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معايل السيد نارص عبد العزيز النرص

للدورة  رئيساً  يوم 22 حزيران/يونيه 2011  النرص  العزيز  عبد  نارص  السيد  انُتخب 
السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة.

والسيد النرص دبلومايس مخرضم، أسهم عىل امتداد حياته الوظيفية التي تناهز أربعة 
عقود يف النهوض بربنامج العمل الدويل املتعّدد األطراف يف مجاالت إحالل السالم وبسط 

األمن، والتنمية املستدامة، والتعاون بني بلدان الجنوب.

وعىل مدار الثالث عرشة سنة املاضية، أي يف الفرتة من 1998 إىل 2011، عمل السيد 
لدولة قطر لدى األمم املتحدة. وخالل هذه الفرتة، اضطلع  دائماً  النرص سفرياً وممثالً 
بأدوار قيادية بصفته رئيساً للجنة املسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار )الرابعة( 
التابعة للجمعية العامة )من 2009 إىل 2010(، ورئيساً للّجنة الرفيعة املستوى املعنية 
ورأس   .)2009 إىل   2007 )من  العامة  للجمعية  التابعة  الجنوب  بلدان  بني  بالتعاون 
أيضاً مجموعة الـ 77 والصني لدى األمم املتحدة يف نيويورك )2004(، حيث أدار دفة 
أعمالها عىل نحٍو مّهد السبيل أمام انعقاد مؤتمر قمة الجنوب الثاني للمجموعة يف السنة 
والشؤون  للتنمية  الجنوب  صندوق  إنشاء  إىل  وأفىض  قطر،  الدوحة،  يف  وذلك  التالية، 
التصدّي  يف  الجنوب  بلدان  مساعدة  إىل  ترمي  للتمويل  آلية  عن  عبارة  وهو  اإلنسانية، 

ملسائل من قبيل الفقر والجوع والكوارث الطبيعية.

ومثّل السيد النرص بلده يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، خالل فرتة والية قطر ملدة 
األمن  ملجلس  رئيساً  وُعنّي   .)2007 إىل   2006 )من  باملجلس  دائم  غري  كعضو  عامني 
إجراءات  خاللها  املجلس  اتخذ  التي  الفرتة  وهي   ،2006 األول/ديسمرب  كانون  لشهر 
الدويل  التعاون  ذلك  بما يف  واألمن،  السالم  املعّقدة يف مجايل  املسائل  من  بشأن طائفة 
ملكافحة اإلرهاب وحماية الصحافيني يف النزاعات املسلّحة. ورأس أيضاً ثالث هيئات من 

هيئات املجلس الفرعية.

وخالل فرتة والية السيد النرص سفرياً لبلده لدى األمم املتحدة، عمل أيضاً نائباً لرئيس 
الدورة السابعة والخمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة )من 2002 إىل 2003(، ومثّل 
بلده يف عدة مؤتمرات دولية وإقليمية وغريها من املنتديات. ويف الوقت نفسه، عمل سفرياً 
غري مقيم يف عدد من البلدان يف األمريكتني، بما فيها األرجنتني، وأوروغواي، وباراغواي، 

والربازيل، وبليز، وبنما، وكندا، وكوبا، وكولومبيا، ونيكاراغوا.

 نبـذة مـن
السرية الذاتيـة



إىل   1993 )من  األردن  يف  لبلده  مقيماً  سفرياً  النرص  السيد  ُعنّي  سابقة،  مرحلة  ويف 
1998(، وقبل ذلك، أوفد ألول مرة للعمل يف البعثة الدائمة لدولة قطر لدى األمم املتحدة، 

بنيويورك، بصفة وزير مفوض )من 1986 إىل 1993(.

وقد دخل السيد النرص عالم العمل الدويل يف سن مبّكرة، حيث ُعنّي ملحقاً بسفارة دولة 
قطر ببريوت، لبنان، يف عام 1972. وأوفد للعمل بسفارة بلده يف إسالم أباد، باكستان، 
يف عام 1975، ثم أوفد يف وقت الحق من تلك السنة إىل دبي، باإلمارات العربية املتحدة، 

حيث عمل قنصالً عاماً لدولة قطر لغاية شهر آب/أغسطس 1981.

وحاز السيد النرص العديد من األوسمة والجوائز، وُمنح لقب زميل فخري لدى رابطة 
السياسات الخارجية يف نيويورك عام 2009، وحصل عىل دكتوراه فخرية يف العالقات 
الدولية من جامعة تشونغ تشينغ )الصني( يف عام 2007. وَمنَحت له طائفٌة واسعة من 
الهاشمية  اململكة األردنية  البلدان جوائز وطنية، بما يف ذلك وسام االستقالل لحكومة 
)1998(؛ ووسام االستحقاق برتبة ضابط كبري )إيطاليا، 2004(؛ ووسام مكاريوس 
ماتياس  خويس  للدكتور  الوطني  والوسام  2007(؛  )قربص،  كبري  قائد  برتبة  الثالث 
ديلغادو )السلفادور، 2007(؛ والوسام الوطني للجمهورية برتبة قائد )كوت ديفوار، 

.)2008

والسيد النرص عضٌو، بصفته الشخصية، يف مجالس عدد من املؤسسات، بما فيها مجلس 
مستشاري مركز الحوار التابع لجامعة نيويورك. وقد تلّقى تعليمه يف الدوحة وبريوت، 

وهو يتقن اللغتني العربية واإلنكليزية.

وولد السيد النرص يف 15 أيلول/سبتمرب 1953، بالدوحة. وهو متزوج من السيدة منى 
ريحاني، وأب لعبد العزيز.
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