
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง 
 
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 
โดยอาศยัวตัถุประสงคแ์ละหลกัการแห่งกฎบตัรสหประชาชาติและโดยความสุจริตใจในการท าใหพ้นัธ
กรณีของรัฐบรรลุผลตามกฎบตัรฉบบัน้ี 
 
ยนืยนั  วา่ชนเผา่พื้นเมืองมีความเสมอภาคเท่ากบัคนอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
ในขณะ ท่ีรับรู้ถึงสิทธิของผูอ่ื้นทั้งปวงวา่มีความแตกต่างกนั พิจารณาวา่พวกตนก็แตกต่าง 
และพึงไดรั้บความเคารพเช่นนั้น 
 
ยนืยนัดว้ย  วา่ผูค้นทั้งปวงเป็นส่วนของความหลากหลาย  
และความมัง่คัง่แห่งอารยธรรมและวฒันธรรมทั้งหมด ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ 
 
ยนืยนัต่ อไป  วา่หลกัการ 
นโยบายและปฏิบติัการทั้งปวงบนพื้นฐานของหรือสนบัสนุนความเหนือกวา่ของผูค้นหรือปัจเจกบุคคล
บนพื้นฐานของความแตกต่างในชาติก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา ชาติพนัธ์ุ 
หรือวฒันธรรมวา่เป็นผูเ้หยยีดเช้ือชาติ ไม่ถูกตอ้งทางวทิยาศาสตร์ 
ขาดความสมเหตุสมผลในทางกฎหมาย พึงประณามในทางศีลธรรม และอยติุธรรมในทางสังคม 
 
ยนืยนัซ ้ า วา่ชนเผา่พื้นเมืองควรปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ ในการใชสิ้ทธิของพวกตน 
 
ดว้ยความเป็นห่วงวา่ชนเผา่พื้นเมืองได้ รับความทุกขท์รมานจากความอยติุธรรมในประวติัศาสตร์อนัเป็
นผลสืบเน่ืองมาจาก การตกเป็นอาณานิคมและ การสูญเสียการเป็นเจา้ของท่ีดิน เขตแดน 
และทรัพยากรของพวกตน ดงันั้นจึงเป็นการกนัมิใหพ้วกเขาไดใ้ชสิ้ทธิ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพฒันาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและความสนใจของตนเอง 
 
ตระหนกั  
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะใหเ้กิดความเคารพและส่งเสริมสิทธิ อนัติดตวัมาแต่ก าเนิ ดของชนเผา่พื้นเมือ
ง ซ่ึงไดม้าจากโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และจากวฒันธรรม ประเพณีทางจิตวญิญาณ 
ประวติัศาสตร์และปรัชญาของตน โดยเฉพาะ สิทธิเหนือท่ีดิน เขตแดนและทรัพยากรของตน 
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ตระหนกั มากข้ึน  
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการใหค้วามเคารพและส่งเสริมสิทธิของชนเผา่พื้นเมืองท่ีไดรั้บการยนืยนัในส
นธิสัญญา ความตกลงและการจดัเตรียมการอ่ืนๆ ท่ีกระท าร่วมกบัรัฐ 
 
ยนิดี ในความจริง  ท่ีวา่ชนเผา่พื้นเมืองก าลงัรวมพลงักนัเพื่อการเสริมสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม และเพื่อยติุการเลือกปฎิบติัและการกดข่ีทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในท่ีใดก็ตาม 
 
เช่ือมัน่วา่  การท่ีชนเผา่พื้นเมืองควบคุมการพฒันาท่ีมีผล กระทบ ต่อตั วเอง  ท่ีดิน 
อาณาเขตและทรัพยากรของตนจะท าใหพ้วกเขาสามารถด ารงรักษาและเสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่สถาบนั 
วฒันธรรมและประเพณีของตน 
และเพื่อส่งเสริมการพฒันาของพวกเขาใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหวงัและความตอ้งการของตนเอง 
 
ทั้งยงัตระหนกัวา่  การให้ ความเคารพต่อภูมิปัญญา 
วฒันธรรมและการปฏิบติัตามประเพณีของชนเผา่พื้นเมือง จะน าไปสู่การพฒันา ท่ีย ัง่ยนืและเท่าเทียม  
รวมทั้งการจดัการสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 
 
เนน้ ย  ้าวา่ การ ลม้เลิกการ ใชอ้ านาจทางทหารเหนือท่ีดิน และเขตแดนของชนเผา่พื้นเมือง 
จะ ก่อใหเ้กิดสันติภาพ ความกา้วหนา้ ทางดา้น  เศรษฐกิจและสังคม 
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาติต่าง ๆ และประชาชนของโลก 
 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตระหนกัถึงสิทธิของครอบครัวและชุมชนของชนเผา่พื้นเมืองในอนัท่ีจะคงไวซ่ึ้งควา
มรับผดิชอบร่ว มกนัในการเล้ียงดู ฝึกฝน ใหก้ารศึกษาและความสุขสบายของเด็ก ๆ ของพวกเขา  
ท่ีสอดคลอ้งกบัสิทธิเด็ก 
 
พิจารณา วา่ สิทธิ ตาม ท่ีไดรั้บการยนืยนัในสนธิสัญญา 
ความตกลง และการ จดัการ เชิง สร้างสรร อ่ืนใด ระหวา่ง รัฐและ ชนเผา่พื้นเมือง ในบางสถานการณ์  
เป็นขอ้กงัวล ความสนใจ ความรับผดิชอบและประเด็นเฉพาะระหวา่งประเทศ  
 
