
 

  اعالميه سازمان ملل متحد

  )بوميان(بومي مردمان درباره حقوق 

  قطعنامه مصوب مجمع عمومي

  

  ](A/61/L.67and Add.1)  بدون اشاره به يك آميته اصلي[

  )بوميان(اعالميه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومي  . 295/61

  مجمع عمومي، 

آن متن اعالميه سازمان ملل متحد  با، آه شورا  1آن  ذکر شده2006ژوئن  29مورخ  2/1ه در قطعنام کهبا توجه به توصيه شوراي حقوق بشر

  درباره حقوق مردمان بومي را تصويب آرد،

 مساله را به تعويق اندازد تا آن، آه شورا با آن تصميم گرفت بررسي و اقدام درباره اين 2006دسامبر  20مورخ  178/61با يادآوري قطعنامه 

هاي بيشتر درباره آن فرصت باشد، همچنين تصميم گرفت به بررسي خود پيش از پايان شصت و يكمين اجالس مجمع عمومي  براي بررسي

  خاتمه دهد،

  .آند موجود است، تصويب مي نامه حاضرعاي آه در ضميمه قط اطالعيه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومي را، به گونه

  جلسه عمومي  صد و هفتمين

  2007 سپتامبر 13

  ضميمه

  )بوميان(بومي اعالميه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان

  مجمع عمومي،

  منشور ملل متحد، و اميد به اجراي تعهدات پذيرفته شده آشورها مطابق با منشور، به پيروي از مقاصد و اصول

متفاوت  برای این که  عين به رسميت شناختن حق همه مردمان و يكسان هستند، در با تائيد اين آه مردمان بومي با همه مردمان ديگر برابر

  و به عنوان افرادي متفاوت مورد احترام باشند، باشند، خود را متفاوت به شمار آورند،

دهند، مساعدت  ها، آه ميراث مشترك نوع بشر را تشكيل مي ها و فرهنگ آه همه مردمان به تنوع و غناي تمدن همچنين با تائيد اين

  ،نندآ مي

هاي  رتري مردمان يا افراد بر مبناي خاستگاه ملي يا تفاوتبيا مدافع  ،هاي متكي بر ها و روش سياستگذاري تعاليم، با تائيد بيشتر اين آه همه

نش، و اعتبار، از نظر اخالقي قابل محكوميت و سرز نژادپرستانه، از نظر علمي ساختگي، از نظر حقوقي بي، نژادي، ديني، قومي يا فرهنگي 

  ،از نظر اجتماعي ظالمانه هستند

  بايد از هر نوع تبعيض رها باشند،  با تاييد مجدد اين آه مردمان بومي، در اعمال حقوق خود

عدالتي تاريخي رنج  ها و منابع خود از بي ها، سرزمين  مالكيت زمين با نگراني از اين آه مردمان بومي در نتيجه، از جمله استعمار و سلب

  اند، ويژه، حق خود نسبت به توسعه براساس نيازها و عالئق خود باز داشته شدهه ، و به اين ترتيب از اعمال، باند برده

و اجتماعي آنان و از  ذاتي مردمان بومي، آه از ساختارهاي سياسي، اقتصادي با به رسميت شناختن نياز مبرم به احترام و حمايت از حقوق

  شود، ها و منابع آنان ناشي مي ها، سرزمين ويژه حقوق آنان نسبت به زمينه ها، ب ها و فلسفه هاي معنوي، تاريخ ها، سنت فرهنگ

ودمند ها و ساير ترتيبات س نامه ، موافقتمعاهداتآه در  بومي و حمايت از حقوق مردمان احترام همچنين با به رسميت شناختن نياز مبرم به

  آشورها تاييد شده، با وسازنده

خاتمه  اين واقعيت آه مردمان بومي در حال سازمان دادن خود براي ارتقاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به منظوربا استقبال از 

  در هر جا آه رخ دهد، هستند، دادن به تمامي اشكال تبعيض و سرآوبگري

ها و منابع آنان، مردمان بومي را قادر خواهد  مينسرز ها، و زمين خودتحوالت موثر بر زندگي  مردمان بومي بر آه آنترل با اطمينان از اين

 هاي خود را حفظ و تقويت آنند و از توسعه و پيشرفت آنان مطابق با آرزوها و نيازهايشان ها و سنت ساخت نهادها و موسسات، فرهنگ

  حمايت به عمل آورند،

و عادالنه و مديريت درست  بومي به توسعه پايدار هاي سنتي  ها و روش احترام به دانش، فرهنگ با به رسميت شناختن اين امر آه

