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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،،،
تابع وفد بالدي باهتمام المناقشااااي فط ر ار هاا البند المدرل جد لدوع ا ماع الجلن ،
واود اوالً بإساااام دول الكويي ان اتقدم بالشااااكر رلد اأمين العام لألمم المتحدة الساااايد ان ونيو
غوتيريش ،ورلد المقررين الخاصاااااااين ورلساااااااا الجلان والخبرا المساااااااتقجين جد تقاريرهم
ورحا اتهم القيم التط اثري هاه المناقشااااي ،حيث اساااتعرااااي التقارير حال حقوق االنساااان
حوع العالم باإلاااااااااف رلد اللهود الدولي واإلقجيمي والو ني الرامي رلد تعزيز تجك الحقوق
وحمايتها.
ونلكد اهمي التعاون الدولط من الع التوصاااااااع رلد تلياي متا

جيها تاااااااامن تمتع

البشااااااري بحقوقها اأساااااااسااااااي بما يحترم ويحافا جد لوهر القيم والخجاياي الثقافي والديني
الخاصااااااا بكع دول دون فرم مااهيم غير متا

جيها ال ترتب بما لا فط القانون الدولط

لحقوق اإلنسان.
السيد الرئيس،،،
يصااااادا هاا العام الاكرس الساااانوي الخامساااا والعشاااارون إل الن وبرنامج مع فيينا،
ونشااااا ر ما لا فط تقرير اأمين العام ااي الصااااج من رن اأمن وحقوق اإلنسااااان والكرام
والمسااااواة والديمقرا ي والساااالم والتنمي المساااتدام هط مساااائع متراب

ومتشاااابك ويعزز

بعاااااها البعم ،وتشاااامع هاه الحقوق والحرياي اإلنساااااني اأساااااسااااي الح فط الحياة وح
الح صوع جد المأوس ،والح فط التعجيم ،والر اي ال صحي  ،والح فط العمع من الع تحقي
حياة كريم  ،وحري اال تقاد ،حري الراي والتعبير ونشاااااااره بالقوع او الكتاب او غيرهما من
وساااااائع ،وحري الصاااااحاف وال با

والنشااااار ،والح فط التلمع الساااااجمط وتكوين اللمعياي

والنقاباي .وقد كاع دستور دول الكويي لميع تجك الحقوق لجموا نين دون التمييز بينهم.
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كما ا تمدي دول الكويي تدابير تشااااريعي وتناياي لتعزيز وحماي حقوق كاف المقيمين
جد ارااااط الكويي ،بما فط الك التصاادي
كما رن اناتاح دول الكويي الساااااااتق ا

جد  19اتااقي تعنط بالحقوق اأساااسااي لجعمع،

القوس العامج من كاف انحا العالم يسااااااااهم فط رفع

مسااااتوس معيشاااا اأفراد فط الدوع المرسااااج  .وتثمن دول الكويي اليا ً لهود الر ايا األان
والعمال الوافدة ،وتعتبرهم شركا اصجيين فط ازدهار البجد وتقدمه.
لا االهتمام بحقوق اإلنسااااان ريمانا ً من دول الكويي بأثرها جد حماي الارد والملتمع
جد حد ساااااوا  ،خصاااااوصاااااا ً من لان م ابقتها مع االتااقياي المعني بحقوق اإلنساااااان التط
صادقي دول الكويي جد اغجبها .وقد تم رنشا الديوان الو نط لحقوق اإلنسان لتنس وتوحيد
كاف اللهود الو ني الرا ي لحقوق اإلنساااااااان وحرياته العام