พิจารณาอีกวา่สนธิสัญญา 
ความ ตกลงและการจดั การเชิงสร้างสรร อ่ืนใดรวมทั้ง ความสัมพนัธ์ ท่ีเอกสารเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็น  
เป็นพื้นฐานในการร่วมเป็นภาคีท่ีเขม้แขง็ระหวา่งรัฐกบัชนเผา่พื้นเมือง 
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รับทราบวา่กฎบตัรสหประชาชาติ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
และ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
รวมทั้งปฏิญญาเวยีนนาและแผนปฏิบติัการ 
ยนืยนัถึงความส าคญัขั้นพื้นฐาน ของสิทธิในการก าหนดตนเองของผูค้นทั้งปวง 
ซ่ึงเป็นเหตุใหพ้วกเขาก าหนดสถานภาพของตนและด าเนินก ารพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรมของตนไดอ้ยา่งเสรี 
 
ระลึกไวว้า่ไม่มีส่วนใดในค าประกาศน้ีท่ีอาจน ามาใชป้ฏิเสธบุคคลใด ๆ 
ในสิทธิท่ีจะก าหนดตนเองของเขาท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศ 
 
เช่ือวา่การยอมรับสิทธิของชนเผา่พื้นเมืองในปฏิญญาน้ีจะช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัมีลกัษณะของ
ความความร่วมมือและ ปรองดรอง ระหวา่งรัฐกบัชนเผา่พื้นเมือง บนพื้นฐานของ หลกัความยติุธรรม 
ประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบติัและหลกัสุจริตใจ 
 
ส่งเสริมใหรั้ฐ ปฏิบติัตามและด าเนินการใดๆ 
ตามพนัธกรณี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีอยู่ ภายใตก้ลไกระหวา่งประเทศ อยา่งมีประสิทธิผล 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน ดว้ยการปรึกษาหารือและร่วมมือกบัคนท่ีเก่ียวขอ้งเหล่านั้น 
 
เนน้ ย  ้า วา่ สหประชาชาติ 
มีบทบาทส าคญัและต่อเน่ืองในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของชนเผา่พื้นเมือง 
 
เช่ือวา่  ค าประกาศน้ีเ ป็นกา้ว ต่อไปท่ี ส าคญั ส าหรับ การ ยอมรับ  การ ส่งเสริม 
และ การ คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของชนเผา่พื้นเมือง  รวมทั้ง การพฒันากิจกรรม ต่างๆ 
ในระบบงานของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี 
 
ยอมรับและยนืยนัวา่ชนเผา่พื้นเมืองแต่ละคนมีสิทธิ โดยปราศจากการเลือกป ฏิบติั  
ในดา้นสิ ทธิมนุษยชนทุกประการ ท่ีไดรั้บรับรอง ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
และยอมรับวา่ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิองคร์วมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงอยู ่
การอยูดี่กินดีและการพฒันาในฐานะเป็นประชาชาติ 
 



 4 

ยอมรับวา่สถานการณ์ของชนเผา่พื้นเมืองแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเท ศ 
และความส าคญัของลกัษณะเฉพาะและความหลากหลายทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในภูมิภาคแล
ะประเทศเป็นประเด็นท่ีควรน าไปพิจารณา 
 
จึงขอประกาศอยา่งเป็น ทางการในปฏิญญา สหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิของชนเผา่พื้นเมือง ดงัต่อไปน้ี  
เพื่อเป็นมาตรฐานใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ของการเขา้เป็นภาคีและการเคารพซ่ึงกนัและกนั 

 
 
 
 

มาตรา 1. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความพึงใจอยา่งเตม็ท่ี ทั้งในฐานะส่วนรวมและปัจเจกบุคคล 
ในสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามท่ี ไดรั้บการรับรองในกฎบตัรสหประชาชาติ 
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
 
มาตรา 2. 
ชนเผา่พื้นเมืองและบุคคลท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองมีเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกบักลุ่มคนและบุค
คล อ่ืน ๆ และมีสิทธิท่ีจะ ใชสิ้ทธิของเขาโดยปราศจากการ เลือกป ฏิบติั ในทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะบนพื้นฐานของความเป็นชนเผา่พื้นเมืองโดยก าเนิดหรือโดยอตัลกัษณ์ของตน 
 
มาตรา 3. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการก าหนดตนเอง โดยเหตุแห่งสิทธินั้น 
พวกเขามีอิสระท่ีจะก าหนดสถานภาพทางการเมืองและด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรมของตนไดอ้ยา่งอิสระ 
 
มาตรา 4. 
ชนเผา่พื้นเมือง  ในการใชสิ้ทธิในการก าหนดตนเอง มีสิทธิ ในความ เป็นอิสระ  
หรือ ในการ ปกครองตนเอง ใน เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายใน และ กิจการใน ทอ้งถ่ิน ของตน  
รวมทั้งวธีิและแนวทางในการสนบัสนุนทางการเงินแก่หน่วยกิจกรรมอนัเป็นอิสระของตน  
 
มาตรา 5 
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ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั สถาบนัทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม  อนัมีลกัษณะเฉพาะของตน  
ในขณะท่ียงัคงรักษาสิทธิในการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในชีวติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรมของรัฐ ตามท่ีพวกเขาเลือก 
 
