ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิ ทธิของชนเผ่าพืน้ เมือง
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
โดยอาศัยวัตถุประสงค์และหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติและโดยความสุ จริ ตใจในการทาให้พนั ธ
กรณี ของรัฐบรรลุผลตามกฎบัตรฉบับนี้
ยืนยัน ว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีความเสมอภาคเท่ากับคนอื่น ๆ ทั้งปวง
ในขณะ ที่รับรู ้ถึงสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นทั้งปวงว่ามีความแตกต่างกัน พิจารณาว่าพวกตนก็แตกต่าง
และพึงได้รับความเคารพเช่นนั้น
ยืนยันด้วย
ว่าผูค้ นทั้งปวงเป็ นส่ วนของความหลากหลาย
และความมัง่ คัง่ แห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมทั้งหมด ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นมรดกร่ วมกันของมนุษยชาติ
ยืนยันต่
อไป
ว่าหลักการ
นโยบายและปฏิบตั ิการทั้งปวงบนพื้นฐานของหรื อสนับสนุนความเหนือกว่าของผูค้ นหรื อปั จเจกบุคคล
บนพื้นฐานของความแตกต่างในชาติกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพนั ธุ์
หรื อวัฒนธรรมว่าเป็ นผูเ้ หยียดเชื้อชาติ ไม่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
ขาดความสมเหตุสมผลในทางกฎหมาย พึงประณามในทางศีลธรรม และอยุติธรรมในทางสังคม
ยืนยันซ้ า ว่าชนเผ่าพื้นเมืองควรปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ในการใช้สิทธิของพวกตน
ด้วยความเป็ นห่วงว่าชนเผ่าพื้นเมืองได้ รับความทุกข์ทรมานจากความอยุติธรรมในประวัติศาสตร์อนั เป็
นผลสื บเนื่องมาจาก การตกเป็ นอาณานิคมและ การสู ญเสี ยการเป็ นเจ้าของที่ดิน เขตแดน
และทรัพยากรของพวกตน ดังนั้นจึงเป็ นการกันมิให้พวกเขาได้ใช้สิทธิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพัฒนาให้เป็ นไปตามความต้องการและความสนใจของตนเอง
ตระหนัก
ถึงความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะให้เกิดความเคารพและส่ งเสริ มสิ ทธิ อันติดตัวมาแต่กาเนิ ดของชนเผ่าพื้นเมือ
ง ซึ่งได้มาจากโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และจากวัฒนธรรม ประเพณี ทางจิตวิญญาณ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของตน โดยเฉพาะ สิ ทธิเหนือที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรของตน
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ตระหนัก
มากขึ้น
ถึงความจาเป็ นเร่ งด่วนในการให้ความเคารพและส่ งเสริ มสิ ทธิ ของชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับการยืนยันในส
นธิสัญญา ความตกลงและการจัดเตรี ยมการอื่นๆ ที่กระทาร่ วมกับรัฐ
ยินดี ในความจริ ง ที่ วา่ ชนเผ่าพื้นเมืองกาลังรวมพลังกันเพื่อการเสริ มสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อยุติการเลือกปฎิบตั ิและการกดขี่ทุกรู ปแบบที่เกิดขึ้นในที่ใดก็ตาม
เชื่อมัน่ ว่า การที่ชนเผ่าพื้นเมืองควบคุมการพัฒนาที่มีผล
กระทบ ต่อตั วเอง
ที่ดิน
อาณาเขตและทรัพยากรของตนจะทาให้พวกเขาสามารถดารงรักษาและเสริ มความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
วัฒนธรรมและประเพณี ของตน
และเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาของพวกเขาให้เป็ นไปตามความมุ่งหวังและความต้องการของตนเอง
ทั้งยังตระหนักว่า
การให้
ความเคารพต่อภูมิปัญญา
วัฒนธรรมและการปฏิบตั ิตามประเพณี ของชนเผ่าพื้นเมือง จะนาไปสู่ การพัฒนา ที่ยงั่ ยืนและเท่าเทียม
รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม
เน้น ย้าว่า การ ล้มเลิกการ ใช้อานาจทางทหารเหนือที่ดิน
และเขตแดนของชนเผ่าพื้นเมือง
จะ ก่อให้เกิดสันติภาพ
ความก้าวหน้า
ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาติต่าง ๆ และประชาชนของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตระหนักถึงสิ ทธิ ของครอบครัวและชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองในอันที่จะคงไว้ซ่ ึ งควา
มรับผิดชอบร่ ว มกันในการเลี้ยงดู ฝึ กฝน ให้การศึกษาและความสุ ขสบายของเด็ก ๆ ของพวกเขา
ที่สอดคล้องกับสิ ทธิ เด็ก
พิจารณา
ว่า สิ ทธิ ตาม ที่ได้รับการยืนยันในสนธิสัญญา
ความตกลง และการ จัด การ เชิง สร้างสรร อื่นใด ระหว่าง รัฐและ ชนเผ่าพื้นเมือง ในบางสถานการณ์
เป็ นข้อกังวล ความสนใจ ความรับผิดชอบและประเด็นเฉพาะระหว่างประเทศ
พิจารณาอีกว่าสนธิ สัญญา
ความ ตกลงและการจัด การเชิงสร้างสรร อื่น ใดรวมทั้ง ความสัมพันธ์ ที่เอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็น
เป็ นพื้นฐานในการร่ วมเป็ นภาคีที่เข้มแข็งระหว่างรัฐกับชนเผ่าพื้นเมือง