جد ااااااااو قوا د الدساااااااتور

الكويتط واحكام االتااقياي الدولي التط تعتبر دول الكويي رفا ً فيها.
هاا و ساهمي دول الكويي فط تنايا ما لا فط تجك ال صكوك اإلن ساني ود م ق اايا حقوق
اإلنساااااان فط مناوم اأمم المتحدة من خالع المشاااااارك اإليلابي والاعال فط المحافع الدولي
وتقديم المساهماي ال و ي لآللياي واألهزة اأممي المعني فط ت بيقها ومتابعتها.
السيد الرئيس،،،
يشاااهد المنا المعاصااار اهتمام متنامط بحقوق اإلنساااان لتحقي الساااالم واأمن الدوليين
والتنمي المستدام بما ال يترك احد يتخجا ن الرك  ،وبالرغم من الك رال ان استمرار نشو
النزا اي المساااجح وخ ر اإلرها و دم االساااتقرار الساااياساااط واالقتصاااادي ادس رلد زيادة
االنتهاكاي التط يتعرم لها اأبريا من البشر فط بعم منا

العالم ،مما واعنا لميعا ً امام

تحدياي لمكافح كع اشكاع انتهاكاي حقوق اإلنسان.
يتابع بالدي ببالغ القج والحزن اساااااتمرار اأزم اإلنسااااااني فط ميانمار ،ونشاااااكر بعث
اأمم المتحدة الدولي المساتقج لتقصاط الحقائ فط ميانمار جد تقريرهم حوع الااائع المرتبك
هناك ،وقد رحبنا بإحا تهم لملجس اأمن اأساااااابوض المااااااااط ،التط تعتبر خ وة فط ال ري
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الصاااااحي فط ساااااعط الملتمع الدولط لتحقي المساااااا ل  ،مت جعين رلد ا تماد مشاااااروض القرار
الخاص بالحال فط ميانمار ،فط ر ار ااااا الض الملتمع الدولط بمسااالولياته نحو تحقي الساااجم
واأمن الدوليين.
كما ند و الملتمع الدولط لالا الض بمسلولياته نحو رنها اأزم فط سوريا ،وامان
المتااررة من النزاض ،وتااافر اللهود من

ريصااع المساا داي اإلنسااني لجمدنيين فط المنا

الع التوصع رلد حع سجمط فط سوريا من خالع الحوار ،كما ند م مع اآللي الدولي المحايدة
والمساااتقج لجمساااا دة فط التحقي ومقااااااة المسااالولين ن اكثر اللرائم خ ورة وف القانون
الدولط ،والمرتكب فط سااوريا منا مارس ام  ،2011ودور تجك اآللي فط تحقي المسااا ل التط
هط شر اساسط لتحقي السالم المستدام.
ان الملتمع الدولط كالك امام مساالولياي كبيرة لوقا االنتهاكاي المرتكب فط فجسا ين،
وتشاااا ر دول الكويي المقرر الخاص المعنط بحال حقوق اإلنساااان فط اأراااااط الاجسااا يني
المحتج منا  1967قجقه من تدا ياي ممارساااي االحتالع اإلساارائيجط جد الشااع الاجساا ينط
اار وقيو اد مارواا
من توسااعا اسااتي انط ،وحصا ا

جد حري التنقع والتلاوز جد مقدساااته ،مما

يبرهن جد ان تجك الممارسااااي تتعارم مع القانون الدولط لحقوق اإلنساااان ،والقانون الدولط
اإلنسانط وستاع مستمرة راا لم تخاع لجمسا ل  ،كما نت جع رلد ا تماد مشروض القرار الخاص
بح الشع الاجس ينط فط تقرير المصير.
فط الختام ،ل الما حرصاااااي دول الكويي جد التمساااااك وااللتزام بالمبادئ والمقاصاااااد
النبيج لميثاق اأمم المتحدة ،و جد تحقي وررساا د ائم اأمن واالساتقرار فط العالم ،واود هنا
ان الدد التزام بالدي بتعزيز ونشاار ثقاف اإلنسااان ،وتاعيع التعاون الدولط من خالع المشااارك
فط لميع المحافع الدولي لحقوق اإلنساااان والشاااراكاي مع لميع هيئاي اأمم المتحدة والهيئاي
غير الحكومي المهتم بحقوق اإلنسان فط سبيع االرتقا بحياة لميع البشر.
شكرا ً السيد الرئيس،،،
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