มาตรา 6. 
บุคคลท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บสัญชาติ 
 
มาตรา 7 

1. ปัจเจกบุ คคลของชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการด ารงชีวติ 
บูรณภาพทางดา้นจิตใจและร่างกาย เสรีภาพและความมัน่คงของบุคคล 

2. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิ ร่วมกนั ท่ีจะมีชีวติอยูอ่ยา่งเสรี สันติ 
และมัน่คงในฐานะท่ีเป็นกลุ่มชนเฉพาะและ ตอ้งไม่ตกอยูภ่ายใต้การกระท าใดอนัเป็นลกัษ
ณะของการฆ่าลา้ง เผา่พนัธ์ุ หรือการกระท า อ่ืนใดท่ีเป็นความรุนแรง 
รวมทั้งการพรากเด็กจากกลุ่มหน่ึงไปสู่อีกกลุ่มหน่ึงโดยการบงัคบั 

 
มาตรา 8. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองและบุคคลท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะไม่ถูกบงัคบั ใหผ้สมกลมกลืนทางวฒั
นธรรม หรือ ท าลายวฒันธรรมของตน 

2. รัฐตอ้งจดัหากลไกท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส าหรับ 
( ก )  การกระท าใด ๆ 
ท่ีมีเป้าหมายหรือมีผลใหต้อ้งพรากพวกเขาจากบูรณภาพแห่งตนในฐานะท่ีเป็นกลุ่มชน
เฉพาะ หรือจากคุณค่าทางวฒันธรรมหรืออตัลกัษณ์ของตน 
( ข ) การกระท าใด ๆ 
ท่ีมีเป้าหมายหรือมีผลใหพ้วกเขาหลุดพน้จากความเป็นเ จา้ของท่ีดิน เขตแดน 
หรือทรัพยากรของตน 
(ค) รูปแบบใด ๆ 

ของการบงัคบัเคล่ือนยา้ยประชากรซ่ึงมีเป้าหมายหรือมีผลใหเ้กิดการละเมิดหรือ ลิ
ดรอนสิทธิใด ๆ ของพวกเขา 

(ง) รูปแบบใด ๆ 
ของการบงัคบัใหมี้การผสมกลมกลืนหรือการรวมพวกทางวฒันธรรม 



 6 

(จ) รูปแบบใด ๆ 
ของการโฆษณาชวนเช่ือในลกัษณะ ส่งเสริมหรือยยุงใหมี้การเลือกปฎิบติัทางชาติ
พนัธ์ุและเช้ือชาติต่อพวกเขา 

 
มาตรา 9. 
ชนเผา่พื้นเมืองและ บุคคล ท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมือง มีสิทธิท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนพื้นเมืองหรือชาติ 
อนัเป็นไปตาม ขนบ ธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนหรือชาติท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
ไม่อาจใหมี้การเลือกปฏิบติัใดๆ เกิดข้ึนจากการใชสิ้ทธิน้ี 
 
มาตรา 10. 
ชนเผา่พื้นเมืองตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหอ้อกจากท่ีดินหรือเขตแดน ของ ตน 
จะ ไม่มีการ ตั้งถ่ินฐานใหม่ เกิดข้ึน โดยปราศจาก การ ยนิยอมท่ี มีการบอกแจง้ เขา้ใจล่วงหนา้ 
และเป็นอิสระ ของชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง  
และ หลงัจากท่ีมี ขอ้ตกลงในการชดเชยท่ี เป็นธรรม และเหมาะสมแลว้  และหากเป็นไปได ้
ใหมี้ทางเลือกในการกลบัคืนถ่ินนั้นไดอี้ก 

 
มาตรา 11. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิท ธิ ท่ีจะปฏิบติัและฟ้ืนฟู ขนบธรมมเนียม และ ประเพณีของตน 
ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการธ ารงรักษา 
คุม้ครองและพฒันาการแสดงออกทางวฒันธรรมของตนทั้ งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต เช่น 
แหล่งโบราณคดีและประวติัศาสตร์ ประดิษฐกรรม แบบลวดลาย พิธีกรรม เทคโนโลย ี
และทศันศิลป์และศิลปะการแสดงและวรรณกรรม  

2. รัฐจะตอ้งจดัใหมี้การชดเชยโดยผา่น กลไกท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงอาจหมาย รวมถึงการเรียกคืน 
ทรัพย์ สมบติั ทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา  
ศาสนาและจิตวญิญาณท่ีไดถู้กน าไปโดยปราศจาก การรับรู้และการยนิยอมล่วงหนา้ ของชนเผา่
พื้นเมือง หรือ ท่ีละเมิด ต่อกฎหมาย  ประเพณีและขนบ ธรรมเนียมของพวกเขา  
ทั้งน้ีโดยความร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมือง 

 
มาตรา 12. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการแสดงออก ปฏิบติัการ 
พฒันาและสอน ประเ พณี ทางจิตวญิญาณและศาสนา ขน บธรรมเนียม และพิธีกรรม 
มี สิทธิในการธ ารงรักษา คุม้ครอง 
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และมีช่องทางส่วนตวัในการเขา้ถึงแหล่งทางศาสนาและวฒันธรรมของตน 
มี สิทธิในการใชแ้ละควบคุมวั ตถุ ทางพิธีกรรม 
และมีสิทธิในการส่งกลบัคืนช้ินส่วนของมนุษยสู่์ถ่ินก าเนิด 