  آند، زيست آمك مي محيط

هاي مردمان بومي به صلح، توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، همدلي و روابط  سرزمين ها و غيرنظامي آردن زمين بر مساعدت با تاآيد

  مردمان جهان، ها و  دوستانه بين ملت

براي پرورش، آموزش، تعليم و رفاه آودآان  ليت مشتركئوجوامع بومي نسبت به داشتن مس ها و انوادهويژه حق خه به رسميت شناختن ب با
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  خود، متناسب با حقوق آودآان،

بين آشورها و مردمان بومي، در برخي  سودمندوسازندهها، و ساير ترتيبات  نامه تائيد شده در معاهدات، موافقت با توجه به اين آه حقوق

  است، یالملل بين های  و ويژگي ها  ليتئو، مس قی، عالها نگرانيمله از جها،  وضعيت

نماينده و نمايشگر آن  ناي آه آنا ، و رابطهسودمندوسازنده ها و ساير ترتيبات  نامه اين آه معاهدات، موافقت گرفتن همچنين با در نظر

  مردمان بومي و آشورها هستند، هستند، مبناي مشارآتي مستحكم بين

، آه 3، همچنين اعالميه و برنامه اقدام وين 2المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، ميثاق بين ن به اين آه منشور ملل متحدبا اذعا

آنند و آزادانه ، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را  همه مردمان به پيروي از آنها آزادانه وضع و موقعيت سياسي خود را تعيين مي

  آنند، نند، اهميت بنيادي حق تعيين سرنوشت آنان را تائيد ميآ مي دنبال

، خویشاز حق تعيين سرنوشت  یتوان براي محروم آردن هيچ مردم با به خاطر داشتن اين امر در ذهن آه از هيچ عاملي در اين اعالميه نمي

  شود، سود برد،  الملل اعمال مي آه مطابق با حقوق بين

اعالميه روابط هماهنگ و مبتني بر همكاري بين آشور مربوطه و  سميت شناختن حقوق مردمان بومي در اينبا اطمينان به اين آه به ر

  مردمان بومي را، بر مبناي اصول عدالت، مردم ساالري، احترام به حقوق بشر، عدم تبعيض و حسن نيت ارتقا خواهد داد،

ويژه آنهايي ه المللي، ب رباره مردمان بومي آه براساس اسناد و مصوبات بينبا تشويق آشورها به پيروي و اجراي موثر تمامي تعهدات خود د

  اند، با مشورت و همكاري با مردمان مربوطه، آه به حقوق بشر مربوط است، برعهده گرفته

  آند، با تاآيد بر اين آه سازمان ملل متحد نقشي مهم و مداوم دارد تا در امر ترويج و حمايت از حقوق مردمان بومي ايفا

مردمان بومي و در گسترش و  هاي با اعتقاد به اين آه اين اعالميه گام مهم ديگري به جلو براي شناسايي، ترويج و حمايت از حقوق و آزادي

  هاي مربوطه نظام ملل متحد در اين زمينه است، توسعه فعاليت

شناخته شده در حقوق  از همه حقوق بشر به رسميت با به رسميت شناختن و تائيد مجدد اين آه افراد بومي حق دارند بدون تبعيض

داراي حقوق دسته جمعي هستند آه براي موجوديت، رفاه و توسعه ضروري و آامل آنان به   شوند، و اين آه مردمان بوميالملل برخوردار  بين

  عنوان مردمان الزم و ضروري است،

هاي ملي  آند و اين آه اهميت ويژگي منطقه و از آشور به آشور فرق مي آه وضعيت مردمان بومي از منطقه به با به رسميت شناختن اين

  تاريخي و فرهنگي گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد، هاي اي و پيشينه و منطقه

يه مشارآت با روح تاآند  اعالم مي رسما بشرح زير اعالميه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومي را به عنوان معيار و ضابطه موفقيت

  :اجرا شود و احترام متقابل پيگيري و

  1ماده 

اي آه در منشور ملل متحد، اعالميه جهاني حقوق  هاي بينادي را، به گونه حقوق بشر و آزادي تمامیمردمان بومي حق برخورداري آامل از 

  .نزله افراد، دارندالملل حقوق بشر به رسميت شناخته شده، به صورت دسته جمعي يا به م و قانون بين) 4(4بشر

