرية
                                      أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين   *           وعلى الدول 

                    يف أراضي الشعوب      ها                              مـواد خطـرة أو التخلص من      
  .                      موافقتها احلرة واملستنرية    دون   ،         أقاليمها و        األصلية

    عند   ،    كفل                                أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت *          وعلى الدول
               وحفظ ومعاجلة                   الربامج املتعلقة برصد          حسن تنفيذ          اللزوم،
                          املتضررة من املواد اخلطرة                    الشعوب األصلية       بيئة       صحة

                                                        الـيت مت ختزيـنها أو التخلص منها على أراضيها دون           
                   ما تعدها وتنفذها      حسب                                 موافقـتها احلـرة واملسـتنرية،       
  .            ، عند اللزوم                           الشعوب املتضررة من هذه املواد

  )         مع تعديالت   (CRP.1 /                     اقتراح الواليات املتحدة  :      املصدر
 أو
              ومحاية البيئة         وجتديد     حفظ                        للشعوب األصلية احلق يف     

            ومواردها،  ]         وأقاليمها [                       والقدرة املنتجة ألراضيها         الكلية
  ي  أ               يف احلصول على                    احلـق املتساوي                 فضـال عـن     

                      هلذا الغرض من الدول            املتاحة           املساعدة      كل   /      مساعدة
                        وال جيوز القيام بأنشطة       .                          ومـن خالل التعاون الدويل    
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                                                    عسكرية يف أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها، ما مل        
  .                                          توافق الشعوب املعنية موافقة حرة على خالف ذلك

                                                   وعـلى الـدول أن جتري مشاورات فعلية مع الشعوب        
                           ل اإلجراءات املالئمة وخباصة من                     األصلية املعنية، من خال

                             ُ                      خـالل املؤسسـات املمـثلة هلا، كلما طُرحت مسألة          
  .                                      استخدام أراضيها وأقاليمها ألغراض عسكرية

                                                      وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين         
            يف أراضي     ها                          مواد خطرة أو التخلص من      ]           أو عـبور   [

  .           وأقاليمها             الشعوب األصلية
  ،    كفل                    خذ تدابري فعالة لكي ت                         وعـلى الدول أيضا أن تت   

                           الربامج املتعلقة برصد صحة                حسن تنفيذ                 عند اللزوم، 
          ما تعدها        ، حسب                    وحفظها ومعاجلتها                  الشـعوب األصلية  

  .                           الشعوب املتضررة من هذه املواد        وتنفذها 
                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

 أو
   ئة           ومحاية البي  ]      وجتديد [                        للشعوب األصلية احلق يف حفظ 

                                           والقدرة املنتجة ألراضيها وأقاليمها ومواردها،   ]       الكلية [
  ]    أية [               يف احلصول على      ]             احلق املتساوي  [   ً          فضـالً عـن     

                                هلذا الغرض من الدول ومن خالل        ]      متاحة [          مسـاعدة   
                                   وال جيوز القيام بأنشطة عسكرية يف        .                 الـتعاون الدويل  

                                                 أراضي وأقاليم الشعوب األصلية، ما مل توافق الشعوب   
  .                  قة حرة على خالف ذلك           املعنية مواف
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                                                      وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عدم ختزين         
         يف أراضي    ]          أو نقلها  [                                مـواد خطرة أو التخلص منها       

  .                       الشعوب األصلية وأقاليمها

  ،    كفل                                             وعـلى الدول أيضا أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت   
                           الربامج املتعلقة برصد صحة                حسن تنفيذ                 عند اللزوم، 

          ما تعدها        ، حسب            ومعاجلتها          وحفظها                 الشـعوب األصلية  
  .                           الشعوب املتضررة من هذه املواد        وتنفذها 
 E/CN.4/2004/81   :     املصدر

        ً  مكرراً  ٢٨      املادة        ً  مكرراً  ٢٨      املادة 
                                                 ال جيـوز إجراء أنشطة عسكرية يف أراضي الشعوب         

                                  ها، ما مل يربرها خطر وشيك على             أقاليم    أو            األصـلية   
                                                     مصـلحة عامـة وجـيهة أو ما مل تطلب ذلك حبرية            

  .        املعنية ة            الشعوب األصلي
                                                   جتـري الـدول مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية         
                                            املعنية، من خالل اإلجراءات املالئمة وخباصة من خالل 
                         ُ                           املؤسسـات املمثلة هلا، كلما طُرحت مسألة استخدام        

  .              يف أنشطة عسكرية                    أراضيها أو أقاليمها 

                                                 ال جيـوز إجراء أنشطة عسكرية يف أراضي الشعوب         
                                        أقاليمها، ما مل يربرها خطر وشيك على           أو            األصـلية   

                                                     مصـلحة عامـة وجـيهة أو ما مل تطلب ذلك حبرية            
  .        املعنية ة            الشعوب األصلي

                                                   جتـري الـدول مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية         
         ة من خالل                                    املعنية، من خالل اإلجراءات املالئمة وخباص

                         ُ                           املؤسسـات املمثلة هلا، كلما طُرحت مسألة استخدام        
  .                                  أراضيها أو أقاليمها يف أنشطة عسكرية

                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

 

   ٢٩      املادة    ٢٩      املادة    ٢٩      املادة 
                                      احلق يف احلفاظ على ممتلكاهتا الثقافية                        للشـعوب األصلية    

            ة والفكرية                                                 والفكـرية واملظاهر امللموسة ملمتلكاهتا الثقافي     
                               علومها وتكنولوجياهتا ومظاهرها                         ومحايتها وتطويرها يف    

                                                           الثقافية، مبا يف ذلك املوارد البشرية واجلينية، والبذور،        

             أن حتصل على                    احلق واجلدارة يف                      للشـعوب األصلية    
                                                     االعـتراف بكامل امللكية والسيطرة واحلماية ملواردها       
                                                      اجلينية، ومعارفها التقليدية، ومظاهر التعبري عن ثقافتها، 