 
2 . รัฐ ตอ้ง พยายามให้ มีการ เขา้ถึง และหรือ 
การส่งคืนวตัถุทางพิธีกรรมและช้ินส่วนมนุษยท่ี์ไดค้รอบครองไวโ้ดยผา่นกลไกท่ีมีประสิทธิภา
พ โปร่งใสและเป็นธรรม ท่ีพฒันาร่วมกบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
มาตรา 13. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะฟ้ืนฟู ใช ้พฒันาและถ่ายทอดประวติัศาสตร์ ภาษา 
ธรรมเนียมมุขปาฐะ ปรัชญา ร ะบบตวัเขียน และวรรณกรรมของตน 
รวมทั้งการก าหนดและการรักษาช่ือเดิมของชุมชน สถานท่ีและบุคคลไปสู่คนรุ่นต่อไป 

 
2. รัฐตอ้งมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผล 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่สิทธิน้ีจะไดรั้บการคุม้ครองและใหแ้น่ใจวา่ชนเผา่พื้นเมืองจะสามารถเขา้ใจและ
ไดรั้บการเขา้ใจในขั้นตอนเอกสารทางการเมือง กฎหมายและการบริหาร หากจ าเป็น 
ใหมี้การจดัหาการแปลภาษาใหห้รือโดยวธีิการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

 
มาตรา 14. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะจดัตั้งและควบคุมระบบการศึกษาและสถาบนัการศึกษาของตนในกา
รใหก้ารศึกษาดว้ยภาษาของตนเอง 
ในลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวถีิทางวฒันธรรมของการสอนและการเรียนรู้ของตนเอง 

 
2.  บุคคลท่ีเป็น ชนเผา่พื้นเมือง  

โดยเฉพาะเด็กมีสิทธิในการศึกษาของรัฐทุกรูปแบบและทุกระดบัโดยปราศจากการเลือก ประติ
บติั 

3. รัฐจ ะ ตอ้ง โดยร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมือง มี มาตรการท่ีมีประสิทธิผล  
เพื่อใหปั้จเจกบุคคลท่ีเป็ นชนเผา่พื้นเมือง โดยเฉพาะเด็ก และผูอ้าศยัอยูน่อกชุมชนของตน 
มีการเขา้ถึงการศึกษา เม่ือสามารถกระท าไดต้ามแบบวฒันธรรมและภาษาของตนเอง  

 
มาตรา 15. 
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1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิ ในศกัด์ิศรีและความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ 
และความมุ่งหวงัในชีวติ  
อนัจกัตอ้งไดรั้บสะทอ้นออกมาอยา่งเหมาะสมในการศึกษาและขอ้มูลสาธารณะ 

 
2. รัฐ ตอ้งมี มาตรการท่ีมีประสิทธิผล 

โดย การปรึกษาหารือ และ ร่วม มือ กบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อต่อสู้กบั อคติและ ขจดัการเลือกป ฏิบติั และเพื่อส่งเสริมความอดทนอดกลั้น ความเขา้ใจ 
และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชนเผา่พื้นเมืองกบัภาคส่วนอ่ืนๆ ทั้งหมดของสังคม 

 
มาตรา 16. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะ จดั ท า ส่ือท่ี เป็น ภาษา ของตนเอง 
และมีสิทธิในการเขา้ถึงส่ือในทุกรูปแบบท่ีมิใช่ของชนเผา่พื้นเมือง โดยปราศจากการเลือกป ฏิบั
ติ 

 
2. รัฐควรมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผลเพื่อใหแ้น่ใจวา่ส่ือท่ีเป็นของรัฐสามารถสะทอ้นความหลากห

ลายทางวฒันธรรมชนเผา่พื้นเมืองไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง  
รัฐ ควรสนบัสนุนใหส่ื้อท่ีเป็นเจา้ของโดยบริษทั เอกชน  
มีการสะทอ้นความหลากหลายทางวฒันธรรมของชนเผา่พื้นเมืองอยา่งเพียงพอ  
โดยตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพอนัสมบูรณ์ในการแสดงความคิดเห็น 

 
มาตรา 17. 

1. บุคคลท่ีเป็น ชนเผา่พื้นเมือง  
รวมทั้งชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิทุกประการตามท่ีระบุไวใ้น กฎหมายแรงงาน ท่ีบงัคบัใชภ้ายในปร
ะเทศและระหวา่งประเทศ 

 
2. รัฐตอ้งปรึกษาหารือและร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมืองในการหามาตรการเฉพาะท่ีจะคุม้ครองเด็กข

องชนเผา่พื้นเมืองจากการ ถูกเอ ารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและจากการท างานใดๆ 
ท่ีมีภยัอนัตราย หรือ มีผลกระทบต่อการศึกษาของเด็ก หรือ มีอนัตรายต่อสุขภาพ หรือ 
พฒันาการ ทาง ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ  ศีลธรรม หรือ สังคม  ของเด็ก  
โดยพิจารณาถึงลกัษณะท่ีเปราะปางเป็นการเฉพาะของเด็ก และความส าคญัของการศึก ษาส าหรั
บการพฒันาศกัยภาพของพวกเขา  
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3. บุคคลท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะไม่ตกอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของการ เลือกปฏิบติัดา้นแรงงาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเร่ืองการจา้งงานหรือค่าจา้ง 

