
  اإلعالن األمريكي المقترح بشأن حقوق السكان األصليين
  

الدورة  -١٣٣٣في جلستها رقم  ١٩٩٧فبراير  ٢٦أقرته اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان في 
  ٩٥العادية رقم 

  :تمهيد
  المؤسسات األهلية وتقوية األمم -١

  ،"دولال"إن الدول أعضاء منظمة الدول األمريكية؛ والمشار إليها فيما يلي بـ 
إذ تذكر بأن السكان األصليين لألمريكتين يشكلون نظاماً متكامالً ومميـزاً ومنظمـاً لسـكان    
األمريكتين ويحق لهم أن يكونوا جزءاً من الكيانات الوطنية لدى األمريكتين، وأن يكون لهـم  
دور خاص يلعبونه في تقوية مؤسسات الدولة وفي إقامة وحدة وطنيـة تقـوم علـى أسـس     

  ة، وديمقراطي
وإذ تذكر كذلك بأن بعضاً من المؤسسات والمفاهيم الديمقراطية التي تجسدها دسـاتير الـدول   
األمريكية ينشأ من مؤسسات السكان األصليين، وأنه في أمثلة كبيـرة فـإن نظمهـم الحاليـة     

  .المشاركة في صنع القرار وفي السلطة تساهم في تنمية الديمقراطيات في األمريكتين
  لحاجة لتطوير نظمهم الوطنية القضائية لتعزيز الطبيعة الثقافية المتعددة لمجتمعاتنا،وإذ تذكر با

  التنمية فياستئصال الفقر والحق  -٢
وإذ تهتم بالحرمان الدائم من حقوق اإلنسان والحريات األساسية الذي يصيب السكان األصليين 

م من أقاليمهم ومواردهم، داخل وخارج مجتمعاتهم، عالوة على طردهم من أراضيهم وحرمانه
من ممارسة حقوقهم فـي التنميـة وفقـاً لتقاليـدهم      –على وجه الخصوص  –ومن ثم منعهم 

  .واحتياجاتهم ومصالحهم
وإذ تعترف بقسوة الفقر الذي يصيب السكان األصليين في منـاطق عديـدة مـن العـالم وأن     

  .تثير األسى –بشكل عام  –ظروفهم المعيشية 
أعلـن   ١٩٩٤إعالن المبادئ الذي أصدرته قمة الدول األمريكية في ديسمبر وإذ تذكر أنه في 

" العقد الدولي للسكان األصليين في العـالم "في سياق مراعاة  –رؤساء الدول والحكومات أنهم 
فإنهم سيركزون جهودهم على تنمية ممارسة الحقوق الديمقراطية وحقوق السـكان األصـليين   

  .لخدمات االجتماعيةومجتمعاتهم في الحصول على ا
  البيئة والثقافة األهلية -٣

  وإذ تعترف باحترام البيئة التي تتالءم مع ثقافات السكان األصليين لألمريكتين،
وإذ تراعي العالقة الخاصة بين السكان األصليين والبيئة واألراضي والموارد التـي يعيشـون   

  .عليها ومواردهم الطبيعية



  ترام وعدم التمييزالعالقات المتناسقة واالح -٤
وإذ تؤكد على مسئولية كافة دول وشعوب األمريكتين في إنهاء العنصرية والتمييز العنصـري  

  .بهدف إقامة العالقات المتناسقة واالحترام بين كافة الشعوب
  األقاليم وبقاء السكان األصليين -٥

تعتبـر السـيطرة علـى    وإذ تعترف بأنه في العديد من الثقافات واألنظمة الجماعية التقليديـة  
هي شـرط   –بما في ذلك التجمعات المائية والمناطق الساحلية  –األراضي واألقاليم والموارد 

ضروري لبقائهم ونظامهم وتطورهم االجتماعي، ولصالحهم الفردي والجماعي، وأن شكل مثل 
بحمايـة   هذه السيطرة والملكية متنوع ومختلف وال يتوافق بالضرورة مع األنظمة التي تتمتـع 

  .القوانين المحلية للدول التي يعيشون فيها
  األمن والمناطق األهلية -٦

وإذ تؤكد على أن القوات المسلحة في مناطق السكان األصليين يقتصر أداؤهـا علـى المهـام    
  .الموكلة إليها، وأنها لن تكون السبب في اإلساءة إلى حقوق السكان األصليين أو انتهاكها

