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 [التحقق   من   التسلیم]
  

 السید   الرئیس
  

 أشكركم   على   إجراء   هذا   الحوار   الهام      الذي   یدور   حول   مسؤولیة   الحمایة.   ویؤید   المركز   الكندي   للمسؤولیة   عن   الحمایة   تأییدا   تاما
 تقریر   األمین   العام   عن   تحسین   آلیات   المساءلة   للوقایة.   ونود   أیضا   أن   نعرب   عن   ترحیبنا   الحار   بالدكتور   إیفان   سیمونوفیتش

 السید   الرئیس،   إن   الحاجة   إلى   اتخاذ   إجرآت         في   الوقت   المناسب      وحاسمة   ،لحمایة   الناس   المعرضین   للخطر   أكثر   من   أي   وقت
 مضى.   وما   زلنا   نشهد   أكبر   تحد   إنساني   یواجهه   عصرنا   في   سوریا،   حیث   یوجد   أكثر   من   000 400   من   الضحایا   المدنیین

  وحوالي   6.1   ملیون   من   المشردین   داخلیا   و   4.8   ملیون   الجئ
  في   كوریا   الشمالیة،   یموت   المالیین   بسبب   المجاعة   والجرائم   ضد   اإلنسانیة   التي   ارتكبتها   الدكتاتوریة

 في   هذا   الربیع،   كانت   هناك   أكثر   من   500،000   حالة   كولیرا   في   الیمن،   منهم41٪      أطفاال   دون   سن   15.   واآلن   ونحن   بصدد
 الكالم   عنهم   ،   یموت   طفل   في   الیمن   كل   خمس   دقائق.   وفي   أماكن      كثیرة      من   العالم،   یقتل   الكثیر   من   األطفال   األبریاء   كل   یوم

 بینما   ننظرنحن   إلى   جها   ت   أخرى
 

 ولكن   هناك   حقیقة   أخرى   واضحة   وفي   نفس   الوقت   مقنعة.   ونحن   هنا   الیوم   ألننا   ندرك   اآلن   أننا   نواجه   أزمة   ذات   أبعاد   ملحمیة.   و
 لم   یعد   بإمكاننا   تحمل      العنف   دون   عقاب.   نحن   هنا   ألننا   نعتقد   أن   مبدأ   المسؤولیة   عن   الحمایة   یوفر   لنا   أدوات   لمعالجة   اختبار

 إنسانیتنا   المشتركة.   فبدال   من   التعاطف   والیأس،   نختار   األمل   والشجاعة
 :ویقدم   المركز   الكندي   للمسؤولیة   عن   الحمایة   ثالث   نقاط   وهي

 أوال،   نحث   الدول   األعضاء   على   بناء   آلیات   مؤسسیة   محلیة   إلنهاء   ثقافة   اإلفالت   من   العقاب.   وتشمل   هذه   التدابیر   التصدیق   على
 الصكوك   األساسیة   للقانون   الدولي   لحقوق   اإلنسان   والقانون   اإلنساني   الدولي   وتنفیذها،   وتعیین   جهة   اتصال   وطنیة   معنیة

 بالمسؤولیة   عن   الحقوق،   والعمل   عن   كثب   مع   البرلمانات   الوطنیة   لتحسین   المساءلة   السیاسیة   في   الداخل
 ثانیا،   نحث   الدول   األعضاء   على   االستثمار   في   التعلیم   وتمكین   الشباب.   نحن   بحاجة   إلىطریقة      منهجیة   وشاملة   لتعلیم   قیم   التعددیة

 والتنوع   من   سن   مبكرة،   وأیضا   وضع   شروط   صارمة   وقاسیة      لمحاسبة   الجناة
  

 وأخیرا،   نحث   الدول   األعضاء   على   البحث   عن   شركاء   جدد   وموارد   جدیدة   لسد   الفجوة   بین   نیتنا   وقدرتنا.   لقد   حققنا   تقدما   هائال   في
 فهمنا   لمعنى   امسؤولیة   الحمایة.   والتحدي   الرئیسي   الذي   نواجهه   یتعلق   بقدرتنا   على   تنسیق   جهودنا   واالستجابة   بفعالیة.   ویتطلب



 بناء   القدرات   الحقیقیة   قیادة   سیاسیة   ومداخالت   من   القطاع   الخاص   واألوساط   األكادیمیة   والمجتمع   المدني   والمنظمات   اإلقلیمیة
 .وشبه   اإلقلیمیة.   ویجب   أن   نكون   مبتكرین   في   استخدام   التكنولوجیا   لمعالجة   األسباب   الجذریة   للنزاعات

 
 إن   ممارسة   مسؤولیتنا   الجماعیة   عن   الحمایة   لن   تكون   أبدا   مهمة   سهلة،   وستتطلب   مكافحة   التطرف   العنیف   والطائفیة

 .استراتیجیات   وشراكات   جدیدة   وموارد   قابلة   للنشر
 في   المركز   الكندي   لمسؤولیة   الحلمایة،   نحن   مصممون   على   القیام   بدورنا.   وسنواصل   النشاط   من   أجل   العدالة   والمساواة،   ونصر

 .على   أن   حقوق   اإلنسان   العالمیة   لكل   شخص   تحظى   باالحترام   في   كل   مكان
  شكرا

 
 