 
มาตรา 18. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของพวกเขา  
โดยผา่นผูแ้ทนท่ีพวกเขาเลือกเองตามกระบวนการของตนเอง  
และในการธ ารงรักษาและพฒันาสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีตดัสินใจอนัเป็นลกัษณะของชนเผา่พื้นเมืองของตนเ
อง 
 
มาตรา 19. 
รัฐจะตอ้งปรึกษาและร่วมมืออยา่งสุจริตใจกบัชนเผา่พื้นเมือง ท่ีเก่ียวข้องโดยผา่นสถาบนัผูแ้ทนของเขาใ
นการขอรับ การยนิยอมท่ี มีการบอกแจง้ เขา้ใจล่วงหนา้ และเป็นอิสระ  
ก่อนท่ีจะมีการรับรองและด าเนินการตามมาตรการในทางนิติบญัญติัหรือทางปกครองท่ีอาจส่งผลกระท
บต่อพวกเขา 
 
มาตรา 20. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษาและพฒันาระบบ หรือสถาบั นการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของตนเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงในการใชว้ถีิทางของตนในการยงัชีพและการ
พฒันา และเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของตนอยา่งเสรี 

2. ชนเผา่พื้นเมืองผูซ่ึ้งถูกพรากวถีิการยงัชีพและการพฒันาของตนตอ้งมีสิทธิไดรั้บการชดเชยอยา่
งยติุธรรม 

 
มาตรา 21. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตน โดยปราศจากการเลือกป ฏิ
บติั  รวมทั้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใน เร่ือง ของการ ศึกษา การ จา้งงาน 
การฝึกอบรมดา้นอาชีพและการฝึกซ ้ า ท่ีอยูอ่าศยั สุขาภิบาล 
สุขภาพอนามยัและความมัน่คงทางสังคม 

 
2. รัฐ ตอ้ งมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผล และมาตรการเฉพาะ ตามความเหมาะสม 

ในการท่ีจะ พฒันา อยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ ชนเผา่พื้นเมือง  
โดยใหค้วามใส่ใจเป็นการเฉพาะในเร่ืองสิทธิและความตอ้งการพิเศษของผูอ้าวโุส สตรี เยาวชน 
เด็กและผูพ้ิการชนเผา่พื้นเมือง 
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มาตรา 22. 
1. สิทธิและความตอ้งการพิเศษของผูอ้าวโุส สตรี เยาวชน 

เด็กและ คนทุพลภาพ ท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมือง ในการด าเนินงานของปฏิญญาฉบบัน้ี  
ตอ้งไดรั้บการใส่ใจเป็นพิเศษ 

2. รัฐตอ้งมีมาตรการร่วมกบัชนเผา่พื้นเมืองเพื่อรับรองวา่สตรีและเด็กชนเผา่พื้นเมืองจะไดรั้บการ
พิทกัษแ์ละการคุม้ครองอยา่งเตม็ท่ีจากการถูกเลือกปฏิบติัแล่ะจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

 
มาตรา 23 

ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการตดัสินใจและการพฒันาล าดบัความส าคญัและยทุธศาสตร์ส าหรับก
าร ใชสิ้ทธิในการพฒันาของตน โดยเฉพาะ  
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิ ท่ีจะเขา้ไปร่วม ในการพฒันา และก าหนด แผนงานดา้นสุ ขภาพอนามยั 
ท่ีอยูอ่าศยั  เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผล กระทบ ต่อพวกเขาและ  เท่าท่ี จะกระท าได ้
บริหารแผนงานเหล่าน้ีโดยผา่นสถาบนัของตนเอง 

 
มาตรา 24. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการแพทยต์ามประเพณีปฏิบติัของตนและในการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งวถีิกา
รรักษา สุขภาพ ของตวัเอง  รวมทั้งการอนุ รักษแ์ร่ธาตุ สัตว ์และ พนัธ์ุพืชท่ีเป็นตวัยา ส าคญั  
บุคคลท่ีเป็นชนพื้นเมืองทุกคนมีสิทธิในการเขา้ถึงการบริการทางสุขภาพและสังคมทุกดา้นของ
รัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใด ๆ ทั้งส้ิน 

2. บุคคลท่ีเป็นชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิอนัเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงมาตรฐานสูงสุดของดา้น สุขภาพ
กายและจิต  รัฐควรด าเนินขั้นตอนท่ีจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลุถึงสิทธิดงักล่าวน้ีอยา่งเตม็ท่ี 

 
มาตรา 25. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษาและเสริม สร้างความเขม้แขง็ของความสัมพนัธ์ดา้นจิตวญิญาณ กบั
ท่ีดิน เขตแดน น ้าและ ชายฝ่ัง ทะเล และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ซ่ึงพวกเขาได้ เป็นเจา้ของ ตามประเพณี หรือมิฉะนั้นเคย ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ อยูก่่อนแลว้  
และมีสิทธิท่ีด ารงความรับผดิชอบในการส่งเสริมส่ิงเหล่าน้ีสู่คนในรุ่นต่อไป 
 