  نسان وأشكال التقدم األخرى في القانون الدوليمواثيق حقوق اإل -٧
وإذ تعترف بوجوب وقابلية تطبيق اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبـات اإلنسـان واالتفاقيـة    
األمريكية لحقوق اإلنسان وغيرها من مواثيق حقوق اإلنسان فيمـا بـين الـدول األمريكيـة     

  والقانون الدولي على دول وشعوب األمريكتين، و
ف أن السكان األصليين هم أحد موضوعات القانون الدولي، وإذ تضع في االعتبار أن وإذ تعتر

وبخاصة فـي إطـار األمـم المتحـدة      –التقدم الذي حققته الدول ومنظمات السكان األصليين 
ومنظمة العمل الدولية والعديد من المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل 

  .١٦٩الدولية 
تؤكد على مبدأ عالمية حقوق اإلنسان وأنها ال تتجزأ، وعلى تطبيق حقوق اإلنسان الدولية وإذ 

  .على كافة األفراد
  التمتع بالحقوق الجماعية -٨

  .وإذ تذكر باالعتراف الدولي بالحقوق التي ال يمكن التمتع بها إال بممارستها بشكل جماعي
  مبادرات في أحكام المواثيق المحلية -٩

إلى التقدم الدستوري والتشريعي والقانوني الذي تحقق في األمريكتين لحماية حقـوق   وإذ تشير
  وعادات السكان األصليين،

  :تعلن ما يلي
  
  



  السكان األصليون: القسم األول
  ١مادة 

  النطاق والتعريفات
يطبق هذا اإلعالن على السكان األصليين، وكـذلك السـكان الـذين تميـزهم ظـروفهم       -١

الثقافية واالقتصادية عن األقاليم األخرى من المجتمـع المحلـي والـذي تـنظم     االجتماعية و
عن طريق عاداتهم أو تقاليدهم، أو بموجـب قـوانين أو لـوائح     –كلياً أو جزئياً  –أوضاعهم 

  .خاصة
يعتبر وصف السكان أنفسهم بأنهم سكان أصليون هو المعيار األساسـي لتحديـد السـكان     -٢

  .ام هذا اإلعالنالذين تنطبق عليهم أحك
في هذه الوثيقة على أن له داللة فيما يتعلـق بـأي حقـوق    " السكان"ال يفسر استخدام لفظ  -٣

  .أخرى قد تتصل بهذا اللفظ في القانون الدولي
  حقوق اإلنسان: القسم الثاني

  ٢مادة 
  المراعاة الكاملة لحقوق اإلنسان

بحقوق اإلنسـان والحريـات األساسـية    للسكان األصليين الحق في التمتع الكامل والفعال  -١
المعترف بها في ميثاق منظمة الدول األمريكية، واإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان، 
واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان األخرى الواردة في القانون الـدولي، وال  

كر بأي حـال مـن األحـوال تلـك     يفسر أي شئ في هذا اإلعالن على أنه يحد أو يقيد أو ين
الحقوق، أو على أنه يفوض باتخاذ أي إجراء ال يتفق مع مواثيق القانون الدولي التي تتضـمن  

  .قانون حقوق اإلنسان
للسكان األصليين الحقوق الجماعية الالزمة للتمتع بحقوق اإلنسان التي تخص كـل فـرد،    -٢

السكان األصليين في السلوك الجمـاعي  بحق  –من بين أشياء أخرى  –ومن ثم تعترف الدول 
  .وحقهم في ثقافاتهم، واعتناق وممارسة معتقداتهم الروحية، وحقهم في استخدام لغاتهم

وفقاً إلجـراءاتهم   –تضمن الدول للسكان األصليين الممارسة الكاملة لكافة حقوقهم، وتتخذ  -٣
ء الفعالية للحقوق التي أقرها أية إجراءات تشريعية أو غيرها تكون الزمة إلعطا –الدستورية 
  .هذا اإلعالن

  ٣مادة 
  الحق في االنتماء للسكان األصليين

للسكان األصليين ومجتمعاتهم الحق في االنتماء إلى السكان األصليين وفقاً لتقاليـد وعـادات   
  .السكان أو األمة المعنية



  ٤مادة 
  الوضع القانوني للجماعات

هم الشخصية القانونية التي تعترف بها الدول بشكل كامل للسكان األصليين الحق في أن يكون ل
  .داخل أنظمتها

  ٥مادة 
  ال إدماج بالقوة

للسكان األصليين الحق في االحتفاظ بهويتهم الثقافية والتعبير عنها بحرية وتنميتهـا فـي    -١
  .كافة أوجهها، وذلك دون أية محاولة لإلدماج