   ].                ملمتلكاهتا الفكرية [                وتراثها الثقايف

                                 اجلدارة يف أن حتصل على االعتراف                          للشـعوب األصـلية     
                                           ة والسـيطرة واحلماية ملمتلكاهتا الثقافية                      بكـامل امللكـي   

  .        والفكرية
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                                                  واألدويـة، ومعـرفة خصائص احليوانات والنباتات،       
                                                      والتقالـيد الشـفوية، واآلداب والرسـوم، والرياضة        

  ن                                                      بأنواعها واأللعاب التقليدية، والفنون البصرية وفنو     
  .     األداء

                                                        وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تدابري          
  .                         خاصة، حلماية ممارسة هذا احلق

                                                       وجيـب أن تتخذ الدول تدابري فعالة مبا يف ذلك تدابري          
                                                  خاصة، حلماية حق الشعوب األصلية يف السيطرة على        

                                           وتكنولوجياهتا ومظاهرها الثقافية وتطويرها              علومهـا   
  ،  ]       واجلينية [         البشرية    ]       املوارد [                        ومحايـتها، مبا يف ذلك      

    نات                                               والـبذور، واألدويـة، ومعـرفة خصائص احليوا       
                                                      والنـباتات، والتقالـيد الشفوية، واآلداب والرسوم،       
                                                     والرياضة بأنواعها واأللعاب التقليدية، والفنون البصرية 

  .           وفنون األداء

                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

 أو
                                        اجلدارة يف أن حتصل على االعتراف بكامل                       للشعوب األصلية    [

  .     فكرية                                             امللكية والسيطرة واحلماية ملمتلكاهتا الثقافية وال
                                              احلـق يف تدابـري خاصة للسيطرة على علومها                وهلـا   

                                                     وتكنولوجياهتا ومظاهرها الثقافية وتطويرها ومحايتها،     
                                                        مبا يف ذلك املوارد البشرية وغريها من املوارد اجلينية،         
                                                  والـبذور، واألدويـة، ومعـرفة خصائص احليوانات        
                                                      والنـباتات، والتقالـيد الشفوية، واآلداب والرسوم،       

  .                صرية وفنون األداء           والفنون الب

                                      احلق يف احلفاظ على ممتلكاهتا الثقافية                      للشعوب األصلية   
                                                         والفكرية واملظاهر امللموسة ملمتلكاهتا الثقافية والفكرية      

  ]                ومحايتها وتطويرها
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                                              احلـق يف تدابـري خاصة للسيطرة على علومها                وهلـا   
                                                     وتكنولوجياهتا ومظاهرها الثقافية وتطويرها ومحايتها،     
                                                        مبا يف ذلك املوارد البشرية وغريها من املوارد اجلينية،         
                                                  والـبذور، واألدويـة، ومعـرفة خصائص احليوانات        

                                    قالـيد الشفوية، واآلداب والرسوم،                       والنـباتات، والت  
  .                           والفنون البصرية وفنون األداء
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 أو

                                                  للشـعوب األصـلية احلق واجلدارة يف أن حتصل على          
                    ة واحلماية ملواردها                                    االعـتراف بكامل امللكية والسيطر    

                                                      اجلينية، ومعارفها التقليدية، ومظاهر التعبري عن ثقافتها، 
   ].                         ممتلكاهتا الثقافية والفكرية [               وتراثها الثقايف 

                                              احلـق يف تدابـري خاصة للسيطرة على علومها                وهلـا   
                                                     وتكنولوجياهتا ومظاهرها الثقافية وتطويرها ومحايتها،     

               ملوارد اجلينية،                                           مبا يف ذلك املوارد البشرية وغريها من ا       
                                                  والـبذور، واألدويـة، ومعـرفة خصائص احليوانات        
                                                      والنـباتات، والتقالـيد الشفوية، واآلداب والرسوم،       

  .                           والفنون البصرية وفنون األداء
                                                      وألفراد الشعوب األصلية احلق يف التمتع مبزايا التقدم         [

                                                    العـلمي وتطبـيقاته، واالستفادة من محاية املكاسب        
                                   مجة عن كل ما يقدمونه من إنتاج                             املعنوية واملادية النا  

                                                       عـلمي أو أديب أو فـين، كما حيق هلم التمتع حبماية            
  .                               القانون كغريهم من السكان الوطنيني

                                              وينبغي للدول أن تتخذ تدابري خاصة، حسب االقتضاء، 
                                                     لتيسـري ما تبذله الشعوب األصلية من جهود لتطوير         
                                                      ومحايـة علومها، وتكنولوجياهتا، ومعارفها التقليدية،      
                                                         ومظاهـر حياهتا الثقافية، مبا فيها تقاليدها الشفوية،        
                                                     وآداهبـا، ورسـومها وفنوهنا البصرية وفنون األداء،        
                                                   ومعرفـتها خبصـائص النباتات واحليوانات، واملوارد       

   .]                         اجلينية ، والبذور، واألدوية
  E/CN.4/2003/92  :      املصدر



 

 

E/C
N

.4/2005/W
G.15/2 

P
age 53 

   ٣٠      املادة    ٣٠      املادة    ٣٠      املادة 
                                                   للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات         

   و أ                                                        واالسـتراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها        
   .         ها األخرى     موارد و         أقاليمها 

                  رة واملستنرية قبل                                    الدول أن حتصل على موافقتها احل           وعلى  
                  أقاليمها ومواردها    و أ                                إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها 

                                                          األخـرى، ال سـيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو           
   .                                    املعدنية أو املائية أو املوارد األخرى  ها            استغالل موارد

  ن                    ّ                                   وتتيح الدول آليات فّعالة لتوفري جرب عادل ومنصف ع        
                  لتخفيف من اآلثار    ل       تدابري       تخذ   ُ ُت و   ،                    أيـة أنشـطة كهذه    

                                                           البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو               الضارة
  .       الروحية

                                                   للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات         
   و أ                                                        واالسـتراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها        

           احلق يف أن               وهذا يشمل     .                  ومواردهـا األخرى              أقالـيمها   
                            موافقتها احلرة واملستنرية                                 تطلب إىل الدول أن حتصل على     