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รับทราบว่ากฎบัตรสหประชาชาติ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง
รวมทั้งปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบตั ิการ
ยืนยันถึงความสาคัญขั้นพื้นฐาน
ของสิ ทธิ ในการกาหนดตนเองของผูค้ นทั้งปวง
ซึ่ งเป็ นเหตุให้พวกเขากาหนดสถานภาพของตนและดาเนินก
ารพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของตนได้อย่างเสรี
ระลึกไว้วา่ ไม่มีส่วนใดในคาประกาศนี้ที่อาจนามาใช้ปฏิเสธบุคคลใด ๆ
ในสิ ทธิ ที่จะกาหนดตนเองของเขาที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
เชื่อว่าการยอมรับสิ ทธิ ของชนเผ่าพื้นเมืองในปฏิญญานี้จะช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์ อนั มี ลกั ษณะของ
ความความร่ วมมือและ ปรองดรอง ระหว่างรัฐกับชนเผ่าพื้นเมือง บนพื้นฐานของ หลัก ความยุติธรรม
ประชาธิปไตย การเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน การไม่เลือกปฏิบตั ิและหลักสุ จริ ตใจ
ส่ งเสริ มให้รัฐ
ปฏิบตั ิตามและดาเนินการใดๆ
ตามพันธกรณี ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ ภายใต้กลไกระหว่างประเทศ อย่างมีประสิ ทธิ ผล
โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชน ด้วยการปรึ กษาหารื อและร่ วมมือกับคนที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น
เน้น
ย้า
ว่า สหประชาชาติ
มีบทบาทสาคัญและต่อเนื่องในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ ของชนเผ่าพื้นเมือง
เชื่อว่า คาประกาศนี้เ
ป็ นก้าว ต่อไปที่ สาคัญ สาหรับ การ ยอมรับ การ ส่ งเสริ ม
และ การ คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของชนเผ่าพื้นเมือง
รวมทั้ง การพัฒนากิจกรรม ต่างๆ
ในระบบงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
ยอมรับและยืนยันว่าชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละคนมีสิทธิ โดยปราศจากการเลือกป
ในด้านสิ ทธิมนุษยชนทุกประการ
ที่ได้รับรับรอง ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
และยอมรับว่าชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ องค์รวมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับการดารงอยู่
การอยูด่ ีกินดีและการพัฒนาในฐานะเป็ นประชาชาติ

ฏิ บัติ
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ยอมรับว่าสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเท
ศ
และความสาคัญของลักษณะเฉพาะและความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาคแล
ะประเทศเป็ นประเด็นที่ควรนาไปพิจารณา
จึงขอประกาศอย่างเป็ น ทางการในปฏิญญา สหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิ ของชนเผ่าพื้นเมือง ดัง ต่อไปนี้
เพื่อเป็ นมาตรฐานให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการเข้าเป็ นภาคีและการเคารพซึ่ งกันและกัน

มาตรา 1.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะได้รับความพึงใจอย่างเต็มที่
ทั้งในฐานะส่ วนรวมและปั จเจกบุคคล
ในสิ ทธิ มนุษยชนทั้งปวงและเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน ตามที่ ได้รับการรับรองในกฎบัตรสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนและกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรา 2.
ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองมีเสรี ภาพและความเสมอภาคเท่า เทียมกับกลุ่มคนและบุค
คล อื่น ๆ และมีสิทธิที่จะ ใช้สิทธิของเขาโดยปราศจากการ
เลือกป ฏิ บัติ ในทุกรู ปแบบ
โดยเฉพาะบนพื้นฐานของความเป็ นชนเผ่าพื้นเมืองโดยกาเนิดหรื อโดยอัตลักษณ์ของตน
มาตรา 3.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการกาหนดตนเอง โดยเหตุแห่งสิ ทธิ น้ นั
พวกเขามีอิสระที่จะกาหนดสถานภาพทางการเมืองและดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของตนได้อย่างอิสระ
มาตรา 4.
ชนเผ่าพื้นเมือง
ในการใช้สิทธิ ในการกาหนดตนเอง มีสิทธิ
ในความ เป็ นอิสระ
หรื อ ในการ ปกครองตนเอง ใน เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน และ กิจการใน ท้องถิ่น ของตน
รวมทั้งวิธีและแนวทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่หน่วยกิจกรรมอันเป็ นอิสระของตน
มาตรา 5
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ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะธารงรักษาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
อันมีลกั ษณะเฉพาะของตน
ในขณะที่ยงั คงรักษาสิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในชีวติ ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของรัฐ ตามที่พวกเขาเลือก
มาตรา 6.
บุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับสัญชาติ
มาตรา 7
1. ปัจเจกบุ คคลของชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการดารงชีวติ
บูรณภาพทางด้านจิตใจและร่ างกาย เสรี ภาพและความมัน่ คงของบุคคล
2. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ
ร่ วมกัน ที่จะมีชีวติ อยูอ่ ย่างเสรี สันติ
และมัน่ คงในฐานะที่เป็ นกลุ่มชนเฉพาะและ ต้องไม่ ตกอยูภ่ ายใต้ การกระทาใดอันเป็ น ลักษ
ณะของการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ หรื อการกระทา
อื่นใดที่เป็ นความรุ นแรง
รวมทั้งการพรากเด็กจากกลุ่มหนึ่งไปสู่ อีกกลุ่มหนึ่งโดยการบังคับ
มาตรา 8.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะไม่ถูกบังคับ ให้ผสมกลมกลืนทางวัฒ
นธรรม หรื อ ทาลายวัฒนธรรมของตน
2. รัฐต้องจัดหากลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสาหรับ
( ก )
การกระทาใด ๆ
ที่มีเป้ าหมายหรื อมีผลให้ตอ้ งพรากพวกเขาจากบูรณภาพแห่งตนในฐานะที่เป็ นกลุ่มชน
เฉพาะ หรื อจากคุณค่าทางวัฒนธรรมหรื ออัตลักษณ์ของตน
( ข )
การกระทาใด ๆ
ที่ มีเป้ าหมายหรื อมีผลให้พวกเขาหลุดพ้นจากความเป็ นเ
จ้าของที่ดิน เขตแดน
หรื อทรัพยากรของตน
(ค) รู ปแบบใด ๆ
ของการบังคับเคลื่อนย้ายประชากรซึ่ งมีเป้ าหมายหรื อมีผลให้เกิดการละเมิดหรื อ ลิ
ดรอนสิ ทธิใด ๆ ของพวกเขา
(ง) รู ปแบบใด ๆ
ของการบังคับให้มีการผสมกลมกลืนหรื อการรวมพวกทางวัฒนธรรม
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(จ) รู ปแบบใด ๆ
ของการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะ ส่ งเสริ มหรื อยุยงให้มีการเลือกปฎิบตั ิทางชาติ
พันธุ์และเชื้อชาติต่อพวกเขา
มาตรา 9.
ชนเผ่าพื้นเมืองและ บุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมือง มีสิทธิ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนพื้นเมืองหรื อชาติ
อันเป็ นไปตาม ขนบ ธรรมเนียมและประเพณี ของชุมชนหรื อชาติที่เกี่ยวข้องนั้น
ไม่อาจให้มีการเลือกปฏิบตั ิใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ น้ ี
มาตรา 10.
ชนเผ่าพื้นเมืองต้องไม่ถูกบังคับให้ออกจากที่ดินหรื อเขตแดน
ของ ตน
จะ ไม่มีการ ตั้งถิ่นฐานใหม่ เกิดขึ้น โดยปราศจาก การ ยินยอมที่ มีการบอกแจ้ง เข้าใจล่วงหน้า
และเป็ นอิสระ
ของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
และ หลังจากที่มี ข้อตกลงในการชดเชยที่ เป็ นธรรม และเหมาะสมแล้ว และหากเป็ นไปได้
ให้มีทางเลือกในการกลับคืนถิ่นนั้นได้อีก
มาตรา 11.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิท ธิ ที่จะปฏิบตั ิและฟื้ นฟู ขนบธรมมเนียม และ ประเพณี ของตน
ซึ่งรวมถึงสิ ทธิในการธารงรักษา
คุม้ ครองและพัฒนาการแสดงออกทางวัฒนธรรมของตนทั้ งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เช่น
แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ประดิษฐกรรม แบบลวดลาย พิธีกรรม เทคโนโลยี
และทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดงและวรรณกรรม
2. รัฐจะต้องจัด ให้มี การชดเชยโดยผ่าน กลไกที่มีประสิ ทธิภาพซึ่งอาจหมาย รวมถึงการเรี ยกคืน
ทรัพย์
สมบัติ
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ศาสนาและจิตวิญญาณที่ได้ถูกนาไปโดยปราศจาก การรับรู ้และการยินยอมล่วงหน้า ของชนเผ่า
พื้นเมือง หรื อ ที่ ละเมิด ต่อกฎหมาย ประเพณี และขนบ ธรรมเนียมของพวกเขา
ทั้งนี้โดยความร่ วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรา 12.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการแสดงออก ปฏิบตั ิการ
พัฒนาและสอน ประเ พณี ทางจิตวิญญาณและศาสนา
มี สิ ทธิในการธารงรักษา คุม้ ครอง

ขน บธรรมเนียม และพิธีกรรม
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และมีช่องทางส่ วนตัวในการเข้าถึงแหล่งทางศาสนาและวัฒนธรรมของตน
มี สิ ทธิในการใช้และควบคุมวั
ตถุ ทางพิธีกรรม
และมีสิทธิ ในการส่ งกลับคืนชิ้นส่ วนของมนุษย์สู่ถิ่นกาเนิด
2 . รัฐ ต้อง พยายามให้
มีการ
เข้าถึง และหรื อ
การส่ งคืนวัตถุทางพิธีกรรมและชิ้นส่ วนมนุษย์ที่ได้ครอบครองไว้โดยผ่านกลไกที่มีประสิ ทธิ ภา