ياسية لـدمج مصـطنع أو دمـج بـالقوة للسـكان      ال تتعهد الدول أو تساند أو تؤيد أية س -٢
  .األصليين، أو لتدمير ثقافة أو تؤدي إلى إمكانية إبادة أي سكان أصليين

  ٦مادة 
  ضمانات خاصة ضد التمييز

للسكان األصليين الحق في الحصول على ضمانات خاصة ضد التمييز تكون الزمة للتمتع  -١
دولياً، وكذلك اإلجراءات الضرورية لتمكين النساء الكامل بحقوق اإلنسان المعترف بها محلياً و

والرجال واألطفال من السكان األصليين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية واالقتصـادية  
واالجتماعية والثقافية والروحية دون أي تمييز، وتعترف الـدول أن العنـف الموجـه ضـد     

  .وقاألشخاص بسبب الجنس أو السن يمنع ويبطل ممارسة الحق
  .للسكان األصليين الحق في المشاركة الكاملة في وضع مثل هذه الضمانات -٢

  التنمية الثقافية: القسم الثالث
  ٧مادة 

  الحق في الحفاظ على الثقافة
للسكان األصليين الحق في الحفاظ على ثقافتهم، وتـراثهم التـاريخي واألثـري الـالزم      -١

  .لوجودهم وهوية أفرادهم
 –وإذا لم يكن هذا ممكناً  –ين الحق في استرداد ممتلكاتهم التي سلبت منهم للسكان األصلي -٢

  .يتم تعويضهم على أساس ال يقل عن معيار القانون الدولي
تعترف الدول وتحترم كافة طرق الحياة للسكان األصليين وعاداتهم وتقاليدهم وكافة أشكال  -٣

ساتهم وممارسـاتهم ومعتقـداتهم وقـيمهم    تنظيماتهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية ومؤس
  .وأزيائهم ولغاتهم

  
  



  ٨مادة 
  الفلسفة والنظرة العامة واللغة

للسكان األصليين الحق في استخدام لغاتهم األصلية وفلسفتهم ونظرتهم العامـة لألشـياء    -١
باعتبار أن ذلك من مكونات الثقافة المحلية والعالمية، ومـن ثـم يلـزم احترامهـا وتسـهيل      

  .تشارهاان
تتخذ الدول كافة المعايير لضمان أن اإلرسال اإلذاعي وبرامج التليفزيـون تبـث بلغـات     -٢

السكان األصليين في المناطق التي يتواجد بها عدد كبير منهم، وتدعم إنشاء محطات اإلذاعـة  
  .الخاصة بهم، وغير ذلك من وسائل اإلعالم

األصليين من فهم اللوائح واإلجراءات اإلداريـة   تتخذ الدول التدابير الفعالة لتمكين السكان -٣
والقانونية والسياسية، ومن التعبير عن أنفسهم فيما يتعلق بهذه المسائل، وفي المنـاطق التـي   

تسعى الدول لجعل هذه اللغات لغات رسمية وتعطيها نفس  –تسود فيها لغات السكان األصليين 
  .التي تخص السكان األصليين المكانة التي تحصل عليها اللغات الرسمية غير

  .للسكان األصليين الحق في استخدام األسماء التي تخصهم، ويحظون باعتراف الدول بها -٤
  ٩مادة 

  التعليم
  :للسكان األصليين الحق في -١
  وضع وإدارة برامج التعليم الخاصة بهم، ومؤسساتهم ومنشآتهم،) أ(
  خاصة بهم والمناهج والمواد التعليمية،إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التعليمية ال) ب(
تدريب وتعليم ومكافأة مدرسيهم ومحاضريهم، وتسعى الدول لضمان أن مثل هذه األنظمة ) ج(

تمنح فرصاً متساوية للتعلم أو التدريس لكافة السكان وأن تكون متكاملة مع األنظمة التعليميـة  
  .الوطنية

ك، تدار األنظمـة التعليميـة بلغـات السـكان     وفي حالة ما إذا قرر السكان األصليون ذل -٢
األصليين، وتجسد المحتوى الخاص بالسكان األصليين، ويتم كذلك توفير التـدريب والوسـائل   

  .الالزمة لهم من أجل اإلجادة التامة للغة أو اللغات الرسمية
ـ     -٣ ة تضمن الدول أن تكون تلك األنظمة التعليمية متساوية فـي الجـودة والكفـاءة وإمكاني