  2ماده 

ويژه حقوق مبتني بر ه مردمان و افراد بومي در برابر همه مردمان و افراد ديگر آزاد و با آنان برابر هستند و حق دارند در اعمال حقوق خود، ب

  .تبعيض آزاد باشنداز هر نوع  خودخاستگاه يا هويت بومي 

  3ماده 

آنند و آزادانه به دنبال  آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين مي آنان به استناد اين حق. ندبومي حق تعيين سرنوشت خود را دار مردمان

  .روند رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود مي

  4ماده 

مالی ن ها و وسائل تامي  هشيودر مسائل مربوط به امور داخلي و محلي خود، همچنين  د،مردمان بومي، در اعمال حق تعيين سرنوشت خو

  .تعيين سرنوشت خود، حق خودمختاري يا خودگرداني دارندمربوط به وظايف  برای انجام

  5ماده 

 هماندر حق دارند نهادها وموسسات سياسی،حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی متمایز خود را حفظ و تقویت کنند و مردمان بومي 

  . مربوطه حفظ کنندزندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آشور مشارآت آامل درخود را برای  بخواهند، حق اگر ،حال 

  6ماده 
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  .هر فرد بومي حق دارد مليتي داشته باشد

  7ماده 

  .شخصي برخوردارند آزادي و امنيت ــ افراد بومي از حقوق زندگي، منزلت جسمي و روحي،1

عنوان مردماني متمايز برخودار هستند و نبايد در معرض هيچ  بهيت جمعي براي زندگي در آزادي، صلح و امن ــ مردمان بومي از حق دسته2

  .قرار گيرند ،به گروهي ديگر جايي اجباري آودآان يك گروه آميز ديگر، از جمله جابه خشونت آشي يا هر اقدام قوم برای اقدام

  8ماده 

  .يا نابودي فرهنگ خويش قرار داده شوند هنگی دیگرفر در معرض همانندسازي و جذب اجباريونبایدبومي حق دارند  ــ افراد و مردمان1

  :ندجبران و اصالح کنعوارض وپيامدهای احتمالی آنها را، و يشگيریاعمال زير پ سازند تا از ارتكاب ــ آشورها بايد ساز و آارهاي موثر فراهم2

هاي قومي آنان  هاي فرهنگي يا هويت ارزش یا ازمتمايز، هر اقدامي آه هدف يا تاثير محروم آردن آنان از منزلت ايشان به عنوان افرادي ) الف

  را دارد؛

  ها يا منابع آنان است؛ ها، سرزمين يا تاثير آن محروم آردن آنان از زمين هر اقدامي آه هدف) ب

  هر شكل از نقل و انتقال اجباري جمعيت آه هدف يا تاثير نقض يا تضعيف هر يك از حقوق آنان را دارد؛) ج

  از جذب و همانندسازي يا ادغام و همگرايي اجباري،هر شكل ) د

  .آه عليه آنان هدايت شده باشد هر شكل از تبليغات به منظور ترويج يا تحريك تبعيض نژادي يا قومي )  ه

  9ماده 

هيچ نوع . ته باشندو رسوم جامعه يا آشور مربوطه به يك جامعه يا ملت بومي تعلق داش ها  افراد و مردمان بومي حق دارند مطابق با سنت

  . تبعيض نبايد از اعمال چنين حقي ناشي شود

  10ماده 

جايي نبايد بدون رضايت آزادانه، از قبل و آگاهانه  هيچ گونه جابه. جا شوند  هاي خود جابه ها يا سرزمين مردمان بومي نبايد به اجبار از زمين

  .شود ادالنه و در صورت امكان، با اختيار بازگشت، انجامغرامت ع از موافقت درباره پرداخت بعدمردمان بومي مربوطه و 

  11 ماده

 توسعهاين آار شامل حق حفظ، حمايت و . اجرا و آنها را رونق داده و احيا آنند راها و رسوم فرهنگي خود بومي حق دارند سنت ــ مردمان1

ها و هنرهاي بصري و  آوري فن ها، مراسم، ، مصنوعات، طرح، مانند اماآن باستاني و تاريخيآنانهاي  گذشته، حال و آينده فرهنگ تجليات

  .است نمايشي و ادبيات

بومي ايجاد  غرامت باشد و با همراهي مردمان آارهاي موثر، آه ممكن است شامل استرداد و پرداخت ــ آشورها بايد از طريق ايجاد ساز و2

ها و  يا با نقض قوانين، سنت ایشانبدون رضايت آزادانه، قبلي و آگاهانه  فكري، ديني و معنوي آنان آه شده، در ارتباط با اموال فرهنگي،