         أقاليمها    و أ                                               قـبل إقـرار أي مشروع يؤثر على أراضيها          
                                                    ومواردها األخرى، ال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام 

  .                                          املعدنية أو املائية أو املوارد األخرى        ها                 أو استغالل موارد  
    ً                                                    وعمـالً باتفـاق يربم مع الشعوب األصلية املعنية توفر          

  ]       ً تعويضاً [                     ضاء أي طرف ثالث،                              الـدول، أو عـند االقت     
                 بيئية واقتصادية        ضارة        آثار       أية    ]   جرب [    ً       ً          عـادالً ومنصفاً ل       

  .                        واجتماعية وثقافية وروحية

                       مشاورات الدورة العاشرة  :      املصدر

 أو
                                                   للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات         
                                                         واالسـتراتيجيات املـتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها        

           احلق يف أن               وهذا يشمل     .      األخرى          ومواردها              أقالـيمها  و
               أن حتصل على               ينبغي للدول  /     الدول        وعـلى               تطلـب إىل  

               قبل إقرار أي                   للشعوب األصلية        ستنرية    امل     رة و   احل   ة    وافق  امل
    على      ً     ً   تأثرياً كبرياً         يؤثر                           يـتعلق بأراضـيها أو               مشـروع   
                 ، ال سيما فيما         األخرى             ومواردها           أقاليمها   و أ           أراضـيها   

               املعدنية أو     ها         الل موارد                                     يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغ     
              آليات انتصاف    *             وتوفر الدول   .                          املائية أو املوارد األخرى   

                                                   للشـعوب األصـلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات         
                                                         واالسـتراتيجيات املـتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها        

           احلق يف أن                  ، مبا يف ذلك                هـا األخرى       موارد و             وأقالـيمها   
                                                        تطلب إىل الدول أن حتصل على موافقتها احلرة واملستنرية         
                                                     قـبل إقـرار أي مشـروع يؤثر على أراضيها وأقاليمها     
                                                    ومواردها األخرى، ال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام 

   .                                                   أو استغالل املوارد املعدنية أو املائية أو املوارد األخرى
                           َّ   ع الشعوب األصلية املعنية، يقدَّم     ً                   وعمـالً باتفـاق يربم م    

    تخذ  ُ ُت       كهذه و                ن أية أنشطة                             تعويـض عـادل ومنصف ع     
                           البيئية أو االقتصادية أو            الضارة                      للتخفيف من اآلثار           تدابري  

  .                                االجتماعية أو الثقافية أو الروحية
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            تدابري مالئمة      تخذ ُ ُت و   ،              أية أنشطة كهذه         مبا يف ذلك  ّ       فّعالة، 
                              البيئية أو االقتصادية أو           الضارة                مـن اآلثار              للتخفـيف 

                       ، اليت ميكن أن تترتب                                         االجتماعية أو الثقافية أو الروحية    
  .  طة                  على أي من هذه األنش

  )         مع تعديالت (  CRP.1 /                     اقتراح الواليات املتحدة  :      املصدر
 أو

                                                  للشـعوب األصلية حقوق يف حيازة املوارد السطحية        
                                                        والباطنية ضمن أراضيها وأقاليمها التقليدية وامتالكها      

  .              والسيطرة عليها

                                                 للشـعوب األصلية احلق يف حتديد وإعداد األولويات         و
             دام أراضيها                                            واالسـتراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخ     

           احلق يف أن               وهذا يشمل     .          ها األخرى      موارد و           وأقاليمها  
              موافقتها احلرة       تلتمس          حتصل على                 تطلب إىل الدول أن 

                                                      واملسـتنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها         
                                                   وأقاليمها ومواردها األخرى، ال سيما فيما يتعلق بتنمية 

      ة أو                       املعدنية أو املائي     ها                              أو استخدام أو استغالل موارد    
   .             املوارد األخرى

    ً                                        َّ             وعمـالً باتفـاق يربم مع الشعوب األصلية املعنية، يقدَّم          
   ن ع                           وتوفر الدول آليات فعالة جلرب                   تعويض عادل ومنصف

       الضارة                     للتخفيف من اآلثار           تدابري       تخذ   ُ ُت       كهذه و             أية أنشطة   
  .                                                        البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو الروحية

                 بصيغتها املعدلةE/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر
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 أو
                                                       للشـعوب األصـلية احلـق يف حتديـد وإعداد األولويات           
                                                                واالستراتيجيات املتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها وأقاليمها       
                                                          ومواردها األخرى، مبا يف ذلك احلق يف أن تطلب إىل الدول           

                                     موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار       ]      تلتمس [                أن حتصـل على     
                                                   ع يؤثر على أراضيها وأقاليمها ومواردها األخرى،               أي مشرو 

                                                                  ال سـيما فـيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل املوارد            
    ً         وعمالً باتفاق    .                                       املعدنية أو املائية أو املوارد األخرى       ]        مواردها [

     عادل   ]   جرب   [     تعويض          ، ويقدم                                  يربم مع الشعوب األصلية املعنية    
    يتم  [   ُ       وُتتخذ                       عن أية أنشطة كهذه     ]              ومـتفق عليه   [         ومنصـف   

                                                          تدابري للتخفيف من اآلثار الضارة البيئية أو االقتصادية          ]       اختـاذ 
  .                                   أو االجتماعية أو الثقافية أو الروحية

 E/CN.4/2004/81   :     املصدر

            اجلزء السابع  
   ٣١      املادة    ٣١      املادة    ٣١      املادة 

                               كشكل معني ملمارسة حقها يف      ،                  للشـعوب األصـلية   
                                              تقرير املصري، احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت 

  .                                       يف املسائل املتعلقة بشؤوهنا الداخلية واحمللية

                              كشكل معني ملمارسة حقها يف       ،                  للشـعوب األصـلية   
                                              تقرير املصري، احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت 