  .الحصول عليها وأن يتم توفيرها في كافة األوجه األخرى للسكان عموماً
تتخذ الدول اإلجراءات الالزمة لضمان أن أفراد السكان األصليين يحصلون على التعلـيم   -٤

  .على كافة المستويات، على األقل بنفس الجودة للسكان عموماً
الذي يعكس الطبيعة ذات التعدد الثقـافي   تدرج الدول في أنظمتها التعليمية العامة المحتوى -٥

  .لمجتمعاتهم



توفر الدول المساعدة المالية أو أي نوع آخر من المساعدة والالزمة لتنفيـذ أحكـام هـذه     -٦
  .المادة

  ١٠مادة 
  الحرية الدينية والعقائدية

أو  للسكان األصليين الحق في حرية الرأي، وحرية الدين والممارسة العقائدية سواء علنيـاً  -١
  .بشكل سري

تتخذ الدول اإلجراءات الالزمة لحظر محاوالت تغيير ديانة السكان األصـليين قسـراً أو    -٢
  .فرض معتقدات عليهم ضد إرادتهم

بالتعاون مع السكان األصليين المعنيين، تتخذ الدول التدابير الفعالـة لضـمان أن تتمتـع     -٣
ماية واالحترام والصيانة، وفي حالة ما إذا كـان  بالح –بما فيها أماكن الدفن  –أماكنها المقدسة 

  .هناك مقابر وآثار مقدسة استولت عليها مؤسسات الدولة فإنها تعاد إلى أصحابها
تشجع الدول كافة أفراد الشعب على احترام سالمة الرمـوز والممارسـات واالحتفـاالت     -٤

  .المقدسة الروحية ونظم وأساليب التعبير للسكان األصليين
  ١١مادة 

  العالقات والروابط األسرية
األسرة هي النواة الطبيعية واألساسية للمجتمعات ويجب أن تحترمها الدولة وتحميها، ومن  -١

ثم، تعترف الدولة وتحترم األشكال المختلفة لألسرة الخاصة بالسكان األصليين والزواج واسـم  
  .األسرة ونسبها

مور المتصلة بحماية وتبني األطفال من بين عند تحديد أفضل ما في مصلحة الطفل في األ -٢
أفراد السكان األصليين، وفي أمور فسخ الروابط واألمور المشابهة، تضع المحاكم وغيرها من 

  .المؤسسات المشابهة في االعتبار آراء السكان بما فيها اآلراء الفردية واألسرية والجماعية
  ١٢مادة 

  الصحة والسالمة
في االعتراف القانوني بالطب التقليدي الخاص بهـم وممارسـته،    للسكان األصليين الحق -١

  .والعالج، واألدوية والممارسات الصحية ونشرها بما في ذلك الممارسات الوقائية واإلصالحية
للسكان األصليين الحق في حماية النباتات الطبية األساسية والحيوانات والمعادن الموجودة  -٢

  .في أراضيهم التقليدية
سكان األصليين الحق في استخدام وصيانة وتنمية وإدارة مرافقهم الصحية، ويكون لهـم  لل -٣

  .الحق أيضاً في دخول كافة المؤسسات والمرافق الصحية بشكل متساو مع السكان عموماً



توفر الدول الوسائل الالزمة لمساعدة السكان األصليين في القضاء على الظروف الصحية  -٤
  .قع أدنى المستوى العالمي المقبول للسكان عموماًفي مجتمعاتهم التي ت

  ١٣مادة 
  الحق في الحماية البيئية

للسكان األصليين الحق في بيئة آمنة وصحية والتي هي شرط أساسي للتمتع بـالحق فـي    -١
  .الحياة والسالمة االجتماعية

فـي ذلـك    للسكان األصليين الحق في إخطارهم باإلجراءات التي تؤثر على بيئتهم، بمـا  -٢
  .المعلومات التي تضمن مشاركتهم الفعالة في اإلجراءات والسياسات التي قد تؤثر عليها

للسكان األصليين الحق في حماية وتجديد والحفاظ على بيئتهم وعلـى القـدرة اإلنتاجيـة     -٣
  .ألراضيهم وأقاليمهم ومواردهم

ط وإدارة وتطبيق البرامج للسكان األصليين الحق في المشاركة الكاملة في صياغة وتخطي -٤
  .الحكومية للحفاظ على أراضيهم وأقاليمهم ومواردهم

