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 ،سید الرئیس

 
  یشرفني أن أتكلم باسم المركز الكندي لمسؤولیة الحمایة. نحن نؤید تمامًا تقریر األمین العام، ونثني على

 .قیادته الشخصیة على هذا المبدأ. أشكرك على إنشاء هذا الحوار المهم بشأن مسؤولیة الحمایة
 

 نلتقي في مرحلة حرجة في تاریخنا. على مدى السنوات الخمس الماضیة شهدنا قتل أكثر من أربعمئة ألف سوري
  .وهروب اآلف من السوریین اآلخرین من الخطر الیومیة في بالدهم

 
  حتى خارج سوریا، فإننا نواجه أزمة إنسانیة هائلة في كوریا الشمالیة والسودان والیمن وأماكن أخرى أیضًا.

 خطورة ونطاقة المعاناة اإلنسانیة تبدو شاقة بشكل ال یصدق في بعض األحیان.
 

 ولكن هیا صعوبة هذه التحدیات ومدى صعوباتهم التي تدعینا أن نكون واقعین ومستمرین بقوة في مجال حمایة القیم
 األساسیة منها كرامة االنسان، الموسوى، وعدم الخوف الدائم.

 
 كما حوارنا الیوم ثبت، المسؤولیة عن الحمایة قد تقدمت وتطورت من بدایتها كفكرة في 2001 إلى موافقة األمم

  المتحدة على صالحیتها في .2005
 

  الیوم في المجتمع الدولي یوجد اتفاق واضح على صالحیات مبدا مسؤولیة الحمایة. النقاش األریسي هو عن
 تنفیذ المبدأ.

 
 المركز الكندي لمسؤولیة الحمایة یقدم باحترام ثالثة نقاد لتقدیمنا في هذا المجال:

 
 ندعو الدول األعضاء على وضع استراتیجیات وطنیة بشأن المسؤولیة عن حمایة، بما في ذلك تدابیر سیاسة1.

 مصممة للثقافة السیاسیة في كل بلد. تتحمل الدول المسؤولیة الرئیسیة عن حمایة مواطنیها ومستقبل
 المسؤولیة عن حمایة، یمكن أن تكون قویة إال بقدر قوة القدرة المحلیة من حیث القیادة السیاسیة والموارد

 القابلة لالستخدام
 
 



 أننا نشجع الدول األعضاء على تحسین آلیات الشراكة وتنسیق الفعال، مثل تعیین نقطة R2P التنسیق2.
 الوطنیة. وخلق ثقافة الصمود والبنى التحتیة من أجل السالم والعدالة أن یكون عملیة طویلة األمد، ونحن
 بحاجة إلى االنخراط أكثر مع البرلمانیین واألكادیمیین والصحفیین والمنظمات غیر الحكومیة والشركات

 لتحقیق هدفنا المشترك.
 

  ندعو الدول أن تعطي اهتمام خاص لحمایة النساء واألطفال فهمهم ضعفا في حاالت الصراع والحرب. مثل3.
 ایالن كردي، طفل الثالثة سنوات الذي صدام العالم فیصوته على البحر، هناك عدد مفرط من األطفال في
 جمیع أنحاء العالم یحرمون من حقهم في الحیاة والتعلیم.   ونحن نشعر بقلق بالغ مع ارتفاع عدد الجنود

 األطفال والعنف الجنسي. یجب أن نعترف بأن التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والعوز ذات أهمیة
 حرجة لمستقبل أكثر أمنا وسالما.

 
 سید الرایس، في السنوات األتیة یجب أن نقیس التزمنا لمبدأ مسئولیة الحمایة في عملنا ولیس فقط بقولنا.  ولتسلیم على

  تعهدنا "أبدا مرة أخرى،" یجب علینا أن نعبئ جهودنا في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة في
 مواجهة معقدة ومؤلمة.

 
 احترام كرامة اإلنسان والمساواة في صمیم المسؤولیة عن الحمایة ومیثاق األمم المتحدة. عندما نضحي بحریة وكرامة

 شخص واحد، فإننا نخاطر بأنفسنا، ألننا جمیعا نشترك في اإلنسانیة العامة.
 

 الیوم، في وجه بعض من أكبر التحدیات اإلنسانیة في عصرنا، علینا أن نتذكر مسؤولیتنا الجماعیة، لنتكلم واألهم من
 ذلك أن نفعل لنتصرف فما یحدث حوالینا.

 
  شكرًا،

 
  تینا بارك

 
  مدیرة

 المركز الكندي للمسؤولیة الحامیة
 جامعة تورنتو


