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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس ،،،
في البداية يشرفني باسم دولة الكويت أن أتقدم لكم بالشكر على ما تبذلونه
من جهد وعطاء متواصللللين في ادارتكم الحسلللنة اعما الدورة الحالية للجمعية
العامة  ،و كما أود أن اشلللكر اامين العام على تقريرش بشللل ن المحيطات وقانون
البحللار في الوثيقللة رقم  (A/72/70وذلللع عمب بللال قرة رقم  351من قرار
الجمعية العامة رقم . 71/257
السيد الرئيس ،،،
تشدد دولة الكويت على ااهمية البالغة الت اقية اامم المتحدة لقانون البحار
التي أصلللللللبحت النواة القانونية لبت اقيات والصلللللللكوع الدولية المكملة لها  ،كما
ترحب ببدي بما جاء به تقرير اامين العام بش ن المحيطات و قانون البحار من
ناحية التزايد المسلللللللتمر لعدد الدو ااطراف في ات اقية اامم المتحدة لقانون
البحار.
وفي هذا السللللللليا تدعو دولة الكويت الدو غير ااعضلللللللاء في االت اقية
لبنضلللللللمام اليها لما لها من دور بارز في تحقي أهداف التنمية المسلللللللتدامة
باإلضافة الى مساهمتها في تعزيز اامن والسلم الدوليين.
السيد الرئيس ،،،
يعتبر قطاع النق البحري المحرع ااسلللاسلللي للنمو االقتصلللادي لدو العالم اذ
تستخدم الس ن البحرية في نق أكثر من  %80من التجارة العالمية  ،وعليه فان
عودة اانشلللطة االجرامية بما في ذلع أعما القرصلللنة والسلللطو المسلللل ضلللد
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الس ن يشك خطرا حقيقيا على التجارة الدولية وتهديدا للمبحة البحرية ويعرض
أرواح العاملين على هذش الس ن للخطر.
وعليه فان دولة الكويت تشلللجب جميع أعما القرصلللنة وخطف السللل ن التجارية
واإلرهاب الذي يحدث في المحيطات والبحار  ،كما ترحب بالجهود المبذولة
لمواجهة هذش التحديات والتي ال يمكن التغلب عليها دون تضللللافر جهود المجتمع
الدولي من أج التصدي اعما القرصنة والسطو المسل ضد الس ن وذلع من
خب التطبي ال عا احكام القانون الدولي وقانون البحار والصللللللكوع القانونية
ذات الصلة.
السيد الرئيس ،،،
ومن هذا المنطل تؤ كد دو لة الكو يت التزام ها ال كا م بقرار مجلس اامن رقم
 2077الصادر في  20نوفمبر  2012وذلع بموجب ال ص السابع من الميثا
والذي يهيب بجميع الدو تجريم القرصللللللنة في قوانينها المحلية والنلر بشللللللك
إيجابي في مسللل لة محاكمة القراصلللنة والمشلللتبه بهم والقاء القبض على القا مين
على تي سير أعمالهم وتمويلهم الذي يتم عبر الياب سة بما يت س مع القانون الدولي
المعمو به والقانون الدولي لحقو االنسان.
السيد الرئيس ،،،
في الختللام  ،تللدعو دو الكويللت جميع اللدو ااعضللللللللاء الى التعللاون والقيللام
بمسللاعي مشللتركة لبسللت ادة من الموارد البحرية باسللتخدام التكنولوجيا وااللتزام
بجميع الصكوع القانونية و المعاهدات الدولية التي تك للجميع تحقي االستدامة
البي ية المنشودة بما يعزز السلم واامن الدوليين .
وشكرا ً السيد الرئيس ،،،،،
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