المساعدة من دولهم ألغراض حماية البيئة، ويجـوز لهـم أن    فيللسكان األصليين الحق  -٥
  .يتلقوا المساعدة من المنظمات الدولية

إدخال أو ترك أو وضـع   –بالتعاون مع السكان األصليين  –تحظر الدول وتعاقب وتمنع  -٦
المواد أو البقايا المشعة أو المواد السامة أو النفايات بما يتعارض مع أحكام القـانون، وكـذلك   
إنتاج أو إدخال أو نقل أو حيازة أو استخدام األسلحة الكيماوية البيولوجية في مناطق السـكان  

  .ألصليينا
في حالة ما إذا أعلنت إحدى الدول أن منطقة من مناطق السكان األصليين منطقة محمية،  -٧

فلن تخضع أية أراض أو أقاليم أو موارد يطالب بها السكان األصليين فعالً أو من المنتظر أن 
  .يطالبوا بها ألي تطوير دون موافقة ومشاركة السكان المعنيين

  التنظيمية والسياسيةالحقوق : القسم الرابع
  ١٤مادة 

  حقوق االنضمام والتجمع وحرية التعبير وحرية التفكير
للسكان األصليين الحق في االتحاد والتجمع والتعبير وفقاً لقـيمهم وأعـرافهم وعـاداتهم     -١

  .وتقاليد آبائهم ومعتقداتهم ودياناتهم
دسـة واألمـاكن الخاصـة    للسكان األصليين الحق في التجمع وفى استخدام أمـاكنهم المق  -٢

بطقوسهم، وكذلك لهم الحق في االتصال الكامل وممارسة األنشطة العامة مع أفراد جماعـاتهم  
  .الذين يعيشون في إقليم الدول المجاورة

  



  ١٥مادة 
  الحق في الحكم الذاتي

للسكان األصليين الحق في تقرير وضعهم السياسي بحرية، والسعي من أجـل تطـورهم    -١
واالجتماعي والروحي والثقافي، ومن ثم فإن لهم الحـق فـي الحكـم الـذاتي أو     االقتصادي 

بالثقافة، والدين، والتعليم، والمعلومـات،   –من بين أشياء أخرى  –الحكومة الذاتية فيما يتعلق 
ووسائل اإلعالم، والصحة، واإلسـكان، والتوظيـف، والرفاهيـة االجتماعيـة، واألنشـطة      

ضي، والموارد، والبيئة، وحق الدخول لغير أفراد جماعـاتهم، وفـي   االقتصادية، وإدارة األرا
  .تحديد الوسائل والسبل لتمويل مهام الحكم الذاتي

للسكان األصليين الحق في المشاركة دون تمييز، إذا قرروا ذلك، في صنع القـرار علـى    -٢
م، ومـن  كافة المستويات فيما يخص المسائل التي قد تؤثر على حقوقهم وحيـاتهم ومصـيره  

الممكن أن يقوموا بهذا مباشرة أو عن طريق ممثلين عنهم يختارونهم بأنفسهم وفقاً إلجـراءات  
خاصة بهم، ولهم الحق كذلك في صيانة وتطوير مؤسسات صنع القرار لديهم، عـالوة علـى   

  .الفرص المتساوية في دخول والمشاركة في كافة مؤسسات ومحافل الدولة
  ١٦مادة 
  لسكان األصليينالقانون الخاص با

يتم االعتراف بالقانون الخاص بالسكان األصليين على أنه جزء من النظام القانوني للدول،  -١
  .وكجزء من اإلطار الذي تتم من خالله التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول

ى للسكان األصليين الحق في الحفاظ على أنظمتهم القانونية ودعمها، وكذلك في تطبيقها عل -٢
بما في ذلك األنظمة التي تتصل بحل النزاعات ومنع الجريمـة   –الشئون الداخلية لمجتمعاتهم 
  .والحفاظ على السالم والوئام

داخل نطاق الوالية القضائية ألي دولة، تتم اإلجراءات التي تتعلق بالسكان األصـليين أو   -٣
ن في التمثيل الكامـل مـع   بمصالحهم بالطريقة التي من شأنها أن تضمن حق السكان األصليي

مراعاة االحترام والمساواة أمام القانون، ويتضمن هذا مراعـاة القـانون الخـاص بالسـكان     
  .استخدام لغتهم –األصليين وأعرافهم، وعند الضرورة 

  ١٧مادة 
  اإلدماج القومي لألنظمة القانونية والتنظيمية للسكان األصليين

سات التقليديـة للسـكان األصـليين فـي هياكلهـا      تسهل الدول إدماج المؤسسات والممار -١
  .التنظيمية، وذلك بالتشاور مع السكان المعنيين وموافقتهم