  .رسوم آنان گرفته شده، غرامت بپردازند

  12ماده 

هاي معنوي و ديني خود را آشكار آنند، به عمل آورند، ايجاد آنند و تعليم دهند؛ آنان حق  مردمان بومي حق دارند مراسم، عادات و سنت

حق دارند اشياي  مردمان بومي حمايت آنند و به آنها دسترسي داشته باشند؛ ني و فرهنگي خود را حفظ آرده، از آنهادارند حريم اماآن دي

  .مراسم خود را به آار برند و آنترل آنند؛ و حق بازگرداندن اجساد خود را دارند انجام ويژه

ردارد به رار آنهاقتحت اختيا مردمان بومی راکه اري مراسم و اجساداشياي ويژه برگز یا بازگرداندن امكان دسترسي بکوشندــ آشورها بايد 2

  ، فراهم سازندآه به اتفاق مردمان بومي مربوطه ايجاد شود آارهاي عادالنه، شفاف و موثري  از طريق سازو ، خودشان

  13ماده 

ادبيات خود را احيا آنند، آنها را به آار برند،  گارش وهاي ن شيوه ها، هاي شفاهي، فلسفه  سنت ها، ها، زبان حق دارند تاريخ ــ مردمان بومي1

  .ها را حفظ آنند انتخابي خود نامگذاري آرده و آن نام هاي هاي آينده انتقال دهند، و جوامع، اماآن و اشخاص را با نام دهند و به نسل شكل

بتوانند  شود و همچنين اطمينان حاصل آنند مردمان بومي ــ آشورها بايد تدابير موثر به عمل آورند تا تضمين آنند از اين حق حمايت مي2

دیگران آنند و  يا با ساير وسائل مقتضي درك تعبيرهاي سياسي، حقوقي و اداري را، در صورت نياز، از طريق ارائه تفسير و ها و برنامه جريان

  .ندکندرك  آنان راها ها و برنامه در اين جرياننيز

  14 ماده

هاي  ناسب با شيوهتهاي خود، به روشي م و آنترل آنند و با زبان خود را ايجاد ها و موسسات آموزشي ارند نظامــ مردمان بومي حق د1

  .فرهنگي تعليم و تعلم خود، آموزش دهند

  .بدون تبعيض برخوردار شوند هاي آموزش آشور سطوح و شكل از تمامي ويژه آودآان، حق دارنده ــ افراد بومي ، ب2

 دور از جوامع خود آساني آهوهمچنين ويژه آودآان، ه بومي، ب ، با همراهي مردمان بومي، تدابير موثر به عمل آورند تا افرادــ آشورها بايد3

  .دسترسي داشته باشند شود، ان خود آنان عرضه ميببه ز فرهنگ ويژه خود آه آنند، در صورت امكان، به آموزش مي زندگي



 

  15ماده 

 پرورشاي مناسب در آموزش و هاي خود آه بايد به گونه ها و آرمان تاريخ ها، ها، سنت فرهنگ گوناگونیو  منزلتز ــ مردمان بومي حق دارند ا1

  .مند شوند منعكس شود، بهره همگانی جامعهاطالعات  و

آنند و  ده و تبعيض را حذفورزي مبارزه آر به عمل آورند تا با غرض بومي مربوطه، ــ آشورها بايد تدابير موثر، با مشورت و همكاري مردمان2

  .هاي ديگر جامعه را ترويج آنند بين مردمان بومي و تمامي بخش تفاهم و برقراري روابط خوب مدارا و تحمل،

  16ماده 

هاي غيربومي  هاي رسانه  به تمامي شكل بدون تبعيض هاي خود ايجاد آنند و خود را به زبان هاي ــ مردمان بومي حق دارند رسانه1

  .داشته باشنددسترسي 

 .هاي متعلق به دولت بدرستي تنوع فرهنگي بومي را منعكس آنند آورند تا اطمينان حاصل آنند رسانه ــ آشورها بايد تدابير موثر به عمل2

افي آنند تنوع فرهنگي بومي را به قدر آ هاي با مالكيت خصوصي را تشويق مين آزادي آامل بيان، بايد رسانهضآشورها، بدون تاثير بر ت

  .منعكس آنند

  17ماده 

  .آامل برخوردار شوند المللي حاآم به طور و بين ــ افراد و مردمان بومي حق دارند از همه حقوق تعيين شده براساس قانون آار محلي1

