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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/439/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

  العوملة وآثارها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان - ٦٢/١٥١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــنإذ تــسترشد  ــم املتحــدة ومبادئ ــاق األم  مبقاصــد ميث

م حقــوق اإلنــسان واحلريــاتوتــشجيع احتــران الــدويل يف تعزيــزاحلاجــة إىل حتقيــق التعــاو
 األساسية للجميع دون متييز،

، وكذلك إعالن وبرنامج عمـل فيينـا)١( إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانوإذ تشري 
 ،)٢(١٩٩٣يونيه/ حزيران٢٥اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف

العهـد الـدويل و)٣(د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل العهوإذ تشري أيضا 
 ،)٣(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إىل اإلعالن املتعلق بـاحلق يف التنميـة الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـةوإذ تشري كذلك 
 ،١٩٨٦ديسمرب/ كانون األول٤ املؤرخ٤١/١٢٨يف قرارها

ــشري  ــةلالن األمــم املتحــدة إىل إعــوإذ ت ــاميتني للــدورتني)٤(أللفي ــوثيقتني اخلت  وإىل ال
 للجمعية العامة املعقـودتني فــي نيويـورك)٦( والرابعة والعشرين)٥(االستثنائيتني الثالثة والعشرين

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
)٢( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٣(
 .٥٥/٢انظر القرار )٤(
 .، املرفق٢٣/٣ - ، املرفق والقرار دإ٢٣/٢ - القرار دإ )٥(
 .، املرفق٢٤/٢ - القرار دإ )٦(
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يونيـه/حزيـران ٢٦مـنيف الفتـرة ويف جنيـف٢٠٠٠يونيـه/ حزيران١٠ إلـى٥منيف الفترة
  على التوايل،،٢٠٠٠يوليه/متوز ١إىل
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦١/١٥٦ إىل قرارهاوإذ تشري أيضا 
ــوإذ تـــــشري كـــــذلك  ــة حقـــــوق اإلنـــــسانـ إلـــ ــؤرخ ٢٠٠٥/١٧ ى قـــــرار جلنـــ املـــ

حقــوقجبميـــعاملـع الكـــتـــ التمعلــى رهــااثآة وـمـــاملتعلــق بالعول و٢٠٠٥أبريــل/نيــسان ١٤
 ،)٧(اإلنسان

، وغـري قابلـة للتجزئـة ومترابطـةومتشابكة نسان عامليةوق اإل بأن مجيع حقسلمتوإذ 
ــسان ــامليوأن علــى اتمــع الــدويل أن يعامــل حقــوق اإلن بطريقــة نـــزيهةعلــى الــصعيد الع

 ،أكيدومتكافئة وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من الت
 بطـــرق خمتلفـــة وتزيــــد مـــن تعرضـــهامجيـــع البلـــدانتؤثــــر يفلعوملـــةا أنوإذ تــدرك 
 التطــورات احلاصـلة يف ميـدان حقــوقهـالتطـورات اخلارجيـة، اإلجيابيـة منــها والـسلبية، مبـا فيل

 اإلنسان،
جتماعيـةا أن العوملة ليست جمرد عملية اقتصادية، بل هلـا أيـضا أبعـادوإذ تدرك أيضا 

 وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،
 مـن نتـائج مـؤمتر القمـة٤٧  و١٩االلتـزام الـوارد يف الفقـرتني مـن جديـدوإذ تؤكد 

ــام ــاملي لع ــة القطاعــات ب)٨(٢٠٠٥الع ــة وتنمي ــة العومل ــوخي اإلنــصاف يف عملي ــى ت العمــل عل
 يف عمليـة بـصورة أكثـر فعاليـة يف البلدان النامية لـتمكني هـذه البلـدان مـن املـشاركةاإلنتاجية

 العوملة واالستفادة منها،
احلاجة إىل إجراء تقييم واف ومـستقل وشـامل لآلثـار االجتماعيـة والبيئيـةوإذ تدرك 

  اتمعات،يفوالثقافية للعوملة
اللــذين جيــدر االعتـراف مــا واحترامهمــا بــأن لكـل ثقافــة عزــا وقـدرهاوإذ تـسلم 

تتركـه كـلا، وإذ تعرب عن اقتناعها بأن مجيع الثقافات، بثراء تعددها وتنوعهـا ومبـوصوما
خطـرتعـي أن  تشكل جزءا من التراث املشترك للبـشرية مجعـاء، وإذمنها من أثر يف األخرى،
 شا،م أكرب إذا ظل العامل النامي فقريا ومهديداشكليسيادة ثقافة عاملية وحيدة

