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  ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

        االستعراض الوزاري السنوي: اجلزء الرفيع املستوى
بيان مقدم من اجلمعيـة العامليـة للدراسـات املتعلقـة بالـضحايا، وهـي منظمـة غـري                       

  حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

 من قـرار    ٣١ و   ٣٠البيان التايل، الذي جيري تعميمه وفقا للفقرتني        تلقى األمني العام      
  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  بيان    
  

اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقة بالضحايا توافـق علـى أن التنميـة املـستدامة طموحـةٌ                  
إلمنائيـة لأللفيـة مل يكـن       كما تالحظ أن التقدم احملرز منذ اعتماد األهـداف ا         . وذات أمهية بالغة  

  .متكافئا، وكثريا ما ال يصل إىل أكثر الناس حاجة
وجتري مناقـشة التغـيري النـوعي الـالزم يف كـل مـن البلـدان ذات االقتـصادات املتقدمـة                       

. النمو والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، ويف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة           
البتكـار يلعـب دورا هامـا يف خلـق فـرص العمـل وزيـادة اإلنتاجيـة وحتـسني كفـاءة                      ويقالُ إن ا  

واالبتكار، إضافة إىل ذلـك، عنـصٌر أساسـي يف حتـسني            . الطاقة واحلصول على خدمات الطاقة    
مستويات املعيشة من خالل تـوفري العمـل الالئـق ودفـع األجـر املناسـب لعـدد أكـرب مـن النـاس                

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن اختيـار ونـشر        . ل حتـسني الـصحة  وحتسني نوعية احلياة من خال 
وهنـاك اعتبـارات أخالقيـة      . االبتكار يتأثران بـصورة روتينيـة بأفعـال أصـحاب املـصاحل اخلاصـة             

ومــن نافلــة القــول إن للــبعض يف القطــاعني . واقتــصادية وسياســية تقيــد اختيــار ونــشر االبتكــار
لتظــاهر باحليـــاد، وهــذا األمـــر قــد يكـــون    العــام واخلــاص مـــصلحة يف ابتكــار معـــني، رغــم ا    

  .ختريب مصدر
ــا عنــصر رئيــسي آخــر مــن عناصــر      ــه ”والتكنولوجي وإذا . “املــستقبل الــذي نــصبو إلي

وسـتتيح التكنولوجيـات علـى    . استخدمت التكنولوجيات حبكمة، فإهنا ستسهل التغيري النـوعي      
القتــصادي والتنميــة األرجــح خيــارات وحلــوال جديــدة للحــد مــن الفقــر، ودفــع عجلــة النمــو ا

وعلى العكس مـن ذلـك، فـإن التـاريخ يكـشف أن التكنولوجيـات منحـت بعـض                   . االجتماعية
وبـذلك، فـإن الـدول الـيت تتمتـع بتكنولوجيـات كـثريا         . الدول القدرة على تصنيع دول أخـرى      

وبعبـارة أخـرى، فبـدال مــن أن    . كانـت تـستهتر بثقافـات وتقاليـد الـشعوب الـيت اسـتعمرهتا        مـا 
ــاء      تعــزز ا ــد األقوي ــه مجيعــا، فإهنــا أصــبحت وســيلة يف ي ــا املــستقبل الــذي نــصبو إلي لتكنولوجي
  .اآلخرين إليذاء

ــة، واهلجــرة          ــدول اجلزري ــدمري ال ــاخ، مثــل ت ــار تغــري املن ــا آث ــدرأ عن ــم ميكــن أن ي والعل
والعلم، إذا طبق بشكل صحيح، سوف يقـدم حلـوال للتغلـب علـى حتـديات أخـرى                  . اجلماعية

ــا        ــشار االســتهالك غــري املــستدام مــن قبــل الطبقــتني الوســطى والعلي ــة، مثــل انت مرتبطــة بالتنمي
ونـوع العلـوم    . املتناميتني، بينما يستمر الفقر وعدم املساواة يف التأثري على الكثري من الـشعوب            

 جيـب أن ترتكـز علـى        ”املستقبل الذي نصبو إليه   “هي جزء ال يتجزأ من      والتكنولوجيات اليت   
  .املعارف احمللية والتقليدية القائمة على القيم الثقافية السائدة
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. وهذه املعارف والقيم هي عوامل حاكمة يف الفكرة األنثروبولوجيـة عـن رؤيـة العـامل       
املـستقبل الـذي نـصبو      ”ولتحقيـق   . ةوهناك حلقة تصل بني هنج يراعي الثقافة والتنمية املستدام        

فــذاك املــستقبل يتطلــب مزجيــا مــن  . ، ينبغــي أن نــسعى إىل إجيــاد حلــول شــاملة للجميــع “إليــه
. الـــسياسات العامـــة والتمويـــل العـــام، فـــضال عـــن دور قيـــادي للقطـــاع اخلـــاص واالســـتثمار 

بتكــار الــضروري أيــضا إقامــة شــراكة مــع اجملتمــع املــدين مــن أجــل التمتــع مبنــافع اال           ومــن
  .والتكنولوجيا والعلوم

ــا انعكـــاٌس للـــهياكل الـــسياسية، واالجتماعيـــة،  . اجلرميـــة تعكـــس صـــورة اجملتمـــع    إهنـ
وترى اجلمعية العاملية للدراسات املتعلقـة بالـضحايا أن فهـم كيـف             . واالقتصادية والتكنولوجية 

ع اإليــذاء تــؤثر هــذه اهلياكــل علــى األفــراد واجملتمعــات احملليــة يــساعد علــى تفــسري كيــف وقــ    
املـستقبل الـذي نـصبو      “وعندما تنـاقُش املنظمـة      . يقع حاليا من إيذاء وكيف سيقع اإليذاء       وما
املـستقبل  “إنَّ  . ، فإهنا حتث اجلميع على جتاهل خربات املضطهدين واحملـرومني والـضعفاء           ”إليه

  . هو الذي يضع اإلنسان يف إطار اإلنسانية”الذي نصبو إليه
  