  ك          ، مبا يف ذل                                       يف املسائل املتعلقة بشؤوهنا الداخلية واحمللية
                                                    شؤون الثقافة، والدين، والتعليم، واإلعالم، ووسائط      
                                                 اإلعـالم، والصـحة، واإلسكان، والعمل، والرعاية       
                                                  االجتماعـية، والشؤون االقتصادية، وإدارة األراضي      
                                            ً      واملوارد، والبيئة، ودخول الغري إىل أراضيها، فضالً عن  

  .                                   سبل ووسائل متويل تلك املهام االستقاللية
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                              كشكل معني ملمارسة حقها يف       ،                  للشـعوب األصـلية   
                                              تقرير املصري، احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت 

           ، مبا يف ذلك                                 ل املتعلقة بشؤوهنا الداخلية واحمللية       يف املسائ
                                                    شؤون الثقافة، والدين، والتعليم، واإلعالم، ووسائط      
                                                 اإلعـالم، والصـحة، واإلسكان، والعمل، والرعاية       
                                                  االجتماعـية، والشؤون االقتصادية، وإدارة األراضي      
                                            ً      واملوارد، والبيئة، ودخول الغري إىل أراضيها، فضالً عن  

  .                      يل تلك املهام االستقاللية             سبل ووسائل متو
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 أو

                                                للشـعوب األصـلية، كشكل معني ملمارسة حقها يف         
                                              تقرير املصري، احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت 

      مبا يف     . [                                              يف املسـائل املتعلقة بشؤوهنا الداخلية واحمللية      
                                على سبيل الذكر ال احلصر شؤون       /            يف مجلة أمور   /   ذلك

         اإلعالم،                                           الثقافة، والدين، والتعليم، واإلعالم، ووسائط 
                                                   والصـحة، واإلسكان، والعمل، والرعاية االجتماعية،      
                                                   والشؤون االقتصادية، وإدارة األراضي واملوارد، والبيئة، 

           مبا يف ذلك    /   ً    فضالً عن    ] [                           ودخـول الغري إىل أراضيها،    
   ].                                   سبل ووسائل متويل تلك املهام االستقاللية

 أو
                                                    للشـعوب األصـلية احلـق يف احلكم الذايت يف شؤوهنا           

  .                                          ة واحمللية، مبا يف ذلك من خالل هياكلها املؤسسية       الداخلي
ــب  ــألة ترتي ــي مس ــق ه ــذا احل ــة ه   /                                           وممارس

  .                             تسوية بني الشعوب األصلية والدول /     تفاوض /     اتفاق
 E/CN.4/2004/81  :      املصدر

   ٣٢      املادة    ٣٢      املادة    ٣٢      املادة 
                 حتديد هويتها أو                                     للشـعوب األصلية احلق اجلماعي يف       

                   هذا أمر ال ينتقص     و  .                      لعاداهتا وتقاليدها      ً وفقاً         أعضائها  
        مواطنة            يف احلصول على                           من حق أفراد الشعوب األصلية 

  .                     الدول اليت يعيشون فيها
                    رير هياكلها واختيار                             وللشـعوب األصـلية احلق يف تق   

  .             جراءاهتا اخلاصة إل                   أعضاء مؤسساهتا وفقا 

        هويتها      حتديد                                      للشـعوب األصـلية احلق اجلماعي يف        
        ومواطنة   .                    لعاداهتا وتقاليدها    ً وفقاً         وأعضائها   ]         مواطنتها [

                ال ينتقص من            هذا أمر  و                            الشـعوب األصلية ال تنتقص    
        مواطنة               يف احلصول على                                 حـق أفراد الشعوب األصلية      

  .             يعيشون فيها         الدول اليت
                                                وللشـعوب األصـلية احلق يف تقرير هياكلها واختيار    

  .             جراءاهتا اخلاصة إل                   أعضاء مؤسساهتا وفقا 

               حتديد مواطنتها                                    للشـعوب األصلية احلق اجلماعي يف       
                          مواطنة الشعوب األصلية ال     و  .                      لعاداهتا وتقاليدها      ً وفقاً

            يف احلصول على                                 تنتقص من حق أفراد الشعوب األصلية 
  .                 ل اليت يعيشون فيها      الدو      مواطنة

                                                وللشـعوب األصـلية احلق يف تقرير هياكلها واختيار    
  .             جراءاهتا اخلاصة إل                   أعضاء مؤسساهتا وفقا 
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   ٣٣      املادة    ٣٣      املادة    ٣٣      املادة 
                                                    للشـعوب األصـلية احلـق يف تعزيز وتطوير وصيانة          

                                        وأعرافها وقيمها الروحية وتقاليدها                     هياكلها املؤسسية 
                            تميزة، ونظمها أو أعرافها                               وإجـراءاهتا وممارسـاهتا امل    

                             ً                    القانونية يف حالة وجودها، وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان 
  .       الدولية

                                                    للشـعوب األصـلية احلـق يف تعزيز وتطوير وصيانة          
          وتقاليدها                        وأعـرافها القانونية                        هياكـلها املؤسسـية     

      ً وفقاً  ،          القانونية          وأعرافها           املتميزة،                 جراءاهتا وممارساهتا إ و
  .               ً املعترف هبا دولياً                  ملعايري حقوق اإلنسان 

                                                   وللشـعوب األصـلية احلق يف تعزيز وتطوير وصيانة         
                                                      هياكـلها املؤسسـية وعاداهتـا وتقاليدها وإجراءاهتا        

  ،  ]                   وخصائصها القانونية  [         املتميزة    ]          القانونية [          وممارساهتا  
  .    ً                                  ً  وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً

 E/CN.4/2004/81   :     املصدر

                         تعزيز وتطوير وصيانة                                للشـعوب األصـلية احلـق يف      
        جراءاهتا  إ               وتقاليدها و          وأعرافها                      هياكـلها املؤسسـية     

                    ملعايري حقوق اإلنسان     ً وفقاً                    القانونية املتميزة         وممارساهتا
  .               ً املعترف هبا دولياً