آشي اقتصادي و انجام هر آاري  ومي در برابر بهرهــ آشورها بايد با مشورت و همكاري مردمان بومي تدابيري ويژه به آار برند تا از آودآان ب2

آه احتمال دارد خطرناك باشد يا بر آموزش و پرورش آودآان تاثيرسوء بگذارد، يا براي بهداشت يا رشد و پيشرفت جسمي، فكري، معنوي، 

نان و اهميت آموزش و پرورش براي پذيري ويژه آ زيانبار باشد، محافظت به عمل آورند و در اين آار آسيب اناخالقي يا اجتماعي آودآ

  .توانمندسازي ايشان را در نظر بگيرند

  .، قرار نگيرند اشتغال يا دستمزد در امر ، گونه شرايط تبعيضي آار و ، از جمله ــ افراد بومي حق دارند در معرض هيچ3

  18ماده 

هاي خود،  ذارد، از طريق نمايندگان منتخب خود مطابق با روشگ گيري در مسائلي آه برحقوق آنان تاثير مي مردمان بومي حق دارند در تصميم

  .گيري بومي ويژه خود را حفظ آنند و توسعه دهند شرآت آنند و همچنين نهادهاي تصميم

  19ماده 

گاهانه ايشان آشورها بايد با حسن نيت با مردمان بومي مربوطه از طريق نهادهاي نماينده خود آنان به منظور جلب رضايت آزادانه، قبلي و آ

  .پيش از تصويب و اجراي تدابير قانوني و اداري آه ممكن است بر زندگي آنان تاثير بگذارد مشورت و همكاري آنند

  20ماده

ها يا نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را حفظ آنند و توسعه دهند، در برخورداري از ابزارها و  ــ مردمان بومي حق دارند نظام1

  .هاي اقتصادي سنتي و ديگر خود شرآت آنند معاش و توسعه خود احساس امنيت آنند و آزادانه در همه فعاليتهاي  روش

  .اق برخورداري از غرامت عادالنه و منصفانه را دارندقاند استح هاي معاش و توسعه خود محروم شده ــ مردمان بومي آه از ابزارها و روش2

  21ماده 

هاي آموزش و پرورش، اشتغال، آارآموزي  ض حق دارند شرايط اقتصادي و اجتماعي آنان، شامل، از جمله، در زمينهــ مردمان بومي بدون تبعي1

  .بهداشت و تامين اجتماعي بهبود يابد، اي، مسكن، دفع بهداشتي فضوالت  و آموزش حرفه

دابير موثر و، هر جا مناسب باشد، تدابير ويژه به عمل ــ آشورها بايد براي تضمين ادامه بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي مردمان بومي ت2

  .به تامين حقوق و نيازهاي ويژه سالخوردگان، زنان، جوانان، آودآان و معلوالن بومي بايد توجه ويژه مبذول داشت. آورند

  22ماده 

  .و معلوالن بومي توجه ويژه معطوف شودــ در اجراي اين اعالميه بايد به حقوق و نيازهاي ويژه سالخوردگان، زنان، جوانان، آودآان 1

هاي  هاي آامل در برابر همه شكل ــ آشورها بايد به اتفاق مردمان بومي براي تضمين اين امر آه زنان و آودآان بومي از حمايت و ضمانت2

  .تبعيض برخوردار شوند، تدابيري به عمل آورندو خشونت

  23ماده 

مردمان بومي به ويژه حق دارند در تحقق . ها براي اعمال حق توسعه خود را تعيين و گسترش دهند مهها و برنا مردمان بومي حق دارند اولويت

 و گذارد فعاالنه شرآت آنند آنان تاثير مي يهاي اقتصادي و اجتماعي آه بر زندگ هاي مربوط به بهداشت، مسكن و ساير برنامه و تعيين برنامه

  .طريق موسسات و نهادهاي خود اداره و سرپرستي آنندهايي را از  مه برناتا حد امكان، چنين 

  24ماده 

هاي پزشكي خود، از جمله حفظ گياهان، حيوانات و مواد معدني  ــ مردمان بومي حق دارند از پزشكي سنتي خود برخوردار شوند و به روش1

  .اجتماعي و بهداشتي را دارندافراد بومي نيز حق دسترسي بدون تبعيض به آليه خدمات . دنحياتي پزشكي خود ادامه ده

آشورها بايد به اميد . ــ افراد بومي در برخورداري از باالترين ضوابط قابل حصول بهداشت جسمي و فكري از حق يكسان برخوردارند2



 

