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  السيد الرئيس،
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل   التهاني من  اطيبدني في البداية ان انقل لكم يسع

 رئيسًا للجمعية العامة في النتخاب بلدآم الصديق  س دولة اإلمارات العربية المتحدةرئي نهيان 
   الغابون الصديقة للجهود ريةلرئيس جمهو نا تقديرأن انقل خالص   يسرني  و  آما .الستين دورتها 

 . للجمعية العامةها اعمال الدورة السابقةثناء ترأس التي بذلتها بالده ا  
  المتحدة آوفي   لمعالي األمين العام لألمم    دولة اإلمارات العربية المتحدة بالشكر  تقدم آما ت 

في    " المعنونالشامل  تقريره المتحدة ونثمنتعزيز دور األمم   من أجل تفعيل و عنان على مساعيه 
 ". صوب تحقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع  :أفسحجو من الحرية  

ة بأصدق  دولة اإلمارات العربية المتحد وشعبحكومة ان اتقدم باسم  بهذه المناسبة   آما أود
األمريكية ولعائالت ضحايا اعصار آاترينا         الواليات المتحدة  وشعب حكومةالتعازي والمواساة ل

 . اإلعصار التي تسبب بها  الممتلكات لخسائر في األرواح و  على ا
  ،السيد الرئيس

 باعتباره فرصة لتقييم ما تم احرازه من تقدم في تنفيذ أهداف            هذا اإلجتماع  اننا ننظر الى  
 اعالن األلفية، الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق للجهود الدولية          التنمية التي تعهدنا بها من خالل     

هذا  .واإلنصافساواة والعدالة  استنادًا الى مبادىء الم قيق الرخاء والكرامة لشعوبناة الى تحالرامي
بفاعلية أآبر مع التحديات      كيفية التعامل   لجماعية رؤية  اإلجتماع هو أيضًا مناسبة للتوصل الى    

 .الجماعي جديدة لألمن  أبعاد ا من نشوء   ترتب عليه وماT الراهنة
 السيد الرئيس،

على ان    وألمم المتحدة  المرآزي ل على الدور ت العربية المتحدة تؤآد   ن دولة اإلمارا  إ 
الميثاق هو المرجع الذي تستند اليه العالقات الدولية المبنية على اإلحترام والحرية والمساواة   

  . ةوالتسامح والمسؤولية المشترآ
 اجهزتها الرئيسية      نجدد تأآيدنا على ضرورة تعزيز األمم المتحدة واصالح       ، فإننا وفي هذا السياق  

 .بما يقوي دورها و هابما يتناسب وتعاظم مسؤليات  
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 السيد الرئيس،
ئة  اال لف   تصل واإلنسانية لم  مجاالت اإلقتصادية واالجتماعية     الإن اآلثار اإليجابية للتقدم في           

 من الفقر والجوع واألمراض نسبة آبيرة منهم تعاني    مازالتالعالم والذين صغيرة من سكان
فضًال     األجنبي،   لصراعات المسلحة واإلحتالل ل اآلثار السلبيةو ، والتشردوالبطالة واألميةلخطيرة ا

الجريمة المنظمة العابرة للحدود    و النووية،األسلحة  اسلحة الدمار الشامل بما فيها انتشارعن 
   تشكل  جميعهاالتي  واإلنسان،االتجار بالمخدرات، وانتشار ظاهرة اإلرهاب وانتهاآات حقوق    و

    . التى نسعى الى تحقيقها تعيق تحقيق التنمية المستدامة  من والسلم الدوليين و لأل ًاديتهد
 السيد الرئيس،

 أهم قضايا العصر   تمثل  بأن التنمية تامةدة على قناعةان دولة اإلمارات العربية المتح  
  فاننا ومن هنا  للشعوب،رار واإلستق  وتحقيق األمن  يق الى القضاء على الفقر والجوعوانها الطر

 ،    لمفهوم األمن الجماعي   نه البد من العمل لمواجهه التحديات الدولية من خالل رؤية واضحة        بأنرى  
 من خالل شراآة     تتم ترجمته   ًارئيسي ًا محور  ورفاه الشعوب قضايا التنمية  ترتكز على اعتبار   

 ت   باتخاذ خطوا النامية تلتزم خاللها الدول المتقدمة و ،عالمية
لتي عقدتها األمم المتحدة في     المؤتمرات والقمم التعجيل بتنفيذ توصيات جميع     عملية وملموسة ل

وقمة الجنوب الثانية التي     جوهانسبيرغ، مة وق  اصة مؤتمر مونتيري  خ ، مجاالت التنمية مختلف
 .الدوحة في  انعقدت

ارها اال  ثم تؤتي  التنمية لن  الدولية من أجلجهودالنرى ان  ، فإننانفسهلق  المنطمنو
وحق   قافاتتعدد الث واحترام  الشعوب،دل واإلنصاف لكافة الع وتحقيق والسلم،باستتباب األمن  

احتالل جمهورية ايران     بما فيها  ت اينما وجد  اإلحتالل ، وانهاء حاالت الشعوب في تقرير مصيرها 
 طنب الكبرى وطنب       لمتحدة،ارات العربية  الثالث التابعة لدولة اإلما   للجزر1971 منذ عام  اإلسالمية

 حلهاصدقاء الى   واألشقاء واأل  العربية المتحدة اإلمارات دولة  سعت والتي ،الصغرى وابوموسى
  .السلمية من خالل المفاوضات الثنائية او عن طريق محكمة العدل الدولية   بالطرق 

تعزيز   و فلسطين، شكلة الشرق األوسط وقضية    شاملة وعادلة لم  تسوية آما البد من تحقيق   
  انتشار وانتاج اسلحة الدمار الشامل ع ومظاهره، ومنالجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب بكل اشكاله  

منطقة الشرق األوسط والخليج   وبالذات فيبالعالم في مختلف المناطق  وبالذات النووية منها
عراق مستقر  آما اننا ندعو المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة العراقية من أجل بناء   .العربي
 . وموحد

 آملين ان ينجح هذا اللقاء     األلفية،  بروح واهداف إعالن     التزامنافإننا نجدد   الختام، وفي   
 ألهداف التنمية    التنفيذ الكامل عترض العقبات التي ت  مواجهة  ؤية جماعية لكيفية    في التوصل الى ر  

 . والتزاماتنا الى واقع ملموس ترجمة تعهداتنا   تمكننا من و
 

  ،،  عليكم ورحمة اهللا وبرآاته والسالم 
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