يتم إنشاء مؤسسات الدولة التي تتصل بالسكان األصليين وتخدمهم وذلك بالتشـاور معهـم    -٢
  .وبمشاركتهم حتى يتسنى دعم وتشجيع هوية وثقافات وتقاليد وقيم أولئك السكان



  الحقوق االجتماعية واالقتصادية وحقوق الملكية: لخامسالقسم ا
  ١٨مادة 

  األشكال التقليدية للملكية والبقاء الثقافي
  :الحقوق في األراضي والموارد

للسكان األصليين الحق في االعتراف القانوني باألشكال والنمـاذج المعينـة والمتنوعـة     -١
  .وممتلكاتهملتنظيمهم وملكيتهم واستخدامهم وتمتعهم بأراضيهم 

للسكان األصليين الحق في االعتراف بممتلكاتهم وحقوق الملكية فيما يخـص األراضـي    -٢
واألقاليم والموارد التي شغلوها تاريخياً، باإلضافة إلى استغالل األراضي التي كان من حقهـم  

  .دخولها من أجل أنشطتهم التقليدية وسبل العيش
ق الممتلكات واالستغالل عن الحقوق القائمـة قبـل   ، متى نشأت حقو)٢(٣مع مراعاة ) أ( -٣

تواجد تلك الدول، تعترف الدول بحقوق ملكية السكان األصليين التي تتعلق بذلك كحقوق دائمة 
  .وتقتصر عليهم وغير قابلة للتحويل أو االنتزاع أو اإللغاء

دولـة والسـكان   ال يجوز تغيير حقوق الملكية المذكورة إال بالموافقة المتبادلـة بـين ال  ) ب(
  .األصليين المعنيين إذا ما كانوا على علم وتقدير بطبيعة وصفات هذه الممتلكات

، على أنه يقيد حق السكان األصليين في التملك داخل المجتمـع  )١(٣ال يفسر أي شئ في ) ج(
 وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وممارساتهم التقليدية، وال يؤثر ذلك على أي حقوق جماعيـة 

  .للممتلكات
للسكان األصليين الحق في أن يكون لديهم إطار قانوني فعال لحماية حقوقهم فيما يتعلـق   -٤

بما في ذلك إمكانية استغالل وإدارة والحفـاظ علـى تلـك     –بالموارد الطبيعية في أراضيهم 
م الموارد، وفيما يتعلق باالستخدامات التقليدية ألراضيهم ومصالحهم في أراضـيهم ومـوارده  

  .التي تستغل كمورد للرزق
في حالة ما إذا كانت ملكية الثروات المعدنية أو الموارد الموجـودة فـي بـاطن األرض     -٥

تخص الدولة، أو أن الدولة لها حقوق على موارد أخرى في تلك األراضي، فإنه يتعين علـى  
ت مصالح هؤالء الحكومات أن تتخذ اإلجراءات بمشاركة السكان المعنيين في تحديد ما إذا كان

السكان سوف تتأثر بشكل غير مالئم ومدى هذا التأثير، وذلك قبل الشـروع فـي وضـع أي    
أراضيهم أو استغاللها، ويشـارك السـكان    فيبرنامج للتخطيط أو التنقيب عن الموارد القائمة 

نون العائدات من هذه األنشطة، ويتلقون تعويضاً على أساس ال يقل عن معيار القا فيالمعنيين 
  .خسائر يتكبدونها نتيجة لمثل هذه األنشطة أيالدولي عن 

ما لم تتطلب ذلك الظروف االستثنائية في حالة المنفعة العامة، ال تقـوم الـدول بنقـل أو     -٦
أماكن أخرى دون الموافقة العامة والحرة الحقيقية  فيترحيل السكان األصليين وإعادة توطينهم 



لمعنيون باإلعالن عنها، ولكن في كافـة األحـوال يـتم ذلـك     والتي يقوم السكان األصليون ا
بالتعويض المسبق وإعطاء أراض بديلة على الفور، والتي يتعين أن تكون ذات طبيعة مشابهة 
أو ذات جودة أفضل، ويكون لها نفس الوضع القانوني، وذلك مع ضمان حق العودة إذا لم تعد 

  .األسباب التي أدت إلى إعادة التوطين قائمة
للسكان األصليين الحق في استرداد األراضي واألقاليم والموارد التي كانوا يمتلكونهـا أو   -٧