พ โปร่ งใสและเป็ นธรรม ที่พฒั นาร่ วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 13.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะฟื้ นฟู ใช้ พัฒนาและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ภาษา
ธรรมเนียมมุขปาฐะ ปรัชญา ร
ะบบตัวเขียน และวรรณกรรมของตน
รวมทั้งการกาหนดและการรักษาชื่อเดิมของชุมชน สถานที่และบุคคลไปสู่ คนรุ่ นต่อไป
2. รัฐต้องมีมาตรการที่มีประสิ ทธิผล
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ ทธิ น้ ีจะได้รับการคุม้ ครองและให้แน่ใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองจะสามารถเข้าใจและ
ได้รับการเข้าใจในขั้นตอนเอกสารทางการเมือง กฎหมายและการบริ หาร หากจาเป็ น
ให้มีการจัดหาการแปลภาษาให้หรื อโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
มาตรา 14.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะจัดตั้งและควบคุมระบบการศึกษาและสถาบัน การศึกษาของตนในกา
รให้การศึกษาด้วยภาษาของตนเอง
ในลักษณะที่เหมาะสมกับวิถีทางวัฒนธรรมของการสอนและการเรี ยนรู้ของตนเอง
2. บุคคลที่เป็ น
ชนเผ่าพื้นเมือง
โดยเฉพาะเด็กมีสิทธิในการศึกษาของรัฐทุกรู ปแบบและทุกระดับโดยปราศจากการเลือก ประติ
บัติ
3. รัฐจ ะ ต้อง โดยร่ วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง
มี มาตรการที่มีประสิ ทธิผล
เพื่อ ให้ปัจเจกบุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะเด็ก และผูอ้ าศัยอยูน่ อกชุมชนของตน
มีการเข้าถึงการศึกษา เมื่อสามารถกระทาได้ตามแบบวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง
มาตรา 15.
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1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในศักดิ์ศรี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์
และความมุ่งหวังในชีวติ
อันจักต้องได้รับสะท้อนออกมาอย่างเหมาะสมในการศึกษาและข้อมูลสาธารณะ
2. รัฐ ต้องมี
มาตรการที่มีประสิ ทธิผล
โดย การปรึ กษาหารื อ
และ ร่ วม มือ กับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ ต่อสู ้กบั อคติและ ขจัด การเลือกป ฏิ บตั ิ และเพื่อส่ งเสริ มความอดทนอดกลั้น ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองกับภาคส่ วนอื่นๆ ทั้งหมดของสังคม
มาตรา 16.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะ
จัด ทา สื่ อที่ เป็ น ภาษา ของตนเอง
และมีสิทธิในการเข้าถึงสื่ อในทุกรู ปแบบที่มิใช่ของชนเผ่าพื้นเมือง โดยปราศจากการเลือกป ฏิบ ั
ติ
2. รัฐควรมีมาตรการที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้แน่ใจว่าสื่ อที่เป็ นของรัฐสามารถสะท้อนความหลากห
ลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่าง
ถูกต้อง
รัฐ ควรสนับสนุนให้สื่อที่เป็ นเจ้าของโดยบริ ษทั
เอกชน
มีการสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเพียงพอ
โดยต้องไม่กระทบกระเทือนต่อเสรี ภาพอันสมบูรณ์ในการแสดงความคิดเห็น
มาตรา 17.
1. บุคคลที่เป็ น
ชนเผ่าพื้นเมือง
รวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ทุกประการตามที่ระบุไว้ใน กฎหมายแรงงานที่บงั คับใช้ภายในปร
ะเทศและระหว่างประเทศ
2. รัฐต้องปรึ กษาหารื อและร่ วมมือกับชนเผ่าพื้นเมืองในการหามาตรการเฉพาะที่จะคุม้ ครองเด็กข
องชนเผ่าพื้นเมืองจากการ ถู ก เอ ารัดเอาเปรี ยบทางเศรษฐกิจและจากการทางานใดๆ
ที่มี ภยั อันตราย หรื อ มีผลกระทบต่อการศึกษาของเด็ก หรื อ มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ หรื อ
พัฒนาการ ทาง ร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม หรื อ สังคม
ของเด็ก
โดยพิจารณาถึงลักษณะที่เปราะปางเป็ นการเฉพาะของเด็ก และความสาคัญของการศึก ษาสาหรั
บการพัฒนาศักยภาพของพวกเขา
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3. บุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะไม่ตกอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของการเลือกปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องการจ้างงานหรื อค่าจ้าง
มาตรา 18.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของพวกเขา
โดยผ่านผูแ้ ทนที่พวกเขาเลือกเองตามกระบวนการของตนเอง
และในการธารงรักษาและพัฒนาสถาบันที่ทาหน้าที่ตดั สิ นใจอันเป็ นลักษณะของชนเผ่าพื้นเมืองของตนเ
อง
มาตรา 19.