   ٣٤      املادة    ٣٤      املادة    ٣٤      املادة 
                                                للشـعوب األصلية احلق اجلماعي يف تقرير مسؤوليات      

  .                        األفراد جتاه جمتمعاهتم احمللية
                                                للشـعوب األصلية احلق اجلماعي يف تقرير مسؤوليات      

    ً             وفقاً ملعايري حقوق   ،                                  األفـراد جتـاه جمـتمعاهتم احمللية      
  .              اإلنسان الدولية

                                          لدى ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن، 
                                                   إذا ظهر تنازع بني حق مجاعي وحق فردي أو حقوق          
             ُ                                        أطراف ثالثة، ُتراعى املصاحل اليت حيميها كل حق من         

                                                حلقوق يف ضمان التوافق مع معايري حقوق اإلنسان         ا
                                                 الدولـية ومسـؤولية احلكومات يف احلكم من أجل         

  .         صاحل اجلميع
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                                                للشـعوب األصلية احلق اجلماعي يف تقرير مسؤوليات      
  .                        األفراد جتاه جمتمعاهتم احمللية
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   ٣٥      املادة    ٣٥      املادة    ٣٥      املادة 

                                       لية، وال سيما تلك اليت تقسمها حدود                  للشعوب األص 
                              على اتصاالهتا وعالقاهتا وتعاوهنا       اإلبقاء             دولية، احلق يف 

                                     ، مبا يف ذلك األنشطة من أجل أغراض روحية   ها      وتطوير
        أعضائها                                               وثقافـية وسياسية واقتصادية واجتماعية مع       

  .                        شعوب أصلية أخرى عرب احلدود    ومع 
          مع الشعوب                     ، بالتشاور والتعاون                   وعلى الدول أن تتخذ

                                                    األصـلية، إجـراءات فعالة لتيسري ممارسة هذا احلق         
  .                 ً                     وضمان إعماله وفقاً لقوانني مراقبة احلدود

                                                  للشعوب األصلية، وال سيما تلك اليت تقسمها حدود        
                              على اتصاالهتا وعالقاهتا وتعاوهنا       اإلبقاء             دولية، احلق يف 

                                     ، مبا يف ذلك األنشطة من أجل أغراض روحية   ها      وتطوير
        أعضائها                                    وسياسية واقتصادية واجتماعية مع                وثقافـية   

  .                  شعوب أخرى عرب احلدود     ومع
                          ، بالتشاور والتعاون مع                               وعـلى الـدول أن تـتخذ      

           ممارسة هذا         لتيسري                 جراءات فعالة       إ                الشعوب األصلية، 
  .    ً                     وفقاً لقوانني مراقبة احلدود       إعماله       وضمان      احلق

 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                          ا تلك اليت تقسمها حدود                             للشعوب األصلية، وال سيم   
                               على اتصاالهتا وعالقاهتا وتعاوهنا      اإلبقاء             دولية، احلق يف 

                                     ، مبا يف ذلك األنشطة من أجل أغراض روحية         وتطويرها
     شعوب    مع                                          وثقافـية وسياسـية واقتصادية واجتماعية    

  .             أخرى عرب احلدود
      ممارسة        تشجيع                  جراءات فعالة ل      إ                      وعلى الدول أن تتخذ   

  .         وإعماله       هذا احلق

   ٣٦      املادة    ٣٦      املادة    ٣٦    ادة   امل
         املعاهدات  ب                                       للشـعوب األصـلية احلـق يف االعتراف         

                                                         واالتفاقـات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة مع         
        على أن     ،                                    مع دوهلا اخللف، ومراعاهتا وإعماهلا               الدول أو   

                                                    تؤخـذ يف احلسـبان مجلة أمور منها الروح والغرض          
                أن تعمل الدول      يف                                     األصليني لألطراف املعنية، وهلا احلق      

                                                     على تنفيذ واحترام هذه املعاهدات واالتفاقات وغريها       
   .                     من الترتيبات البناءة

             أو العمليات        يئات    اهل    لى   ع             املنازعات        عـرض           وينـبغي   
           فإذا تعذرت   .                                    الوطنية املختصة لتسويتها يف وقت مناسب

                                                      تسـوية هـذه املنازعات على هذا النحو جاز عرضها          
  .                هيئات دولية خمتصة                         باتفاق األطراف املعنية على 

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /                                     اقتراح قدمه مديرو اجللسات يف كانون األول
         املعاهدات  ب                                     للشـعوب األصـلية احلق يف االعتراف         [

                                                       واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة مع        
        على أن     ،                                   مع دوهلا اخللف ومراعاهتا وإعماهلا               الدول أو   

       والغرض                                              تؤخـذ يف احلسـبان مجلة أمور منها الروح          
                          لألطراف املعنية، وهلا احلق     /                      األصليني للشعوب األصلية  

                                                    أن تعمل الدول على تنفيذ واحترام هذه املعاهدات           يف  
       وينبغي  [   ] .                                          واالتفاقـات وغريها من الترتيبات البناءة     

                                           وعلى الدول أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة        /       للـدول 
                                                    مبوجب القانون احمللي لتنفيذ االلتزامات جتاه الشعوب       

                                                صـلية املنصـوص عليها يف املعاهدات واالتفاقات          األ
             وينبغي عرض    .]                                  األخـرى املـتفاوض علـيها معها      

         املعاهدات  ب                                       للشـعوب األصـلية احلـق يف االعتراف         
                                                       واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة مع        

        ، وفقا                                   مع دوهلا اخللف ومراعاهتا وإعماهلا                 الـدول أو    
                         ، وأن تعمل الدول على      ني                       لـروحها وغرضها األصلي   

                   التفاقات وغريها من                                    تنفيذ واحترام هذه املعاهدات وا    
        واخلالفات           املنازعات       عرض          وينبغي    .                   الترتيبات البناءة 

      دولية       هيئات    لى  ع                               الـيت ال ميكن تسويتها خبالف ذلك     
  .        املعنية                          خمتصة تتفق عليها مجيع األطراف
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                              أو العمليات الوطنية املختصة          يئات    اهل    لى   ع            املـنازعات   
      تعذرت    ] [         تعذر تقدمي [     فإذا   .                     لتسويتها يف وقت مناسب