มาตรา 26. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในท่ีดินและเขตแดน และทรัพยากร  ซ่ึงพวกเขา ได้ครอบครอง 
เป็นเจา้ของตามประเพณี หรือมิฉะนั้นจากการท่ีเคยใชห้รือเคยไดรั้บมาก่อน 
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2. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิ เป็นเจา้ของ  ใช ้พฒันาและ ควบคุม ท่ีดิน 
เขตแดนและทรัพยากรท่ีพวกเขาเป็นเจา้ของดว้ยเหตุผล จากการเป็นเจา้ของตามประเพณี 
หรือการครอบครอง หรือ การใชต้ามประเพณี อ่ืนๆ 
รวมทั้งกรณีการไดม้าซ่ึงส่ิงเหล่านั้นโดยวธีิอ่ืน  

3. รัฐจกัตอ้งใหก้าร ยอมรับ และการคุม้ครอง ใน ทาง กฎหมาย ต่อ ท่ีดิน 
เขตแดนและทรัพยากรเหล่าน้ี 
การยอมรับดงักล่าวจกัตอ้งกระท าโดยการใหค้วามเคารพต่อประเพณี 
วฒันธรรมและระบบการถือครองท่ีดินของชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

 
มาตรา 27 
รัฐตอ้งจดัตั้งและด าเนินการร่ วมกบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกระบวนการท่ี เป็นธรรม อิสระ  
เปิด เผย  เป็นกลาง เปิดเผย และโปร่งใส  ใหก้ารยอมรับกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบติั 
จารีต ประเพณี และระบบการถือครองท่ีดินของชนเผา่พื้นเมือง 
เพื่อสร้างการยอมรับและ พิจารณาถึงสิทธิของชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวข้ องกบัท่ีดิน 
เขตแดนและทรัพยากร อยา่งเหมาะสม  รวมทั้ง พื้นท่ีท่ีชนเผา่พื้นเมืองเคยเป็นเจา้ของตามประเพณี 
หรือมิฉะนั้นเคยครอบครองหรือใชม้าก่อน   
ชนเผา่พื้นเมืองควรมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าวน้ีดว้ย 
 
มาตรา 28. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะได้ รับ การชดเชย  โดยวธีิท่ีอาจหมายรวมถึง การ ไดก้ลบัคืน  
หรือถา้หากเป็นไปไม่ได ้ ตอ้งไดรั้บการชดเชยท่ีเหมาะสม เท่าเทียมและเป็นธรรมส าหรับ ท่ีดิน 
เขตแดนและทรัพยากรซ่ึงพวกเขาเป็นเจา้ของ  หรือเคย ครอบครอง  
หรือ ใชป้ระโยชน์ ตามประเพณี อยูก่่อนแลว้  แต่ ถูก ยดึ ถูกเอาไป ถูกครอบ ครอง ถูกใช้ 
หรือ ถูก ท าใหเ้สียหาย  โดยปราศจาก การ ยนิยอม ท่ี มีการ บอกแจง้  เขา้ใจ ล่วงหนา้  
และเป็นอิสระท่ีไดรั้บการบอกแจง้และความเขา้ใจล่วงหนา้ของพวกเขา 

2. นอกเสียจากวา่ เป็น เร่ือง ท่ีตกลงกนั อยา่งเป็นอิสระกบัชนเผา่พื้นเมือง ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การชดเชย จะอยู่ ในรูปของท่ีดิน เขตแดนและทรั พยากรท่ี มีคุณภาพ 
ขนาดและสถานะทางกฎหมายท่ีเทียบเท่ากนั หรือ มีการชดเชยท่ีเป็นตวัเงิน หรือ ในลกัษณะอ่ืน 
ๆ ท่ีเหมาะสม 

 
มาตรา 29. 
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1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและปกป้องสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพในการผลิตในท่ีดิน 
หรือ เขตแดนและทรัพยากรของตน 
รัฐตอ้งจดัตั้งและด าเนินการโครงการใหค้วามช่วยเหลือชนเผา่พื้นเมืองในการอนุรักษแ์ละการคุ้
มครองส่ิงดงักล่าว โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

2. รัฐตอ้งมีมาตรการท่ีมีประสิทธิ ภาพ เพื่อ ใหแ้น่ใจไดว้า่ไม่มีการ จดั เก็บ 
หรือทิ้งวตัถุ อนัตราย ในท่ีดิน หรือ เขตแดนของชนเผา่พื้นเมือง  
โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมท่ีมีการบอกแจง้ เขา้ใจล่วงหนา้ และเป็นอิสระ  

3. รัฐตอ้งมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามความจ าเป็น 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่โครงการส าหรับการ ติดตาม ดูแล  
การรักษาและการพื้นฟูสุขภาพของชนเผา่พื้นเมืองตามท่ีไดพ้ฒันาและด าเนินการโดยประชาชน
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวตัถุอนัตรายดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการด าเนินงานอยา่งจริงจงั 

 
มาตรา 30. 