  .دستيابي تدريجي به تحقق آامل اين حق اقدامات الزم را انجام دهند

   25ماده 

ها و سواحل درياها و ساير منابع آه به طور سنتي در مالكيت  ها، آب ها، سرزمين يز خود را با زمينمردمان بومي حق دارند رابطه معنوي متما

هاي خود در اين زمينه نسبت به  وليتئمس بهشده و مورد استفاده قرار گرفته حفظ و تقويت آنند و تصرفآنان بوده يا به عبارت ديگر 

  .آنند عملهاي آينده  نسل

  26ماده 

آرده يا به گونه ديگر از آنها استفاده  تصرفها و منابعي آه به طور سنتي در مالكيت آنان بوده،  ها، سرزمين ومي نسبت به زمينــ مردمان ب1

  .اند، حق دارند آرده يا به دست آورده

شيوه مالكيت سنتي يا ساير ها و منابعي را دارند آه به دليل  ها، سرزمين برداري و آنترل زمين ــ مردمان بومي حق تملك، استفاده، بهره2

  .آند اي ديگر به دست آورده به گونه یاتصرف يا آاربرد سنتي در اختيار دارند و های 

اين گونه شناسايي بايد با احترام الزم به . ها و منابع را از نظر حقوقي شناسايي و محافظت آنند ها، سرزمين ــ آشورها بايد اين زمين3

  .مردمان بومي مربوطه در زمينه تصرف سنتي زمين، انجام شودهاي  ها و نظام ت، سن عادات

  27ماده 

طرفانه، باز و شفاف تدوين و اجرا آنند آه در آن قوانين،  بي ،آشورها بايد با همكاري مردمان بومي مربوطه فرآيندي عادالنه، مستقل

مقتضي به رسميت شناخته شده، حقوق  نه ایوگهاي سنتي مردمان بومي در زمينه تصرف زمين به  ها، عادات و رسوم و نظام سنت

يا  هاي ديگر تصرف شد يا به گونه هها و منابع آنان، از جمله آنهايي آه از قديم در مالكيت آنان بود ها، سرزمين مردمان بومي در رابطه با زمين

  .ر اين فرآيند را داشته باشندمردمان بومي بايد حق مشارآت د. ، به رسميت شناخته و داوري شودهمورد استفاده قرار گرفت

  28ماده 

تواند شامل جبران مافات يا، وقتي اين آار ممكن نباشد، گرفتن غرامت  ها را دارند با وسايلي آه مي عدالتي ــ مردمان بومي حق اصالح بي1

اي ديگر تصرف يا از آنها  اند يا به گونه دهها و منابعي باشد آه آنان از قديم مالك آنها بو ها، سرزمين عادالنه، منصفانه و معقول، براي زمين

بدون رضايت آزادانه، قبلي و آگاهانه آنان ضبط آرده، گرفته، اشغال آرده، استفاده آرده يا به آنها خسارت را اند، و ديگران آنها  استفاده آرده

 .اند وارد آرده

ندازه و موقعيت حقوقي برابر با آنها باشد يا غرامت پولي يا ساير ها و منابع و از نظر آميت، ا ها، سرزمين ــ غرامت بايد به شكل زمين2

  .هاي مناسب داده شود، مگر اين آه مردمان مربوطه آزادانه در مورد آن به شكلي ديگر توافق آنند غرامت

  29ماده 

. خود حفاظت و مراقبت به عمل آورند ها و منابع ها، سرزمين زيست و ظرفيت و توانايي حاصلخيزي زمين ــ مردمان بومي حق دارند از محيط1

  .هاي آمكي براي مردمان بومي ايجاد و اجرا آنند آشورها بايد بدون تبعيض به منظور اين گونه حفاظت و مراقبت برنامه

هاي آنان  زمينها يا سر ــ آشورها بايد براي تضمين اين آه بدون رضايت آزادانه، قبلي و آگاهانه مردمان بومي هيچ ماده خطرناآي در زمين2

  .انبار يا منتقل و معدوم نشود، تدابير موثر به عمل آورند

ها براي نظارت، حفاظت و اعاده سالمت و  ــ آشورها همچنين در صورت لزوم بايد تدابير موثر به عمل آورند تا تضمين آنند اين برنامه3

  .ددر آی اراج به درستي شود، به ادي ايجاد و اجرا ميبهداشت مردمان بومي، آن گونه آه به وسيله مردمان تحت تاثير چنين مو