รัฐจะต้องปรึ กษาและร่ วมมืออย่างสุ จริ ตใจกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องโดยผ่านสถาบันผูแ้ ทนของเขาใ
นการขอรับ การยินยอมที่
มีการบอกแจ้ง เข้าใจล่วงหน้า และเป็ นอิสระ
ก่อนที่จะมีการรับรองและดาเนินการตามมาตรการในทางนิติบญั ญัติ หรื อทางปกครองที่อาจส่ งผลกระท
บต่อพวกเขา
มาตรา 20.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะธารงรักษาและพัฒนาระบบ
หรื อสถาบั น การเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของตนเพื่อให้เกิดความมัน่ คงในการใช้วถิ ี ทางของตนในการยังชีพ และการ
พัฒนา และเข้าร่ วมกิจกรรมตามประเพณี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของตนอย่างเสรี
2. ชนเผ่าพื้นเมืองผูซ้ ่ ึ งถูกพรากวิถีการยังชีพและการพัฒนาของตนต้องมีสิทธิ ได้รับการชดเชยอย่า
งยุติธรรม
มาตรา 21.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ปรับปรุ งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตน โดยปราศจากการเลือกป ฏิ
บัติ รวมทั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ใน เรื่ อง ของการ ศึกษา การ จ้างงาน
การฝึ กอบรมด้านอาชีพและการฝึ กซ้ า ที่อยูอ่ าศัย สุ ขาภิบาล
สุ ขภาพอนามัยและความมัน่ คงทางสังคม
2. รัฐ ต้อ งมีมาตรการที่มีประสิ ทธิผล
และมาตรการเฉพาะ
ตามความเหมาะสม
ในการที่จะ พัฒนา อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
ชนเผ่าพื้นเมือง
โดยให้ความใส่ ใจเป็ นการเฉพาะในเรื่ องสิ ทธิและความต้องการพิเศษของผูอ้ าวุโส สตรี เยาวชน
เด็กและผูพ้ ิการชนเผ่าพื้นเมือง
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มาตรา 22.
1. สิ ทธิและความต้องการพิเศษของผูอ้ าวุโส สตรี เยาวชน
เด็กและ คนทุพลภาพ ที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมือง ในการดาเนินงานของปฏิญญาฉบับนี้
ต้องได้รับการใส่ ใจเป็ นพิเศษ
2. รัฐต้องมีมาตรการร่ วมกับชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อ รับรองว่า สตรี และเด็กชนเผ่าพื้นเมืองจะได้รับการ
พิทกั ษ์และการคุม้ ครองอย่างเต็มที่จากการถูกเลือกปฏิบตั ิแล่ะจากความรุ นแรงในทุกรู ปแบบ
มาตรา 23
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจและการพัฒนาลาดับความสาคัญและยุทธศาสตร์ สาหรับก
าร ใช้สิทธิในการพัฒนาของตน โดยเฉพาะ
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะเข้าไปร่ วม ในการพัฒนา และกาหนด แผนงานด้านสุ ขภาพอนามัย
ที่อยูอ่ าศัย เศรษฐกิจและสังคมที่มีผล กระทบ ต่อพวกเขาและ เท่าที่ จะกระทาได้
บริ หารแผนงานเหล่านี้โดยผ่านสถาบันของตนเอง
มาตรา 24.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการแพทย์ตามประเพณี ปฏิบตั ิของตนและในการธารงรักษาไว้ซ่ ึง วิถีกา
รรักษา สุ ขภาพ ของตัวเอง รวมทั้งการอนุ รักษ์แร่ ธาตุ สัตว์ และ พันธุ์พืชที่เป็ นตัวยา สาคัญ
บุคคลที่เป็ นชนพื้นเมืองทุกคนมีสิทธิ ในการเข้าถึงการบริ การทางสุ ขภาพและสังคมทุกด้านของ
รัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ทั้งสิ้ น
2. บุคคลที่เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ อนั เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึง มาตรฐานสู งสุ ดของด้าน สุ ขภาพ
กายและจิต รัฐควรดาเนินขั้นตอนที่จาเป็ น เพื่อให้บรรลุถึงสิ ทธิ ดงั กล่าวนี้อย่างเต็มที่
มาตรา 25.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะธารงรักษาและเสริ ม สร้างความเข้มแข็ง ของความสัมพันธ์ดา้ นจิตวิญญาณ กับ
ที่ดิน เขตแดน น้ าและ
ชายฝั่ง
ทะเล และทรัพยากรอื่น ๆ
ซึ่งพวกเขาได้ เป็ นเจ้าของ ตามประเพณี หรื อมิฉะนั้นเคย ครอบครองหรื อใช้ประโยชน์ อยูก่ ่อนแล้ว
