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المراجعة بعد اإللقاء

السيد الرئيس،
في البداية يشرفني باسم دولة الكويت أن أتقدم لكم بالشكر على ما
تبذلونه من جهد وعطاء متواصلين في إدارتكم الحسنة ألعمال هذه اللجنة،
وكما أود أن اشكر األمين العام على تقريره السنوي بشأن تعزيز أنشطة
األمم المتحدة في مجال سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في
الوثيقة رقم )(A/72/268
وفي هذا الصددددددددد ينبدددددددم وفد بيدي للبيان الذي ألقته الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية نيابة عن دول حركة عدم االنحياز.
السيد الرئيس،
تشدددددددد دولة الكويت على األهمية البالدة لمبدأ سدددددديادة القانون على
الصدددددددعيدين الوطني والدولي كما ترحب بما ورد في تقرير األمين العام،
وتؤكد على برورة العمل بما جاء بالتقرير لبمان تمتع المجتمع الدولي
بالسدديم واألمن الدوليين ،ولكي تتحقق العدالة والمسدداواة التي نصددبوا إليها
بما يعزز االقتصدداد والتنمية المسددتدامة ويكلل القبدداء على اللقر والجو
وحماية حقوق اإلنسان.
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ومن هذا المنطلق ،تشدددددددددد دو لة الكو يت على احترام مي ثاق األمم
المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أسدددددداسدددددديتين في التصدددددددي
للتحددديددات والتهددديدددات التي يواجههددا المجتمع الدددولي ،كمددا تقر بوجوب
حماية حقوق اإلنسدددان والحريات األسددداسدددية لللرد والمسددداواة بين الجميع
دون تمييز ،بما يحقق السيم واألمن والتنمية االقتصادية.
السيد الرئيس،
أصدددبحت الدسددداتير والقوانين المرية التي تعكا مدا احترام الدول
للحقوق والحريات الواردة في اإلعين العالمي لحقوق اإلنسدددان ،ومن هذا
المنطلق فان دولة الكويت على الصدددددددعيد المحلي تتمتع بنوام دسدددددددتوري
ديمقراطي ينص على أن األمة مصددددددر السدددددلطات التشدددددريعية والتنليذية
والقبددددا ية ،ويتميز هذا الدسددددتور بخبددددو الجميع له حيّ بين الحقوق
والواجبات وجسددددد احترام سدددديادة القانون في مبدأ اللصددددل بين السددددلطات
الثيّ ووجوب التعددداون بينهمدددا ،وعددددم التمييز بين األفراد في الحقوق
والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.
السيد الرئيس،
ومن نلا المنطلق لكن على الصدددددددع يد ا لدولي ،فان دو لة الكو يت
تحرص على التمسددددددددد بالمباد الدولية ،واحترام القوانين ،واالتلاقيات
الدولية من خيل المحافوة على األمن والسلم الدوليين ووجوب تسوية أي
منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسا ل السلمية.
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في هذا الصدددد ،تؤكد دولة الكويت أن االنتهاكات المسددتمرة للقانون
الدولي تعزز بددع اإلرادة السددياسددية فيما يتعلق بكلالة االمتثال للقانون،
وم ما يؤ كد ذ لد االنت ها كات الجسدددددددي مة والمتكررة التي يرتكب ها ال جا نب
اإلسددددرا يلي في مواصددددلته بناء المسددددتوطنات ير المشددددروعة ،بدددداربة
عرض الحا ط كل القرارات الشدددددددرعية الدولية ذات الصدددددددلة ،لذلد يجب
علينا بذل المزيد من الجهود ،واتخاذ جميع الوسددددددا ل تجاه احترام سدددددديادة
ال قانون على الن طاق ال عالمي ،وتطبي قه على الجميع دون انت قا ية تعزيزا
للعدالة ،وتحقيقا للسلم واألمن الدوليين.

وفي الختدددام ،أوكدددد التزام دولدددة الكويدددت الكدددامدددل بكدددافدددة القوانين
والمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون وتبمن حق اإلنسان في التنمية
على أسا المساواة والعدالة االجتماعية وسيادة القانون.

وشكرا ً السيد الرئيس ،،،،،
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