  30ماده 

آن را توجيه کند یا در غير هاي مردمان بومي انجام شود مگر اين آه منافع عمومي مربوطه  ها يا سرزمين هاي نظامي نبايد در زمين ــ فعاليت1

  .ندرده باشيا درخواست آاینصورت بوميان مربوطه آزادانه با آن موافقت کرده  

ويژه از ه هاي نظامي از طريق تشريفات مناسب و ب هاي مردمان بومي براي فعاليت ها يا سرزمين يش از استفاده از زمينپــ آشورها بايد 2

  .آنان به نحوي موثر با مردمان بومي مربوطه مشورت آنند و منتخب طريق نهادهاي نماينده

  31ماده 

هاي  ها و فرهنگ آوري دانش سنتي و نمودهاي فرهنگي سنتي، و همچنين تجليات علوم، فن ــ مردمان بومي حق دارند ميراث فرهنگي،1

ها و  ها، ورزش هاي شفاهي، ادبيات، طرح هاي جانوران و گياهان، سنت بذرها، داروها، دانش ويژگي  خود، از جمله منابع ژنتيك و انساني،

آنان همچنين حق دارند مالكيت معنوي خود . و توسعه دهند کرده رل، محاظتهاي سنتي و هنرهاي نمايشي و بصري خود را حفظ، آنت بازي

  .و توسعه دهندکرده هاي فرهنگي، دانش سنتي و تجليات فرهنگي سنتي، حفظ، آنترل، محافظت  را بر اين ميراث

  .ر موثر به عمل آورندتدابي ،ــ آشورها بايد به اتفاق مردمان بومي براي به رسميت شناختن و حمايت از اعمال اين حقوق 2

  32ماده 

  .ها و ساير منابع خود تعيين و ايجاد آنند ها يا سرزمين هايي براي توسعه يا استفاده از زمين ها و برنامه ــ مردمان بومي حق دارند اولويت1

ايت آزادانه و آگاهانه آنان پيش از ــ آشورها بايد با حسن نيت با مردمان بومي مربوطه از طريق نهادهاي انتخابي خود آنان براي گرفتن رض2



 

برداري يا استفاده از منابع  در ارتباط با توسعه، بهره گذارد، به ويژه ها و ساير منابع آنان تاثير مي ها يا سرزمين تصويب هر طرحي آه بر زمين

  .معدني، آب و ساير منابع، مشورت و همكاري آنند

براي انجام هرگونه از اين اقدامات تهيه آنند و براي آاهش  پرداخت خسارت عادالنه و منصفانه ــ آشورها بايد ساز و آارهاي موثر به منظور3

  .محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا معنوي تدابير مناسب به عمل آورند تاثير نامطلوب زيست

  33ماده 

اين امر با حق مردمان بومي براي به دست . تعيين آنندهاي خود  ــ مردمان بومي حق دارند هويت يا عضويت خود را مطابق با رسوم و سنت1

  .آنند منافات ندارد آوردن تابعيت آشورهايي آه در آنها زندگي مي

ها و رسوم خود  و اعضاي آنها را مطابق با روش هدرحق دارند ساختارهاي موسسات و نهادهاي خود را تعيين آ) بوميان(ــ مردمان بومي 2

  .آنند انتخاب

  34ماده 

در مواردي آه وجود  ،ها و ها، تجربه ها، روش هاي ديني، سنت دمان بومي حق دارند ساختارهاي نهادي خود و رسوم، عالئق و وابستگيمر

  .الملي حقوق بشر ترويج، ايجاد و حفظ آنند هاي قضايي يا گمرآي متمايز خود را مطابق با معيارها و ضوابط بين داشته باشد، نظام

  35ماده 

  .هاي افراد نسبت به جوامع خود را تعيين آنند وليتئي حق دارند مسمردمان بوم

  36ماده 

ها براي مقاصد  ها، از جمله فعاليت ها، روابط و همكاري مرزهاي ملي آنان را جدا آرده، حق دارند تماسويژه مردماني آه  ــ مردمان بومي، به1

  .حفظ و ايجاد آنند راو ساير مردمان آن سوي مرزمعنوي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با مردمان بومي 

  .ــ آشورها با مشورت و همكاري مردمان بومي براي تسهيل اعمال و تضمين اجراي اين حق بايد تدابير موثر به عمل آورند2

   37ماده 

ها يا  ات سودمند آه با دولتها و ساير ترتيب نامه اجراي معاهدات، موافقت ــ مردمان بومي نسبت به، به رسميت شناختن، نظارت و1