                                           هذه املنازعات على هذا النحو جاز عرضها         ]        تسـوية 
  .               يئات دولية خمتصة     على ه  ]                     باتفاق األطراف املعنية [

                                                    اقـتراح مقـدم من جتمع الشعوب األصلية يف منظمة          
     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١١                الدول األمريكية، 

                  أن حتظى املعاهدات                                 للشـعوب األصـلية احلـق يف        
                                                      واالتفاقات والترتيبات البناءة املربمة مع الدول ومع       
                                               دوهلـا اخللف ودوهلا السلف باالعتراف واالحترام       

                   ً                لتنفيذ واإلعمال وفقاً لروحها وغرضها               واملـراعاة وا  
                                              األصليني، حبسن نية، وحسب فهم الشعوب األصلية       

                                         وتعرض الدول األطراف أو الشعوب األصلية        .     هلـا 
                                                   املعنـية املنازعات اليت ال ميكن تسويتها خبالف ذلك         

  .                   إىل هيئات دولية خمتصة
                                                    وليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقلل أو          

                              عوب األصلية املنصوص عليها يف                      يلغـي حقوق الش   
  .                                     املعاهدات واالتفاقات والترتيبات البناءة

  :1CRP                       اقتراح مذكور يف الوثيقة 
         املعاهدات  ب                                       للشـعوب األصـلية احلـق يف االعتراف         

                                                       واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة املربمة مع        
        ، وفقا                                   مع دوهلا اخللف ومراعاهتا وإعماهلا                 الـدول أو    

                         ، وأن تعمل الدول على      ني        ا األصلي                لـروحها وغرضه  
                                                    تنفيذ واحترام هذه املعاهدات واالتفاقات وغريها من       
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        واخلالفات           املنازعات       عرض          وينبغي    .                     الترتيبات البناءة   
           اهليئات أو     ىل   إ                                    الـيت ال ميكـن تسويتها خبالف ذلك         

                                               العمليات الوطنية املختصة للتفاوض بشأهنا وتسويتها 
                ً     العمليات متوقفاً                                      أو، إذا كان عمل هذه اهليئات أو      

      دولية        هيئات                   ً                        أو طـال عملها أمداً غري معقول، على         
  .        املعنية                          خمتصة تتفق عليها مجيع األطراف

                            ً                              اقتراح مقدم من كندا، استناداً إىل نص اللجنة الفرعية         
  :1CRP            ونص الوثيقة 

         املعاهدات  ب                                       للشـعوب األصـلية احلـق يف االعتراف         
             املربمة مع                                              واالتفاقات وغري ذلك من الترتيبات البناءة     

        ، وفقا                                   مع دوهلا اخللف ومراعاهتا وإعماهلا                 الـدول أو    
  ،       لألطراف  ني        األصلي             لروحها وغرضها              للروح والغرض

                                                       وأن تعمـل الدول على تنفيذ واحترام هذه املعاهدات         
    عرض        وينبغي   .                                      واالتفاقات وغريها من الترتيبات البناءة 

                           اليت ال ميكن تسويتها خبالف ذلك        واخلالفات          املنازعات 
           للتفاوض        املختصة                               اهليئات أو العمليات الوطنية         لى   ع

                            ً       وإذا تعذر ذلك أو استغرق أمداً        .                  بشـأهنا وتسويتها  
                                               غـري معقول، جاز عرض املنازعات واخلالفات على        

   من            املعنية                         تتفق عليها األطراف       خمتصة       دولية           هيـئات   
  .                    الشعوب األصلية والدول

  :    ٢٠٠٣                                        اقتراح مقدم من الواليات املتحدة األمريكية، 
                                  على الدول أن تتخذ مجيع اخلطوات       /     للدول         ينـبغي   

                                                    الالزمة مبوجب القانون احمللي لتنفيذ االلتزامات جتاه       
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                                               الشـعوب األصـلية املنصوص عليها يف املعاهدات        
                                             واالتفاقات األخرى املتفاوض عليها معها، وأن تنشئ 
                                                  عند االقتضاء إجراءات لتسوية الشكاوى اليت تثور       

             ً         االتفاقات وفقاً ملبادئ                                يف إطـار هـذه املعاهدات و      
  .             العدل واإلنصاف

            اجلزء الثامن  
   ٣٧      املادة    ٣٧      املادة    ٣٧      املادة 

                             بالتشاور مع الشعوب األصلية     /        بالتعاون               تـتخذ الدول    
ـ         لتحقيق    ،                              مبا فيها التدابري التشريعية          الئمة،    امل   ري      تداب    ال

  .               غايات هذا اإلعالن

                                                       تـتخذ الـدول تدابـري فعالة ومالئمة، بالتشاور مع          
       اإلعالن                                               الشـعوب األصلية املعنية، لتنفيذ أحكام هذا        

 ُ                                وُتعتمد األحكام املعترف هبا فيه        .                  عـلى النحو األوىف   
  ب  ُ                              ّ                 وُتـدرج يف التشريع الوطين على حنو ميكّن الشعو        
  .                                         األصلية من االستفادة من هذه احلقوق يف املمارسة

 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                                                       تـتخذ الـدول تدابـري فعالة ومالئمة، بالتشاور مع          
       اإلعالن                                               الشـعوب األصلية املعنية، لتنفيذ أحكام هذا        

  ُ                                  وُتعتمد األحكام املعترف هبا فيه       .                  عـلى النحو األوىف   
    ّ            و ميكّن الشعوب    ُ                                 وُتـدرج يف التشريع الوطين على حن      

  .                                         األصلية من االستفادة من هذه احلقوق يف املمارسة

   ٣٨      املادة    ٣٨      املادة    ٣٨      املادة 
                                              للشـعوب األصلية احلق يف احلصول على مساعدات        

   من                                               مالية وتقنية، من الدول ومن خالل التعاون الدويل، 
                                                   أجل التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن         