1. กิจกรรมทางดา้นทหารไม่ควรเกิดข้ึนในท่ีดิน หรือ เขตแดนของชนเผา่ พื้นเมือง 
นอกจากเป็นภยัคุกคาม ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของสาธารณะ 
หรือกรณีท่ีเกิดจากขอ้ตกลงอยา่งมีอิสระหรือตามการร้องขอจากชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รัฐ ตอ้งด าเนินการปรึกษาหารือกบั ชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยผา่น ขั้นตอน ท่ีเหม าะสมและโดยเฉพาะผา่นสถาบนั ผูแ้ทนของเขา 
ก่อนท่ีจะมีการใชท่ี้ดินหรือเขตแดนส าหรับกิจกรรมดา้นการทหาร 
 

มาตรา 31 
1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารง รักษา  ควบคุม คุม้ครองและพฒั นามรดกทางวฒันธรรม 

องค์ ความรู้ตามประเพณีและการแสดงออกทางวฒันธรรมของเขา 
เช่นเดียวกบั การแสดงออกทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวฒันธรรมของตน 
รวม ไปถึง ทรัพยากรมนุษยแ์ละพนัธ์ุกรรมอ่ืน ๆ เมล็ดพนัธ์ุ เวชภณัฑย์า 
ภูมิปัญญาในดา้น คุณสมบติัของ พนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตว ์ธรรมเนี ยมมุขปาฐะ วรรณคดี 
แบบลวดลาย กีฬา เกมส์และทศันศิลป์และศิลปะการแสดง พวกเขายงัมีสิทธิท่ีจะรักษา ควบคุม 
คุม้ครองและพฒันาทรัพยสิ์นทางปัญญาของเขาต่อมรดกทางวฒันธรรม 
ความรู้พื้นบา้นและการแสดงออกทางวฒันธรรมของพวกเขา 

2. รัฐโดย ความร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมือง 
ควรมีมาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการยอมรับและคุม้ครองการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
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มาตรา 32. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการตดัสินใจและพฒันาล าดบัความส าคญัและยทุธศาสตร์ส าหรับการ
พฒันาหรือการใชท่ี้ดิน เขตแดนและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของตน  

2. รัฐ ตอ้ง ปรึกษาและร่วมมือโดยสุจริตใจกบัชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ี ยวขอ้ง 
โดยผา่นสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของเขาในการ ขอรับการยนิยอม ท่ีมีการบอกแจง้ และเป็นอิสระ  
ก่อน ท่ีจะมีการอนุมติัโครงการใด ๆ ท่ีมีผล กระทบ ต่อท่ีดิน เขตแดนและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ของพวกเขา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา การใชป้ระโยชน์หรือการ ใชป้ระโยชน์แร่ธาตุ 
น ้าหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ  

3. รัฐตอ้งจดัหากลไกท่ีมีประสิทธิผลส าหรับการชดเชยท่ี ดีและยติุธรรมส าหรับกิจกรรม ดงักล่าว  
และ จดัหา มาตรการท่ีเหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบของ สภาพแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมหรือจิตวญิญาณ 

 
มาตรา 33. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิตดัสินใจในการก าหนดอตัลกัษณ์หรือสมาชิกภาพท่ีสอดคลอ้งตามจารีตแ
ละประเพณี ของตนเอง 
ในการน้ีตอ้งไม่ท าใหเ้ขาเสียสิทธิในการท่ีจะไดรั้บสัญชาติจากรัฐในประเทศท่ีเขาอาศยัอยู ่

2. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างและการคดัเลือกสมาชิกภาพของสถาบั
นตามกระบวนการของตนเอง 

  
มาตรา 34. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการส่งเสริม พฒันา และธ ารงรักษาโครงสร้างทางสถาบนั และจารีตประเพณี 
จิตวญิญาณ วฒันธรรม กระบวนการและปฏิบติัการ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและ ในกรณีท่ียงัมีอยู ่
ระบบ ยติุธรรม หรือระบบ ตามจารีตหรือประเพณี  
ท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
 
มาตรา 35. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการก าหนดความรับผดิชอบของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่อชุมชนของตน 
 
มาตรา 36. 

1. ชนเผา่พื้นเมือง โดยเฉพาะ กลุ่ม ท่ีถูกแบ่งแยกโดยเขตแดนระหวา่งประเทศ 
มีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษาและพฒันาการติดต่อ ความสัมพนัธ์ และความร่วมมือ 
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รวมทั้งกิจกรรมเพื่อคว ามมุ่งหมายทางจิตวญิญาณ วฒันธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมกบัสมาชิกของตนเองรวมทั้งคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูข่า้มเขตแดน 

 
2. รัฐโดยการปรึกษาหารือและความร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมือง จะตอ้งใชมาตรการท่ีมีประสิทธิผล

ท่ีเอ้ือใหมี้การใชสิ้ทธิและการน าเอาสิทธิน้ีไปปฏิบติั 
 
มาตรา 37. 

1. ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการ ยอมรับ เคารพ และบั งคบัใชส้นธิสัญญา ขอ้ตกลง 
และการจดัการเชิงสร้างสรรคอ่ื์น ๆ ท่ีได้ สรุปร่วมไว้ กบัรัฐหรือผู ้ รับช่วงต่อในการปกครอง  
และใหรั้ฐนบัถือและเคารพต่อสนธิสัญญา ขอ้ตกลงและการจดัการเชิงสร้างสรรคอ่ื์นๆ ดงักล่าว 

2. ปฏิญญาฉบบัน้ีจะตอ้งไม่ถูกน าไปตีความเพื่อท าใหสิ้ทธิของชนเผา่พื้นเมืองท่ีมีอยูใ่นสนธิสัญญ
า ขอ้ตกลงและการจดัการเชิงสร้างสรรอ่ืนๆ นอ้ยลงหรือหมดไป 

 
มาตรา 38. 
รัฐ โดยการปรึกษาหารือและความร่วมมือกบัชนเผา่พื้นเมือง ควรมีมาตรการท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งมาตรการทางนิติบญัญติั เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายของปฏิญญาน้ี 
 
