
A/57/205/Add.1األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
5 September 2002
Arabic
Original: English/French

260902    250902    02-58116 (A)
*0258116*

الدورة السابعة واخلمسون 
البند ١١١ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 

مسائل حقوق اإلنسان: مسائل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك 
ــــع الفعلـــي حبقـــوق اإلنســـان  النــهج البديلــة لتحســني التمت

  واحلريات األساسية 
 العوملة وأثرها على التمتع التام جبميع حقوق اإلنسان 

 تقرير األمني العام** 
 إضافـــة 
مقدمة  أوال -

ـــن العوملــة  أحـاطت اجلمعيـة العامـة علمـا يف قرارهـا ١٦٥/٥٦ بتقريـر األمـني العـام ع - ١
A و Add.1) وطلبت إىل األمني العام  وأثرها على التمتع التام جبميع حقوق اإلنسان (56/254/
أن يواصل التماس آراء الدول األعضاء وأن يقدم تقريرا شامال عن هذا املوضـوع إىل اجلمعيـة 

العامة يف دورا السابعة واخلمسني. 
ــل ٢٠٠٢  واسـتجابةً هلـذا الطلـب، بعثـت مفوضيـة حقـوق اإلنسـان يف ٢ نيسـان/أبري - ٢
ــــها آراءهـــا بشـــأن هـــذه املســـألة. وحبلـــول  مذكــرة شــفوية إىل الــدول األعضــاء تطلــب في
٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وردت ردود مـن حكومـات السـودان وكوبـا واململكـــة املتحــدة 
/A). ويف  لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية وُأدرجــت يف تقريــر األمــــني العـــام (57/205
٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢، تلقت مفوضية حقـوق اإلنسـان ردا مـن حكومـة مجهوريـة هـاييت 

ترد نسخة منه يف هذه اإلضافة. 
 
 

 .A/57/150 *
تأخر تقدمي هذه اإلضافة لكفالـة أن تـُــعرض علـى اجلمعيـة العامـة مجيـع املعلومـات ذات الصلـة املقدمـة مـن  **

احلكومات. 
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الردود الواردة من احلكومات   ثانيا -
هايتــي   دال -

حتيط وزارة العدل علما بقرار اجلمعية العامة ١٦٥/٥٦.  - ٣
وتعـرب، مـع ذلـك، عـن قلقـها إزاء آثـار العوملـة علـى ممارســة حقــوق اإلنســان غــري  - ٤

القابلة للتصرف واملقدسة، أي احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
فقد أدت التباينات املوجودة يف الوقت الراهـن بـني البلـدان الصناعيـة والبلـدان الناميـة  - ٥
إىل خمـاوف مـن إمكانيـة ارتفـاع مسـتوى الفقـر يف أفقـر البلـــدان حــىت يف ظــل خلــق مصــادر 

جديدة للثروة. 
ومن الضروري اختاذ تدابري داعمة للتصـدي ملختلـف مسـببات التبـاين وبالتـايل تعزيـز  - ٦
التمتع حبقوق اإلنسان األساسية مـن قبيـل احلـق يف احليـاة واحلـق يف الصحـة واحلـق يف التعليـم 

واحلق يف العمل واحلق يف حياة أسرية عادية. 
ويتعني على األمم املتحدة أن تشجع البلدان الثرية على املسامهة بقدر أكـرب يف برامـج  - ٧
التنمية املستدامة املعتمدة على كثافـــة اليـد العاملـة يف البلـدان الناميـة، ال سـيما البلـدان األشـد 

فقرا. 
وينبغي التخطيط لوضـع تدابـري دعـم لتشـجيع اجلـهود املبذولـة مـن طـرف حكومـات  - ٨
البلـدان الناميـة لكفالـة احلكـم الرشـــيد والشــفافية يف إدارة الدولــة، ال ســيما يف هــاييت حيــث 
حصـل تقـدم هـائل يف اجتـاه التصديـق علـى اتفاقيـات يف جمـال حقـوق اإلنسـان وحقـوق املــرأة 
ـــري ذات الصلــة يف إطــار  وحقـوق الطفـل. فقـد مت، علـى سـبيل املثـال، اعتمـاد عـدد مـن التداب
متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويسري نفس الشيء على جمالـَـي احلكم واملالية حيـث تعـد 

الشفافية أمرا ال معـدى عنــه. 
ونـأمل أن تبـــذل األمــم املتحــدة جهـــد طاقتــها، يف إطــار اجلــهود الراميــة إىل محايــة  - ٩

االقتصادات الضعيفة، لكفالة مراعاة حقوق مجيع الشعوب، غنيةً كانت أم فقرية. 
 