และมีสิทธิที่ดารงความรับผิดชอบในการส่ งเสริ มสิ่ งเหล่านี้สู่คนในรุ่ นต่อไป
มาตรา 26.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในที่ดินและเขตแดน และทรัพยากร ซึ่งพวกเขา ได้ ครอบครอง
เป็ นเจ้าของตามประเพณี หรื อมิฉะนั้นจากการที่เคยใช้หรื อเคยได้รับมาก่อน
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2. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ
เป็ นเจ้าของ
ใช้ พัฒนาและ
ควบคุม ที่ดิน
เขตแดนและทรัพยากรที่พวกเขาเป็ นเจ้าของด้วยเหตุผล จากการเป็ นเจ้าของตามประเพณี
หรื อการครอบครอง
หรื อ การใช้ตามประเพณี
อื่นๆ
รวมทั้งกรณี การได้มาซึ่ งสิ่ งเหล่านั้นโดยวิธีอื่น
3. รัฐจักต้องให้การ
ยอมรับ และการคุม้ ครอง
ใน ทาง กฎหมาย ต่อ ที่ดิน
เขตแดนและทรัพยากรเหล่านี้
การยอมรับดังกล่าวจักต้องกระทาโดยการให้ความเคารพต่อประเพณี
วัฒนธรรมและระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา 27
รัฐต้องจัดตั้งและดาเนินการร่ วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการที่ เป็ นธรรม อิสระ
เปิ ด เผย เป็ นกลาง เปิ ดเผย และโปร่ งใส
ให้การยอมรับกฎหมาย
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
จารี ต ประเพณี
และระบบการถือครองที่ดินของชนเผ่าพื้นเมือง
เพื่อสร้างการยอมรับและ
พิจารณาถึงสิ ทธิ ของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้
องกับที่ดิน
เขตแดนและทรัพยากร อย่างเหมาะสม รวมทั้ง พื้นที่ที่ชนเผ่าพื้นเมืองเคยเป็ นเจ้าของตามประเพณี
หรื อมิฉะนั้นเคยครอบครองหรื อใช้มาก่อน
ชนเผ่าพื้นเมืองควรมีสิทธิ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการดังกล่าวนี้ดว้ ย
มาตรา 28.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะได้ รับ การชดเชย โดยวิธีที่อาจหมายรวมถึง การ ได้กลับคืน
หรื อถ้าหากเป็ นไปไม่ได้ ต้องได้รับการชดเชยที่ เหมาะสม เท่าเทียมและเป็ นธรรมสาหรับ ที่ดิน
เขตแดนและทรัพยากรซึ่งพวกเขาเป็ นเจ้าของ
หรื อเคย ครอบครอง
หรื อ ใช้ประโยชน์ ตามประเพณี อยูก่ ่อนแล้ว แต่ ถูก ยึด ถูกเอาไป ถูกครอบ ครอง ถู ก ใช้
หรื อ ถูก ทาให้เสี ยหาย โดยปราศจาก การ ยินยอม ที่ มีการ บอกแจ้ง เข้าใจ ล่วงหน้า
และเป็ นอิสระที่ได้รับการบอกแจ้งและความเข้าใจล่วงหน้าของพวกเขา
2. นอกเสี ยจากว่า เป็ น เรื่ อง ที่ ตกลงกัน อย่างเป็ นอิสระกับชนเผ่าพื้นเมือง
ที่เกี่ยวข้อง
การชดเชย จะอยู่ ในรู ปของที่ดิน เขตแดนและทรั
พยากรที่ มีคุณภาพ
ขนาดและสถานะทางกฎหมายที่เทียบเท่ากัน หรื อ มีการชดเชยที่เป็ นตัวเงิน หรื อ ในลักษณะอื่น
ๆ ที่เหมาะสม
มาตรา 29.
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1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการอนุรักษ์
ฟื้ นฟูและปกป้ องสภาพแวดล้อมและศักยภาพในการผลิตในที่ดิน
หรื อ
เขตแดนและทรัพยากรของตน
รัฐต้องจัดตั้งและดาเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือชนเผ่าพื้นเมืองในการอนุรักษ์และการคุ ้
มครองสิ่ งดังกล่าว โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
2. รัฐต้องมีมาตรการที่มีประสิ ทธิ
ภาพ เพื่อ ให้แน่ใจได้วา่ ไม่มีการ
จัด เก็บ
หรื อทิ้งวัตถุ
อันตราย ในที่ดิน หรื อ เขตแดนของชนเผ่าพื้นเมือง
โดยไม่ได้รับความยินยอมที่มีการบอกแจ้ง เข้าใจล่วงหน้า และเป็ นอิสระ
3. รัฐต้องมีมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพ
ตามความจาเป็ น
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสาหรับการ
ติดตาม
ดูแล
การรักษาและการพื้นฟูสุขภาพของชนเผ่าพื้นเมืองตามที่ได้พฒั นาและดาเนินการโดยประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุอนั ตรายดังกล่าว ต้องได้รับการดาเนินงานอย่างจริ งจัง
มาตรา 30.