  .                ان الدولية األخرى                 ويف صكوك حقوق اإلنس

                                                   للشعوب األصلية احلق يف احلصول على مساعدات مالية        
   من                                          ، من الدول ومن خالل التعاون الدويل،             كافية        وتقنية

                                                    أجـل التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن         
        من أجل    .                                       ويف صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى     

      صادية                                                    السـعي حبـرية إىل حتقيق تنميتها السياسية واالقت        
                                                     واالجتماعية والثقافية والروحية ومن أجل التمتع باحلقوق  

  .                             واحلريات املعترف هبا يف هذا اإلعالن
 E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                                              للشـعوب األصلية احلق يف احلصول على مساعدات        
                                ، من الدول ومن خالل التعاون              كافية                  مالـية وتقنـية   

      ميتها                                       مـن أجـل السعي حبرية إىل حتقيق تن                  الـدويل،   
                                                      السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والروحية     
                                              ومن أجل التمتع باحلقوق واحلريات املعترف هبا يف هذا 

  .     اإلعالن
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   ٣٩      املادة    ٣٩      املادة    ٣٩      املادة 
   من         ومنصفة                 جراءات عادلة    إ                        للشعوب األصلية احلق يف     

              أو األطراف                                       أجل حل الرتاعات واخلالفات مع الدول     
    سبل                  كما هلا احلق يف        ،                 دور قرار سريع              األخرى ويف ص  
          الفردية  ا     حقوقه             التعديات على     مجيع    عن              انتصاف فعالة 

       الشعوب                      مثل هذا القرار عادات         تراعى يف  و  .         واجلماعية
           القانونية                 قواعدها ونظمها       و   ها       وتقاليد                  األصـلية املعنية    

  .                          ومعايري حقوق اإلنسان الدولية

    ورة           مقبولة بص  [        جراءات   إ                            للشـعوب األصـلية احلق يف       
                                   وعادلة من أجل حل الرتاعات واخلالفات  ]     مالئمة /       متبادلة

                              ويف صدور قرار سريع، كما                      واألطراف الثالثة            مع الدول   
              التعديات على       مجيع      عن                      سبل انتصاف فعالة                هلا احلق يف    

  ]                  وتؤخذ يف االعتبار   /      وتراعى [  .                     الفردية واجلماعية   ا     حقوقه
                       الشعوب األصلية املعنية                                  مـثل هـذا القـرار عادات           يف  

             ومعايري حقوق             القانونية                 قواعدها ونظمها       و   ها         وتقالـيد 
                               القـانون الدويل حلقوق اإلنسان      /                   اإلنسـان الدولـية   

      مبا يف    ][                                          األحكام ذات الصلة من التشريعات الوطنية      [
  . ]                   ذلك أحكام هذا اإلعالن

               بصيغتها املعدلة  E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

  ة                     جراءات مقبولة بصور   إ                            للشـعوب األصـلية احلق يف       
                                                   متبادلة وعادلة من أجل حل الرتاعات واخلالفات مع        

    سبل                                            ويف صدور قرار سريع، كما هلا احلق يف                 الـدول 
        الفردية   ا      حقوقه             التعديات على     مجيع    عن              انتصاف فعالة 

       الشعوب                      مثل هذا القرار عادات         تراعى يف  و  .         واجلماعية
  .         القانونية               قواعدها ونظمها    و  ها       وتقاليد              األصلية املعنية 

   ٤٠      املادة    ٤٠      املادة    ٤٠      املادة 
                                                  تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة      
                                                   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى يف       

                 من خالل حشد مجلة      اإلعالن                        التنفيذ التام ألحكام هذا 
      السبل       وتتاح   .                                        أمور منها التعاون املايل واملساعدة التقنية

   يف              شعوب األصلية                مشاركة ال           اليت تضمن             والوسـائل   
  .    متسها           املسائل اليت 

                                                  تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة      
                                                   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى يف       

           من خالل        اإلعالن     هذا         تنفيذ                           التنفـيذ الـتام ألحكام    
  .                                 التعاون املايل واملساعدة التقنية                       مجلة أمور منها        حشد

       مشاركة       ضمان           اليت تضمن                  السبل والوسائل          وتـتاح   
  .    متسها             املسائل اليت  يف              الشعوب األصلية 

               بصيغتها املعدلة  E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                                                  تساهم األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة      
                                                   األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى يف       

   لة               من خالل حشد مج     اإلعالن                        التنفيذ التام ألحكام هذا 
      السبل       وتتاح   .                                        أمور منها التعاون املايل واملساعدة التقنية

   يف                           مشاركة الشعوب األصلية              اليت تضمن             والوسـائل   
  .    متسها           املسائل اليت 
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   ٤١      املادة    ٤١      املادة    ٤١      املادة 
                                 وهيئاهتا، وخباصة احملفل الدائم                           تعمـل األمـم املتحدة    

                                                املعـين بقضـايا السـكان األصـليني، والوكاالت         
                                     مبا يف ذلك على املستوى القطري، والدول         املتخصصة،

                      عالن وتطبيقها التام   إل                                 على تعزيز احترام أحكام هذا ا     
  .                      ومتابعة فعالية تنفيذها

                                               تتخذ األمم املتحدة اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ هذا 
                                                    اإلعـالن، مبا يف ذلك إنشاء هيئة على أعلى مستوى          

  ة                                                  تسند إليها صالحيات خاصة يف هذا امليدان ومبشارك       
      هيئات       كافة        تعمل   و  .                               مباشـرة مـن الشعوب األصلية     

    عالن  إل                                                 األمـم املتحدة على تعزيز احترام أحكام هذا ا        
    ذات                   هيئات األمم املتحدة      كافة      تعمل    و .              وتطبيقها التام

          على تعزيز                                     الصلة، مبا يف ذلك على املستوى القطري،
  .                  عالن وتطبيقها التام إل                  احترام أحكام هذا ا

