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 السید الرئیس ،،،
 
یشرفني أن أتقدم بالشكر لسعادتكم على ما تبذلونھ من جھد متواصل  
خالل ترؤسكم لھذه اللجنة . و ال یفوتني  أن أشكر األمین العام على تقریره 

ادة القانون السنوي الذي أعّده حول تعزیز أنشطة األمم المتحدة في مجال سی
 .  A/75/284 مو الدولي رق على الصعیدین الوطني

یؤید وفد بالدي البیان الذي ألقاه وفد الجمھوریة االسالمیة االیرانیة  •
 .حركة عدم االنحیاز عن بالنیابة

 
و ال یخفى علینا جمیعا أھمیة ھذا البند في تحقیق السالم و األمن و 
التنمیة االقتصادیة و المساواة كما أنھ یعتبر مفھوم راسخ في میثاق األمم 

تحقیق العدالة و احترام االلتزامات الناشئة عن   التي یمكن من خاللھالمتحدة 
القانون الدولي في مجال السلم و األمن و  و غیرھا من مصادر ،المعاھدات

حقوق االنسان و الحریات األساسیة للفرد و المساواة بین الجمیع دون تمییز 
 .و خصوصاً في مناطق النزاع

 
 
 



 السید الرئیس ،،،
 

بتعزیز سیادة القانون على   ة الكویت على االھتمامدول تحرص
الصعیدین الوطني و الدولي، و ترحب بما جاء في تقریر االمین العام 

، و تؤكد على ضرورة العمل و االلتزام بھ لضمان تعزیز 75للدورة الـ 
سیادة القانون و كذلك التزام الدول االعضاء و الھیئات الرئیسیة لألمم 

میثاق األمم المتحدة و مبادئھ و القانون الدولي باعتبارھما المتحدة بتطبیق 
ركیزتین أساسیتین في التصدي للتحدیات و التھدیدات التي یواجھھا المجتمع 

 .الدولي

 
القوانین الوطنیة المرآة التي تعكس مدى احترام  أصحبت الدساتیر و

الدول للحقوق و الحریات الواردة في االعالن العالمي لحقوق االنسان، و 
من ھذا المنطق فإن دولة الكویت تتمتع بنظام دستوري دیمقراطي یجسد 
احترام سیادة القانون في مبدأ الفصل بین السلطات الثالث و وجوب التعاون 

دم التمییز بین األفراد في الحقوق و الواجبات و تمتعھم بالحریة بینھما، و ع
 .و المساواة

أما على الصعید الدولي فإن بالدي تحرص على التمسك بالمبادئ 
و االتفاقیات الدولیة من خالل المحافظة على   الدولیة و احترام القوانین

ل بالوسائل األمن و السلم الدولیین و تسویة أي منازعات قد تنشأ بین الدو 
 .السلمیة

 
 
 



 السید الرئیس ،،،
نؤكد على أن االنتھاكات المستمرة للقانون الدولي تعزز ضعف 
اإلرادة السیاسیة فیما یتعلق بكفالة االمتثال للقانون الدولي، و مما یؤكد تلك 
االنتھاكات الجسیمة و المتكررة التي یرتكبھا الجانب االسرائیلي في  

ات  غیر المشروعة، ضاربةً عرض الحائط كل مواصلتھ بناء المستوطن
القرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة،،، لذلك یجب علینا بذل المزید من 
الجھود و اتخاذ جمیع الوسائل اتجاه احترام سیادة القانون على النطاق 

على الجمیع دون انتقائیة تعزیزاً للعدالة، و تحقیقاً للسلم و   و تطبیقھ العالمي
 دولیین األمن ال

القوانین و  ةالتزام دولة الكویت الكامل بكاف و في الختام ،،، نؤكد
المواثیق الدولیة التي تعزز حكم القانون و تضمن حق االنسان في التنمیة 

 على أسس المساواة و العدالة االجتماعیة و سیادة القانون
 

 و شكراً السید الرئیس ،،،