1. กิจกรรมทางด้านทหารไม่ควรเกิดขึ้นในที่ดิน หรื อ เขตแดนของชนเผ่า
พื้นเมือง
นอกจากเป็ นภัยคุกคาม
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะ
หรื อกรณี ที่เกิดจากข้อตกลงอย่างมีอิสระหรื อตามการร้องขอจากชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
2. รัฐ ต้องดาเนินการปรึ กษาหารื อกับ
ชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่าน ขั้นตอน ที่เหม าะสมและโดยเฉพาะผ่านสถาบัน
ผูแ้ ทนของเขา
ก่อนที่จะมีการใช้ที่ดินหรื อเขตแดนสาหรับกิจกรรมด้านการทหาร
มาตรา 31
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ที่จะธารง รักษา ควบคุม คุม้ ครองและพัฒ นามรดกทางวัฒนธรรม
องค์ ความรู้ตามประเพณี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของเขา
เช่นเดียวกับ การแสดงออกทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของตน
รวม ไปถึง ทรัพยากรมนุษย์และพันธุ์กรรมอื่น ๆ เมล็ดพันธุ์ เวชภัณฑ์ยา
ภูมิปัญญาในด้าน คุณสมบัติของ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ธรรมเนี ยมมุขปาฐะ วรรณคดี
แบบลวดลาย กีฬา เกมส์และทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง พวกเขายังมีสิทธิที่จะรักษา ควบคุม
คุม้ ครองและพัฒนาทรัพย์สินทางปั ญญาของเขาต่อมรดกทางวัฒนธรรม
ความรู ้พ้นื บ้านและการแสดงออกทางวัฒนธรรมของพวกเขา
2. รัฐโดย
ความร่ วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง
ควรมีมาตรการที่มีประสิ ทธิ ผลในการยอมรับและคุม้ ครองการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
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มาตรา 32.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการ ตัดสิ นใจและพัฒนาลาดับความสาคัญและยุทธศาสตร์สาหรับการ
พัฒนาหรื อการใช้ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ ของตน
2. รัฐ ต้อง ปรึ กษาและร่ วมมือโดยสุ จริ ตใจกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่
ยวข้อง
โดยผ่านสถาบันที่เป็ นตัวแทนของเขาในการ ขอรับการยินยอมที่มีการบอกแจ้ง และเป็ นอิสระ
ก่อน ที่ จะมีการอนุมตั ิโครงการใด ๆ ที่มีผล กระทบ ต่อที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ
ของพวกเขา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้ประโยชน์หรื อการ ใช้ประโยชน์ แร่ ธาตุ
น้ าหรื อทรัพยากรอื่น ๆ
3. รัฐต้องจัดหากลไกที่มีประสิ ทธิผลสาหรับการชดเชยที่ ดีและยุติธรรมสาหรับกิจกรรม ดังกล่าว
และ จัดหา มาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบในทางลบของ
สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรื อจิตวิญญาณ
มาตรา 33.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ตดั สิ นใจในการกาหนดอัตลักษณ์หรื อสมาชิกภาพที่สอดคล้องตามจารี ตแ
ละประเพณี
ของตนเอง
ในการนี้ตอ้ งไม่ทาให้เขาเสี ยสิ ทธิ ในการที่จะได้รับสัญชาติจากรัฐในประเทศที่เขาอาศัยอยู่
2. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการคัดเลือกสมาชิกภาพของสถาบั
นตามกระบวนการของตนเอง
มาตรา 34.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการส่ งเสริ ม พัฒนา และธารงรักษาโครงสร้างทางสถาบัน และจารี ตประเพณี
จิตวิญญาณ วัฒนธรรม กระบวนการและปฏิบตั ิการ ที่มีลกั ษณะเฉพาะและ ในกรณี ที่ยงั มีอยู่
ระบบ
ยุติธรรม หรื อระบบ
ตามจารี ตหรื อประเพณี
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรา 35.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการกาหนดความรับผิดชอบของปั จเจกบุคคลที่มีต่อชุมชนของตน
มาตรา 36.
1. ชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะ
กลุ่ม ที่ถูกแบ่งแยกโดยเขตแดนระหว่างประเทศ
มีสิทธิ ที่จะธารงรักษาและพัฒนาการติดต่อ ความสัมพันธ์ และความร่ วมมือ
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รวมทั้งกิจกรรมเพื่อคว
ามมุง่ หมายทางจิตวิญญาณ วัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจและสังคมกับสมาชิกของตนเองรวมทั้งคนอื่น ๆ ที่อยูข่ า้ มเขตแดน
2. รัฐโดยการปรึ กษาหารื อและความร่ วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง จะต้องใชมาตรการที่มีประสิ ทธิผล
ที่เอื้อให้มีการใช้สิทธิ และการนาเอาสิ ทธิ น้ ีไปปฏิบตั ิ
มาตรา 37.
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการ
ยอมรับ เคารพ และบั งคับใช้สนธิสัญญา ข้อตกลง
และการจัดการเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่ได้ สรุ ปร่ วมไว้ กับรัฐหรื อผู ้ รับช่วงต่อในการปกครอง
และให้รัฐนับถือและเคารพต่อสนธิสัญญา ข้อตกลงและการจัดการเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ ดังกล่าว
2. ปฏิญญาฉบับนี้จะต้องไม่ถูกนาไปตีความเพื่อทาให้สิทธิ ของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยูใ่ นสนธิ สัญญ
า ข้อตกลงและการจัดการเชิงสร้างสรรอื่นๆ น้อยลงหรื อหมดไป
มาตรา 38.