  .ها و ساير ترتيبات سودمند حق دارند نامه آشورها به رعايت و احترام به چنين معاهدات، موافقتآردن وادار جانشينان آنها منعقد شده و

ها و ساير  نامه هدات، موافقتآه در معا کردتوان به عنوان عامل تضعيف يا حذف حقوق افراد بومي تعبير اي در اين اعالميه را نمي ــ هيچ نكته2

  .ذآر شده است و سازنده ترتيبات سودمند

   38ماده 

  .رندآشورها، با مشورت و همكاري مردمان بومي بايد براي نيل به اهداف اين اعالميه تدابير مقتضي، از جمله در زمينه قانونگذاري، به عمل آو

  39ماده 

ي، براي برخورداري از حقوق ذآر شده در اين اعالميه لالمل شورها و از طريق همكاري بينمردمان بومي حق دارند به ياري مالي و فني از آ

  .دسترسي داشته باشند

  40ماده 

مردمان بومي حق دسترسي به داوري و قضاوت سريع از طريق روند عادالنه و منصفانه براي حل مناقشات و مشاجرات با آشورها يا ساير 

هايي بايد به   در چنين قضاوت. جمعي خود دارند هاي موثر براي همه موارد نقض حقوق فردي و دسته چارهطرفين، و همچنين به تدابير و 

  .ل توجه بايسته معطوف شودلالم هاي حقوق بوميان مربوطه و حقوق بشر بين ها، مقررات و نظام رسوم، سنت

  41ماده 

ي بين دولتي بايد به تحقق آامل مفاد اين اعالميه از طريق بسيج، از ها هاي تخصصي نظام ملل متحد و ساير سازمان ها و آارگزاري نهاد

ها و ابزار تضمين مشارآت مردمان بومي در مسائلي آه بر زندگي آنان تاثير  راه. جمله، همكاري مالي و ياري و مساعدت فني آمك آنند

  .گذارد بايد تعيين شود مي

  42ماده 

هاي در سطح  هاي تخصصي، از جمله آارگزاري ، و آارگزاريان ائمي مربوط به مسائل بوميسازمان ملل، نهادهاي آن، از جمله مجمع د

  .آشوري، و آشورها بايد احترام به مفاد اين اعالميه و اجراي آامل آن را تشويق و موثر بودن آن را پيگيري آنند

  43ماده 

جهان را تشكيل ) بوميان(ي بقا، منزلت و رفاه مردمان بومي حقوق به رسميت شناخته شده در اين اعالميه حداقل معيارها و ضوابط برا

  .دهد مي

  44ماده 

  .هاي به رسميت شناخته شده در اين اعالميه به طور يكسان در مورد افراد بومي مذآر و مونث تضمين شده است آليه حقوق و آزادي

  45ماده 



 

يا نابود آننده حقوقي تعبير آرد آه مردمان بومي اينك دارند يا ممكن است  آننده توان به عنوان عامل آم اي در اين اعالميه را نمي هيچ نكته

  .در آينده به دست آورند

   46ماده 

توان به عنوان مجوز حقي براي يك آشور، مردم، گروه يا شخص براي مشارآت در فعاليتي، يا انجام  اي در اين اعالميه را نمي ـ هيچ نكته1

يا آلي تماميت ارضي يا وحدت  جزئیيا مجوز يا مشوق اقدامي تعبير آرد آه مخل يا موجب تجزيه ،  اقدامي برخالف منشور ملل متحد

  .سياسي آشورهاي مستقل و داراي حاآميت شود

اعمال حقوق تعيين شده  . هاي بنيادي همگان بايد محترم شمرده شود ـ در اعمال حقوق اعالم شده در اعالميه حاضر حقوق بشر و آزادي2

هر . الملل تعيين شده است حقوق بشر بينهايي خواهد بود آه به وسيله قانون و مطابق با تعهدات  اعالميه فقط در معرض محدوديتدر اين 

هاي ديگران و  منحصرا به منظور تامين شناسايي و احترام الزم براي حقوق و آزاديو محدوديتي از اين نوع بايد غيرتبعيضي بوده و به شدت 

  .ساالر ضروري باشد آورترين نيازهاي عادالنه جامعه مردم امبراي تامين الز

ساالري، احترام به حقوق بشر، برابري، عدم تبعيض، حكومت مطلوب و  ــ مفاد عرضه شده در اين اعالميه بايد مطابق با اصول عدالت، مردم3

  .حسن نيت تعبير شوند

  