                         حدة الدائم املعين بقضايا                               ويـتابع حمفـل األمـم املت      
  .                                    السكان األصليني فعالية تنفيذ هذا اإلعالن
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                                               تتخذ األمم املتحدة اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ هذا 
                                                    اإلعـالن، مبا يف ذلك إنشاء هيئة على أعلى مستوى          
ُ                                                    ُتسند إليها صالحيات خاصة يف هذا امليدان ومبشاركة        

      هيئات       كافة        تعمل   و  .              لشعوب األصلية                  مباشـرة مـن ا    
    عالن  إل                                                 األمـم املتحدة على تعزيز احترام أحكام هذا ا        

  .              وتطبيقها التام

            اجلزء التاسع  
   ٤٢      املادة    ٤٢      املادة    ٤٢      املادة 

                املعايري الدنيا      اإلعالن        يف هذا          املعترف هبا           تشكل احلقوق 
            وكرامتها                                             مـن أجـل بقاء الشعوب األصلية يف العامل        

  .         ورفاهيتها

           املعترف هبا         احلقوق     ] [          هذا اإلعالن   ]      أحكام  [[      تشكل  
                                         املعايري الدنيا من أجل بقاء الشعوب        ]   عالن          يف هذا اإل  

                     وكرامتها ورفاهيتها              األصلية يف العامل
               بصيغتها املعدلة  E/CN.4/2004/WG.15/CRP.1  :      املصدر

                املعايري الدنيا      اإلعالن        يف هذا          املعترف هبا           تشكل احلقوق 
            وكرامتها                     ب األصلية يف العامل                           مـن أجـل بقاء الشعو     

  .         ورفاهيتها

   ٤٣      املادة    ٤٣      املادة    ٤٣      املادة 
                 يف هذا اإلعالن              املعترف هبا                    احلقوق واحلريات         مجـيع 

       الشعوب            من أفراد                                     مكفولة بالتساوي للذكور واإلناث     
  .      األصلية

                 يف هذا اإلعالن              املعترف هبا                    احلقوق واحلريات         مجـيع 
       الشعوب           ن أفراد    م                                  مكفولة بالتساوي للذكور واإلناث     

  .      األصلية

                 يف هذا اإلعالن              املعترف هبا                    احلقوق واحلريات         مجـيع 
       الشعوب            من أفراد                                     مكفولة بالتساوي للذكور واإلناث     

  .      األصلية
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   ٤٤      املادة    ٤٤      املادة    ٤٤      املادة 
                                               ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز تفسريه بأنه يقلل أو يلغي 

      قد                                                 احلقـوق احلالية للشعوب األصلية أو احلقوق اليت       
  .                                  تكون هلا اآلن أو حتصل عليها يف املستقبل

                                               ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز تفسريه بأنه يقلل أو يلغي 
                                                    احلقـوق احلالية للشعوب األصلية أو احلقوق اليت قد         

  .                                  تكون هلا اآلن أو حتصل عليها يف املستقبل
 E/CN.4/2004/81   :     املصدر

       يلغي                                          ليس يف هذا اإلعالن ما جيوز تفسريه بأنه يقلل أو
                                                    احلقـوق احلالية للشعوب األصلية أو احلقوق اليت قد         

  .                                  تكون هلا اآلن أو حتصل عليها يف املستقبل

   ٤٥      املادة    ٤٥      املادة    ٤٥      املادة 
                                            ً           ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضمناً          
                                                     من أي دولة أو مجاعة أو شخص أي حق للمشاركة يف           

  .             ق األمم املتحدة                                 أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثا
                                                     وال ختـل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن          
                                                      بتمـتع مجـيع الناس حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية         

  .               ً املعترف هبا عاملياً
                                                              ولـيس يف هـذا اإلعالن ما مينع الوفاء بااللتزامات الدولية           

                         وعلى الدول، بوجه خاص،      .                            للدول جتاه األفراد والشعوب   
                                        ية بااللتزامات والتعهدات اليت تتحملها                        أن تفـي حبسـن ن     

  .                                                 مبوجب املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت هي أطراف فيها
                                                   وال خيضـع كل فرد، يف ممارسة حقوقه وحرياته، إال          
                   ً                                 للقـيود احملـددة قانوناً لغرض حصري هو ضمان ما          
                                                   توجـبه حقـوق وحريات الغري من اعتراف واحترام         

                  داب والنظام العام                                   والوفـاء باالشـتراطات العادلة لآل   
  .                               والرفاهية العامة يف جمتمع دميقراطي

                                            ً           ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضمناً          
                                                     من أي دولة أو مجاعة أو شخص أي حق للمشاركة يف           

                            يناقض ميثاق األمم املتحدة                                  أي نشـاط أو أداء أي عمل        
                                                     يـرمي إىل القضـاء على أي من احلقوق أو احلريات           

                                        ميثاق األمم املتحدة ويف قانون حقوق                      املعـترف هبا يف   
                                                      اإلنسان الدويل، أو إىل تقييد هذه احلقوق أو احلريات         
ّ                                                  مبا يتعّدى ما هو منصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة                 

  .                        وقانون حقوق اإلنسان الدويل
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 أو
                                            ً           ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضمناً          

                                                 أي دولة أو مجاعة أو شخص أي حق للمشاركة يف              من  
  .                                              أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق األمم املتحدة

                                                   ولـيس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي          
    ً                                            ضـمناً مـن أي دولـة أو مجاعة أو شخص أي حق         
                                                     للمشـاركة يف أي نشاط أو أداء أي عمل يهدف إىل           

            املعترف هبا يف                                      القضاء على أي من احلقوق أو احلريات     
                                                     قانون حقوق اإلنسان الدويل الساري، أو إىل تقييدها        

ّ                        مبا يتعّدى ما هو منصوص عليه فيه       .  
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                                            ً  ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن تفسريه بأنه يقتضي ضمناً 
                                             مـن أي دولة أو مجاعة أو شخص أي حق للمشاركة    
                                                        يف أي نشـاط أو أداء أي عمـل يناقض ميثاق األمم           

  .      املتحدة

 