รัฐ โดยการปรึ กษาหารื อและความร่ วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง ควรมีมาตรการที่เหมาะสม
รวมทั้งมาตรการทางนิติบญั ญัติ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของปฏิญญานี้
มาตรา 39.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณและทางวิชาการจากรัฐและโดยผ่
านความร่ วมมือระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในสิ ทธิและเสรี ภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญานี้
มาตรา 40.
ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ ในการเข้าถึงและการตัดสิ นใจที่ทนั การณ์โดยผ่านกระบวนการที่ดีและยุติธรรมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทกับรัฐ
และ คน กลุ่มอื่นๆ
รวมทั้ง การ แก้ไขที่มีประสิ ทธิ ผลต่อ การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ
ร่ วมกัน ทั้งหมด
การตัดสิ นใจ ดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี กฎเกณฑ์
และระบบกฎหมายของชนเผ่าพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องและสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย
มาตรา 41.
องค์กรและ ทบวงการ ชานั ญ พิเศษ แห่ง สหประชาชาติ และองค์กร
ระหว่างรัฐอื่น ๆ
ควรมี ส่วนทาให้ บทบัญญัติ ในปฏิญญาฉบับนี้มีการปฏิบตั ิการ อย่างเต็มที่ โดยการระดมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความร่ วมมือทาง
ด้าน การเงินและการช่วยเหลือทาง
วิชาการ

15
ให้มีการจัดตั้งแนวทางและวิธีการที่แน่ใจถึงการเข้าไปมีส่วนร่ วมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเด็นที่มีผลก
ระทบต่อพวกเขา
มาตรา 42.
สหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรภายใต้สหประชาชาติ รวมไปถึงเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง
และทบวงการชานัญพิเศษแห่ง สหประชาชาติ รวมทั้ง องค์กรเหล่านี้ ในระดับประเทศ และรัฐ ต่างๆ
ต้อง ส่ งเสริ มการเคารพและการ
นาเอา ข้อบท ของปฏิญญาฉบับนี้
ไปใช้
รวมทั้งการติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ดว้ ย

มาตรา 43.
สิ ทธิที่ได้รับการ
ยอมรับ ในที่น้ ี ถือเป็ นมาตรฐานขั้นต่า
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชนเผ่าพื้นเมืองในโลกนี้

ของ การอยู่ รอด ศักดิ์ศรี

มาตรา 44.
สิ ทธิ และเสรี ภาพทั้งปวงที่ได้รับการรับรองในปฏิญญานี้ ได้รับการประกันอย่างเท่าเทียม แก่บุคคลที่เป็ น
ชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหญิงและชาย
มาตรา 45.
ปฏิญญาฉบับนี้ไม่มีส่วนใดที่อาจนาไปใช้ แปลความหมายเพื่อลดทอนหรื อยกเลิกสิ ทธิ ที่ชนเผ่าพื้นเมือง
มีอยูใ่ นปัจจุบนั หรื ออาจจะได้มาในอนาคต
มาตรา 46.
1. ปฏิญญาฉบับนี้ไม่มีส่วนใดที่ ถือว่าเป็ นการให้อานาจแก่รัฐ ประชาชาติ กลุ่มคน
หรื อคนใดในการกระทากิจกรรม หรื อการกระทาใดๆ ที่ขดั ต่อกฎบัตรของสหประชาชาติ
หรื อถือว่ามีอานา จให้การสนับสนุน หรื อการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแตกแยก
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อ ไม่วา่ จะเป็ นทั้งหมดหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ของบูรณภาพทางดินแดน
หรื อเอกภาพทางการเมืองขององค์อธิปัตย์และรัฐเอกราช
2. ในการใช้สิทธิ
ตาม ที่ ได้ประกาศ
ไว้ในปฏิญญา
นี้
ต้องเคารพ
สิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภา
พขั้นพื้นฐานของทุกคน
การใช้สิทธิตามที่ได้แถลงไว้ในปฏิญญานี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อจากัดของกฎหมายและพันธกรณี แห่งสิ ท
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ธิ มนุษยชนระหว่างประเทศเท่านั้น ข้อจากัดใดๆ
ที่มีข้ ึนจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบตั ิและมีข้ ึนได้เฉพาะเท่าที่จาเป็ นเพื่อคุม้ ครอง การยอมรับแ
ละเคารพสิ ทธิและเสรี
ภาพของผูอ้ ื่น
และเพื่อให้บรรลุตามหลักที่จาเป็ นอย่างยิง่ ของสังคมประชาธิ ปไตยเท่านั้น
3. บทบัญญัติที่เขียนไว้ในปฏิญญาฉบับนี้
ให้มีการ ตีความ ตาม หลักของความยุติธรรม
ความเป็ น ประชาธิปไตย การเคารพสิ ทธิมนุษยชน ความเสมอภา
ค การไม่เลือกปฺ ฏิ บตั ิ
การปกครองที่ดีและหลักสุ จริ ต