_______________

ــائق :انظــر )٧( ــةالوث ــم٢٠٠٥ للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،الرمسي ،)(E/2005/23 ٣، امللحــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

 .٦٠/١انظر القرار )٨(
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ــسلموإذ  ــضات ــددة األطــراف أي ــات املتع ــأن اآللي ــ ب ــضطلع ب ــةت ــد يف مواجه دور فري
 حها العوملة ويف اغتنام الفرص اليت تتيحها،التحديات اليت تطر

ــ  ــىشددوإذ ت ــدويل واإلقليمــي عل ــاون ال ــة التع ــاملي لظــاهرة اهلجــرة وأمهي  الطــابع الع
 ازدادوقـت اصـة يفخب و، هذا الـشأن وضـرورة محايـة حقـوق اإلنـسان للمهـاجريني يفوالثنائ

 ،معوملاقتصادظلفيه تدفق اهلجرة يف
 التنميــةعلــىأثــر االضــطرابات املاليــة الدوليــة الــسليب إزاءقلــقالوإذ تعــرب عــن 

  التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،وعلىاالقتصاديةواالجتماعية
بأن العوملة ينبغي أن تسترشد باملبادئ األساسية اليت ترتكز عليهـا جمموعـةوإذ تسلم 

ــوطينحقــوق اإلنــسان، مثــل املــساواة واملــشاركة واملــساءلة وعــدم التمييــز علــى الــصعيدين ال
 والدويل واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليني،

 حبقــوقوالفعــالالتمتــع الكامــلحيــول دون الفقــر املــدقع أن تفــشي علــىتــشددوإذ 
عليـا مـن والقـضاء عليـه يف ايـة املطـاف أولويـةحدتـه فـوراجيب أن يظل ختفيـف و،اإلنسان

 ،تمع الدويلأولويات ا
 وبـشكل كامـلاملناسـبلى أن تتحقـق يف الوقـت العزم عذ تؤكد بقوة من جديدوإ 

  اإلمنائيـة املتفـق عليهـا يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت عقـدا والغايـاتاألهداف
األهــدافب  األهــداف املتفــق عليهــا يف مــؤمتر قمــة األلفيــة واملوصــوفةهــافي مبــا،األمــم املتحــدة
 ، اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر حتفيزية واليت سامهت يفاإلمنائية لأللف

الفجوة اآلخـذة يفإزاء عدم كفاية التدابيـر املتخذة لتضيـيق وإذ يساورها بالغ القلق 
 أسـهمت يف أمـورالـيتاالتساع بني البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، وداخـل البلـدان،

التمتـع الكامــل جبميـع حقـوق اإلنــسان،يفت تــأثريا سـلبيا حــدة الفقـر وأثـرعـدة منـها تفـاقم
 سيما يف البلدان النامية، وال

عـامل يـسوده احتــرام حقـوق اإلنـسان وتنــوع قيــامإىلسعونيـ أن البـشروإذ تالحـظ 
الثقافات، وأم يعملون، يف هذا الصدد، على كفالة اتساق مجيع األنشطة، مبـا فيهـا األنـشطة

 ثرة بالعوملة، مع تلك األهداف،أاملت
 حقــوق اإلنــسان حبكــم علــى الـرغم مــن إمكانيــة تــأثري العوملـة يف بأنــهتـسلم - ١ 

 تقـعتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتهامسؤوليةفإن تأثريها يف أمور شىت منها دور الدولة،
 الدولة؛ على عاتقيف املقام األول
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ــةتــشدد - ٢  ــى ضــرورة أن تكــون التنمي ــصادي عل حمــور جــدول األعمــال االقت
الدولـي وعلى أن االتساق بني االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية وااللتزامات والتعهدات الدوليـة

 عوملـة تـستوعب اجلميـع وتتميـزقيـامغىن عنه يف يئة بيئة متكن من حتقيق التنمية، ويف أمر ال
 باإلنصاف؛

ة بـني األغنيـاء والفقـراء، داخــل أن تـضييق الفجـوة الفاصـلتؤكـد مـن جديـد - ٣ 
اجلهـد اهلـادف إىليف إطارعلى الصعيدين الوطين والدويل، هدف واضح،هاالبلدان وفيما بين