يشغلونها أو يستغلونها تاريخياً، والتي تكون قد تمت مصادرتها أو احتاللهـا أو اسـتغاللها أو   
ـ  ل تدميرها، وعندما ال يكون االسترداد ممكناً، يكون لهم الحق في التعويض على أساس ال يق

  .عن معيار القانون الدولي
القـانون لتفـادي ومنـع     إنفاذبما في ذلك استخدام آليات  –تتخذ الدول كافة اإلجراءات  -٨

والمعاقبة على أي انتهاك لهذه األراضي أو التعدي عليها من قبل أشخاص ليس لهم الحق فـي  
تمييـز الممتلكـات   حيازتها أو استغاللها، وتعطى الدول األولوية القصوى لترسيم الحـدود و 

  .والمناطق الخاصة باستخدام السكان األصليين
  ١٩مادة 

  حقوق العمال
للسكان األصليين الحق في التمتع الكامل بالحقوق والضمانات المعتـرف بهـا بمقتضـى     -١

قانون العمل الدولي وقانون العمل المحلي، ولهم كذلك الحق في إجراءات خاصـة لتصـحيح   
  .ذي تعرضوا له تاريخياًوإصالح ومنع التمييز ال

وبالقدر الذي ال يتمتع فيه العمال من السكان األصليين بالحماية بشكل فعـال مـن قبـل     -٢
  :القوانين المطبقة على العمال عموماً، فإن على الدول أن تتخذ أية إجراءات خاصة من أجل

ـ  ) أ( ف الفعـال  حماية العمال والموظفين من السكان األصليين بشكل فعال من حيـث التوظي
  والمتوازن وشروط التوظيف،

تحسين التفتيش العمالي ودعم الخدمات في المناطق والشركات واألنشطة مدفوعة األجـر  ) ب(
  التي تتضمن عماالً أو موظفين من السكان األصليين،

  :ضمان أن العمال من السكان األصلين) ج(
لتوظيف، والترقـي الـوظيفي   يتمتعون بفرص ومعاملة متساوية فيما يتعلق بكافة ظروف ا -١

  والتقدم، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها بمقتضى القانون الدولي،
يتمتعون بحق التجمع وحرية كافة األنشطة الشرعية لنقابات العمال، والحـق فـي عقـد     -٢

  اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل أو منظماتهم،
  شكال أخرى من التحرش،ال يتعرضون للتحرش العرقي أو الجنسي أو أي أ -٣



بما في ذلك السخرة من أجل سداد الـدين،   –ال يتعرضون ألية ممارسات توظيف قهرية  -٤
أو أي شكل آخر من أشكال العبودية، حتى وإن كان لها أصل في القانون أو العرف، أو اتفاق 

  في كافة األحوال، والغيهشخصي أو جماعي، والتي تعتبر باطلة 
  وف عمل تعرض صحتهم وسالمتهم للخطر،ال يتعرضون لظر -٥
يتلقون حماية خاصة عندما يعملون بشكل موسمي أو مؤقت أو كعمال تراحيـل، وكـذلك    -٦

 –عند توظيفهم من قبل مقاولي العمال حتى يمكن أن يستفيدوا من التشريع والعرف الـوطني  
المعترف بها فيما يخـص   تلك الحماية التي يتعين أن تكون وفقاً لمعايير حقوق اإلنسان الدولية

  هذا النوع من العمال، و
أن يكون أصحاب العمل كذلك على دراية كاملة بحقوق العمال من السكان األصليين طبقاً  -٧

  .للتشريع الوطني والمعايير الدولية، ووسائل الرجوع المتاحة لهم بغرض حماية تلك الحقوق
  ٢٠مادة 

  حقوق الملكية الفردية
ن الحق في االعتراف بتراثهم الثقافي والفنـي والروحـي والتكنولـوجي    للسكان األصليي -١

والعلمي، وملكيته بشكل كامل، والسيطرة عليه وحمايته، ولهم الحق فـي الحمايـة القانونيـة    
لملكيتهم الفكرية من خالل العالمات التجارية، وبراءات االختراع، وحقوق النشر، وغير ذلـك  

القانون المحلي، ولهم الحق كذلك في إجراءات خاصة تضمن من اإلجراءات التي ينص عليها 
لهم وضعاً قانونياً وقدرة على تنمية واستغالل وتقاسم وتسويق وتورث هذا التـراث لألجيـال   

  .التالية
بما في  –للسكان األصليين الحق في السيطرة على علومهم وتقنياتهم وتطويرها وحمايتها  -٢

