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  االستعراض الوزاري السنوي: اجلزء الرفيع املستوى
      

بيان مقدم من اجلمعيـة العامليـة للدراسـات املتعلقـة بالـضحايا، وهـي منظمـة غـري                       
  ي واالجتماعيحكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصاد

    
 من قـرار    ٣١  و ٣٠تلقى األمني العام البيان التايل، الذي جيري تعميمه وفقاً للفقرتني             

  .١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  البيان    
يستهدف هذا البيان أن يكون مؤشـراً إىل بعـض القـضايا الـيت تتـصل علـى حـد سـواء                        

  .وى للمجلس االقتصادي واالجتماعيالضحايا وموضوع اجلزء الرفيع املستوضوع مب
قلقـا متناميـا ال ينقطـع، حـىت يف      تـثري   الـضحايا يف سـائر أحنـاء العـامل          بيقاع  اإلفمشكلة    

ومن املفجع أن العوامـل نفـسها الـيت         . معدالت اإليذاء الدول اليت شهدت اخنفاضا ملحوظا يف       
كـبري  مل اليت يرّجح إىل حد       إىل حتقيق النجاح، هي نفسها العوا      يةقادت، وال تزال تقود البشر    

ــرادى ومجاعــات    ــضحايا ف ــاع بال ــسهم يف اإليق ــساعدات    . أن ت ــسهم امل ــال، ت ــى ســبيل املث فعل
، مـن ناحيـة     ولكنـها تـسهم أيـضا     . األجنبية من ناحية يف إعانة املهمـشني واحملـرومني والـضعفاء          

معـان يف إيـذاء     يف بقاء الـديكتاتوريني املـستبدين واحلكومـات الفاسـدة يف الـسلطة واإل             أخرى،  
  .من يعتربون أهنم يناصبوهنم العداء

لــذين يتعــامون عــن مثــل هــذا   احلكومــات وقطاعــات األعمــال واجملتمــع املــدين ا عــدُّوُت  
ــذاء ــدوناإلي ــة أشــياء ، وال يب ــارا    ، ضــمن مجل ــة جه ــا ممالئ ــهاك احلقــوق، أطراف ــا إزاء انت  اكتراث
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أن هنـاك         املتخذة لتحقيق   اخلطوات  وحلسن الطالع، توحي    . ايوضمن

  .أوضاع متطرفةتسوده ذلك ويرفضون العيش يف عامل باتوا واعني لبشرا كثريين 
فهي تـؤثر كـل يـوم يف حيـاة النـاس            . يف هذا السياق  بارزاً  ومتثل اجلرمية العنيفة منوذجا       

ميــة االقتــصادية تــأثريا عميقــا يــستمر آلمــاد طويلــة؛ كمــا أهنــا تتــسبب يف آثــار هائلــة علــى التن  
. يكــون النــاس أكثــر أمنــا يف الــشوارع منــه يف بيــوهتم ويف أحيــان كــثرية . والرفــاه االجتمــاعي

األسـرة  مـن   وميكن أن يكون النساء واألطفال أكثر شعورا باألمن مع األغـراب منـه مـع أفـراد                  
 أحنـاء العـامل؛     ة واحـدة يف   وال تنتشر اجلرمية العنيفة على سـويَّ      . أو املعارف املقربني   أو األصدقاء 

ويف كـل يـوم يـشهد       . داخـل البلـدان   يف  وواقع األمر أن هناك فروقـا بـارزة فيمـا بـني البلـدان و              
النـــاس اآلثـــار الـــساطعة واملرعبـــة للعنـــف، غـــري أن هـــذا اهلـــول ال حيـــرك يف أغلـــب األوقـــات 

  .يستحقه من اإلدانة ما
ــة امل        ــد أن ُيفهــم العنــف مــن منظــور احلال ــك، ال ب ــى ذل رضــية الشخــصية  وعــالوة عل

فأسـباب العنـف تتـضمن اإلحبـاط      . سياسيةالقتصادية و االجتماعية و االنظورات  ملاوكذلك من   
والغــضب والتعــصب والــشعور بالــضيم واملــرض  العقلــي وإســاءة اســتعمال العقــاقري املخــدرة     

ة واإلسراف يف تعاطيهـا والتـشرد والبيئـات املرتليـة املـضطربة واهلياكـل االجتماعيـة واالقتـصادي                
  .التوزيع غري العادل للمواردأحوال غري املستقرة مثل 

. وتقليـل املعانـاة اإلنـسانية     العنـف التـدمريي     ومن املمكـن عمـل الكـثري للتخفيـف مـن              
ومتاشيا مع األهداف اإلمنائية لأللفية، وبغيـة تقليـل العنـف، يـتعني علـى سـبيل املثـال أن يكـون                      
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ويتعني أيـضا   .  تضييق الفجوة بني األغنياء والفقراء     اقتسام موارد العامل أكثر إنصافا حىت يتسىن      
حىت ال يتضور سيئو التغذيـة جوعـا بينمـا          منصفاً  أن يكون توزيع الغذاء، كمثال حمدد، توزيعا        

  .حفنة قليلة بدانةتزداد 
وقـد  . ومن احملتم أن حيترم من بيـدهم زمـام األمـر يف الـدول القوميـة احتياجـات اجلميـع            
جيــري منــه مراقبــة اختــاذ إجــراءات  احملفــل األهــم الــذي  مبهمــة أن تكــون ة  املتحــداألمــمكُلفــت 

ويفتــرض حتقيــق النجــاح يف بلــوغ  . يقــاع بالــضحاياملموســة مــن أجــل تقليــل العنــف ومنــع اإل  
ــة أن اجملتمــع الــدويل مــاضٍ    ــة لأللفي ــذ  بالفعــل األهــداف اإلمنائي ــه، ومن يف االجتــاه الــصحيح؛ لكن

لعـدد وافـر مـن الـضحايا املكابـدين، أن احلكومـات وقطاعـات               حدوث األزمة االقتصادية، يبدو     
. األعمال وجهات أخرى يف ربكة من أمرها، بدال من أن تكون منخرطة معـا يف عمـل متـضافر               

وتناشد اجلمعيـة العامليـة للدراسـات املتعلقـة بالـضحايا اجلميـع توسـيع آفـاقهم والتطلـع أبعـد مـن                       
ــصلحة     ــن مـ ــد مـ ــة وأبعـ ــصلحة الذاتيـ ــة املـ ــة، وا الدولـ ــور    أو املنطقـ ــن منظـ ــر مـ ــر إىل األمـ لنظـ

  .مجعاء البشرية
  