มาตรา 39. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการเขา้ถึงความช่วยเหลือทางดา้นงบประมาณและทางวชิาการจากรัฐและโดยผ่
านความร่วมมือระหวา่งประเทศ เพื่อประโยชนใ์นสิทธิและเสรีภาพท่ีไดรั้บการรับรองไวใ้นปฏิญญาน้ี 
 
มาตรา 40. 
ชนเผา่พื้นเมืองมีสิทธิในการเขา้ถึงและการตดัสินใจท่ีทนัการณ์โดยผา่นกระบวนการท่ีดีและยติุธรรมใน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้และขอ้พิพาทกบัรัฐ และ คน กลุ่มอ่ืนๆ  
รวมทั้ง การ แกไ้ขท่ีมีประสิทธิผลต่อ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ ร่วมกนั ทั้งหมด  
การตดัสินใจ ดงักล่าว ตอ้งพิจารณาถึงขนบธรรมเนียม  ประเพณี กฎเกณฑ์  
และระบบกฎหมายของชนเผา่พื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งและสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศดว้ย 
 
มาตรา 41. 
องคก์รและ ทบวงการ ช านั ญพิเศษ แห่ง สหประชาชาติ และองคก์ร ระหวา่งรัฐอ่ืน ๆ 
ควรมีส่วนท าให้บทบญัญติั ในปฏิญญาฉบบัน้ีมีการปฏิบติัการ อยา่งเตม็ท่ี  โดยการระดมในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ความร่ วมมือทาง ดา้น การเงินและการช่วยเหลือทาง วชิาการ  
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ใหมี้การจดัตั้งแนวทางและวธีิการท่ีแน่ใจถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมของชนเผา่พื้นเมืองในประเด็นท่ีมีผลก
ระทบต่อพวกเขา  
 
มาตรา 42. 
สหประชาชาติ รวมทั้งองคก์รภายใตส้หประชาชาติ รวมไปถึงเวทีถาวรวา่ดว้ยประเด็นชนเผา่พื้นเมือง  
และทบวงการช านญัพิเศษแห่ง สหประชาชาติ  รวมทั้ง องคก์รเหล่าน้ี ในระดบัประเทศ  และรัฐ ต่างๆ 
ตอ้ง ส่งเสริมการเคารพและการ น าเอา ขอ้บท ของปฏิญญาฉบบัน้ี ไปใช ้
รวมทั้งการติดตามผลของปฏิญญาฉบบัน้ีดว้ย  
 
 
  
มาตรา 43. 
สิทธิท่ีไดรั้บการ ยอมรับ ในท่ีน้ี ถือเป็นมาตรฐานขั้นต ่า ของ การอยู่ รอด ศกัด์ิศรี 
และความเป็นอยูท่ี่ดีของชนเผา่พื้นเมืองในโลกน้ี 
 
มาตรา 44. 
สิทธิและเสรีภาพทั้งปวงท่ีไดรั้บการรับรองในปฏิญญาน้ีไดรั้บการประกนัอยา่งเท่าเทียม แก่บุคคลท่ีเป็น
ชนเผา่พื้นเมืองทั้งหญิงและชาย 
 
มาตรา 45. 
ปฏิญญาฉบบัน้ีไม่มีส่วนใดท่ีอาจน าไปใช้แปลความหมายเพื่อลดทอนหรือยกเลิกสิทธิ ท่ีชนเผา่พื้นเมือง
มีอยูใ่นปัจจุบนัหรืออาจจะไดม้าในอนาคต  
 
มาตรา 46. 

1. ปฏิญญาฉบบัน้ีไม่มีส่วนใดท่ี ถือวา่เป็นการใหอ้ านาจแก่รัฐ ประชาชาติ กลุ่มคน 
หรือคนใดในการกระท ากิจกรรม หรือการกระท าใดๆ ท่ีขดัต่อกฎบตัรของสหประชาชาติ 
หรือถือวา่มีอ านา จใหก้ารสนบัสนุน หรือการกระท าใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการแตกแยก 
หรือเป็นอุปสรรคต่อ ไม่วา่จะเป็นทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึง ของบูรณภาพทางดินแดน 
หรือเอกภาพทางการเมืองขององคอ์ธิปัตยแ์ละรัฐเอกราช  

2. ในการใชสิ้ทธิ ตาม ท่ี ไดป้ระกาศ ไวใ้นปฏิญญา น้ี 
ตอ้งเคารพ สิทธิมนุษยชนและเสรีภา พขั้นพื้นฐานของทุกคน 
การใชสิ้ทธิตามท่ีไดแ้ถลงไวใ้นปฏิญญาน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของกฎหมายและพนัธกรณีแห่งสิท
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ธิมนุษยชนระหวา่งประเทศเท่านั้น ขอ้จ ากดัใดๆ 
ท่ีมีข้ึนจะตอ้งปราศจากการเลือกปฏิบติัและมีข้ึนไดเ้ฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อคุม้ครองการยอมรับแ
ละเคารพสิทธิและเสรี ภาพของผูอ่ื้น 
และเพื่อใหบ้รรลุตามหลกัท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ของสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น  

3. บทบญัญติัท่ีเขียนไวใ้นปฏิญญาฉบบัน้ี ใหมี้การ ตีความ ตาม หลกัของความยติุธรรม 
ความเป็น ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภา ค การไม่เลือกปฺ ฏิบติั  
การปกครองท่ีดีและหลกัสุจริต 

 
 
 