بصفة عامة، والحبوب واألدويـة والعلـوم النباتيـة والحيـاة     ذلك مواردهم البشرية والجينية 
  .الحيوانية، والتصميمات األصلية ومناهجهم

تتخذ الدول اإلجراءات المالئمة لضمان مشاركة السكان األصليين فـي تحديـد شـروط     -٣
  .على المستوى العام والخاص) ٢(، )١(استغالل الحقوق المبينة في الفقرتين السابقتين 

  ٢١مادة 
  الحق في التنمية

أي القـيم   – ديمقراطـي بشـكل   –تعترف الدول بحق السكان األصليين في أن يقـروا   -١
واألهداف األولويات واالستراتيجيات تحكم وتقود مسيرة التنمية الخاصة بهم، حتى وإن كانـت  

ويحق  تلك القيم مختلفة عن القيم التي تبنتها الحكومة الوطنية أو غيرها من قطاعات المجتمع،
على الوسائل المالئمة لتطورهم وفقـاً ألولويـاتهم    –دون تمييز  –للسكان األصلين الحصول 



في التنميـة الوطنيـة    –بوصفهم مجتمعات استثنائية  –وقيمهم، والمشاركة بوسائلهم الخاصة 
  .والتعاون الدولي

ـ  -٢ دول اإلجـراءات  ما لم تتطلب ذلك الظروف االستثنائية في حالة المنفعة العامة، تتخذ ال
تتعلق بأي خطة أو برنامج أو اقتراح تـؤثر علـى    التيالالزمة لضمان عدم اتخاذ القرارات 

حقوق أو الظروف المعيشية للسكان األصليين دون الموافقة العامة والحرة الحقيقية والتي يقوم 
ني خطة أو السكان األصليون المعنيون باإلعالن عنها، ولضمان االعتراف بخياراتهم، وعدم تب

  .برنامج أو اقتراح يكون لها آثار ضارة أو سلبية على هؤالء األشخاص
التعويض على أية خسارة على أساس معايير القانون الـدولي،   فيللسكان األصليين الحق  -٣

والتي على الرغم من التدابير الوقائية السابقة واإلجراءات التي يتم اتخاذها لتخفيـف التـأثير   
لبيئي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقـافي فـإن تنفيـذ تلـك الخطـط أو      المضاد سواء ا

  .المقترحات يكون قد تسبب فيها
  أحكام عامة: القسم السادس
  ٢٢مادة 

  :المعاهدات والقوانين واالتفاقيات والترتيبات التمهيدية
بات التمهيديـة  للسكان األصليين الحق في إقرار ومراعاة وتنفيذ المعاهدات واالتفاقيات والترتي

التي تكون قد أبرمت مع الدول أو خلفائها، وكذلك القوانين التاريخية في هذا الصـدد، وذلـك   
وفقاً لمحتواها وروحها، وأن تحترم الدول وتنفذ هـذه المعاهـدات واالتفاقيـات والترتيبـات     

والخالفـات   التمهيدية، عالوة على الحقوق الناشئة عن هذه الوثائق التاريخية، وتحال النزاعات
  .التي ال يمكن حلها للهيئات المختصة

  ٢٣مادة 
ال شئ في هذه االتفاقية يفسر على أنه يقلل أو يبطل الحقوق القائمة أو المستقبلية التي تكـون  

  .للسكان األصليين أو يكونون قد اكتسبوها
  ٢٤مادة 

اهية السكان األصليين تمثل الحقوق المعترف بها في هذه الوثيقة الحد األدنى لبقاء وسالمة ورف
  .في األمريكتين

  ٢٥مادة 
  .ال شئ في هذه الوثيقة يفسر على أنه يمنح أية حقوق لتجاهل الحدود فيما بين الدول

  
  
  



  ٢٦مادة 
ال شئ في هذا اإلعالن يجوز تفسيره على أنه يسمح بأي نشاط يخـالف أغـراض ومبـادئ    

سيادة، وسـالمة الحـدود، واالسـتقالل    بما في ذلك المساواة في ال –منظمة الدول األمريكية 
  .السياسي للدول

  ٢٧مادة 
  التنفيذ

وخاصة العهد الهندي األمريكـي   –تدعم منظمة الدول األمريكية وأجهزتها وأنظمتها وهيئاتها 
  .االحترام والتطبيق الكامل ألحكام هذا اإلعالن –واللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان 

  
  
  
  
  
 