 اتية تتيح التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان؛ؤيئة بيئة م
 والعـاملي االلتـزام بتهيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطينتؤكد من جديـد أيـضا - ٤ 

التنميـة والقـضاء علـى الفقـر بوسـائل شـىت منـها احلكـم الرشـيد ؤدي إىل حتقيـقتـ على السواء
داخل كل بلد وعلى الـصعيد الـدويل والـشفافية يف الـنظم املاليـة والنقديـة والتجاريـة وااللتـزام

 ميكــن،قواعـديتـسم باالنفتـاح والعــدل واالسـتناد إىل البنظـام جتـاري ومـايل متعــدد األطـراف
 ؛ التمييزخيلو منالتنبؤ به و

ــيح فرصــا هاتــسلم - ٥  ــة تت ــأن العومل ــ ب ــشديد يف ولكــن،ةئل ــاوت ال تقاســمالتف
 التمتـع الكامـليفمن العمليـة يـؤثريشكالن جانباتوزيع تكاليفهاانعدام التكافؤ يففوائدها و

 سيما يف البلدان النامية؛  اإلنسان، والجبميع حقوق
 العوملــةعــن حلقــوق اإلنــسانةمي األمــم املتحــدة الــساة بتقريــر مفوضــترحــب - ٦ 

الـذي يركـز علـى حتريـر التجـارة الزراعيـة وأثـر )٩( التمتع الكامل حبقـوق اإلنـسانعلىوأثرها
احلـق يف الغـذاء، وحتـيط علمـا باالسـتنتاجاتذلـك إعمـال احلـق يف التنميـة، مبـا يفعلىذلك

 والتوصيات اليت يتضمنها التقرير؛
ــاب يـــب - ٧  ــضاء ووكـ ــدول األعـ ــةالتالـ ــدةمنظومـ ــم املتحـ ــصلةاألمـ  ذات الـ

 تـشجع النمـو االقتـصادي املنـصف واملـستدام أنواملنظمات احلكوميـة الدوليـة واتمـع املـدين
 األهـدافحتقيـقاحلـد مـن الفقـر بطريقـة منهجيـة ويـؤدي إىل إدارة العوملة على حنـو بغيةبيئيا

 اإلمنائية الدولية؛
لة للجميــع ومنــصفة وذات طــابع إنــساينبــأن العوملــة لــن تكــون شــام تــسلم - ٨ 

جهــود واســعةبــذل اإلنــسان إال عــن طريــقجبميــع حقــوقوتــسهم بالتــايل يف التمتــع الكامــل
تدابري على الصعيد العاملي لتهيئـة مـستقبلاختاذ سياسات وانتهاجيف ذلك دؤوبة، مبا والنطاق

 مشترك قائم على إنسانيتنا املشتركة بكل تنوعها؛
_______________

)٩( E/CN.4/2002/54. 
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 مــنحلاجـة امللحـة إىل إنـشاء نظــام دويل منـصف وشـفاف ودميقراطـي اتبــرز - ٩ 
ــرارات ــة يف صــنع الق ــز وتوســيع نطــاق مــشاركة البلــدان النامي ــصاديةأجــل تعزي  ووضــع االقت

 القواعد االقتصادية على الصعيد الدويل؛
 ة أن العوملة عملية حتول هيكلي معقدة هلا العديـد مـن اجلوانـب املتعـددتؤكد - ١٠ 

ــصاص ــؤثرات، واالختـ ــةيف تـ ــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــع بـ  التمتـ
  احلق يف التنمية؛هاوالثقافية، مبا في

متثله العوملة من  أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يسعى إىل جماة ماتؤكد أيضا - ١١ 
 للجميع؛تتيحه من فرص بطريقة تكفل احترام التنوع الثقايف اغتنام ماإىلحتديات و

 التمتــع الكامــلعلــىمواصــلة حتليــل آثــار العوملــةاحلاجــة إىل ،بالتــايل،تبـــرز - ١٢ 
 جبميع حقوق اإلنسان؛

ــر األمــني العــامحتــيط علمــا - ١٣   أن يواصــل التمــاس آراءإليــهوتطلــب،)١٠( بتقري
مـة يفإىل اجلمعيـة العا، وأن يقدمذات الصلةاألمم املتحدةمنظومةالدول األعضاء ووكاالت

 .املسألة هعن هذ موضوعياتقريرا  الثالثة والستنيدورا
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
 

_______________

)١٠( A/62/222. 


