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]الخطاب األصيل باإلنكليزية[ إني ومع بالغ الرشف أشكر 
رئيساً  بالتزكية  انتخابي  األعزاء  وأصدقائي  زمالئي  لكم 

للدورة الـ 66 للجمعية العامة لألمم املتحدة. 

الرئيس   بقيادة سعادة  ألنوه  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأوّد 
دايس كرئيس للجمعية العامة يف دورتها الحالية. وكذلك 
أوّد أن أشكر ملعايل األمني العام، بان كي مون حضوره اليوم 
وأهنئه عىل إعادة انتخابه أميناً عاماً لألمم املتحدة. إن إعادة 
انتخاب السيد بان كي مون دليل عىل املصداقية التي يتمتع 
بها، وإن نجاح املنظمة عىل مدى السنوات الخمس املاضية، 
الذي عّزز مكانة األمم املتحدة املرموقة عىل الساحة العاملية، 
سُيحسب بدون شك ضمن إنجازاته العديدة. وإنني سعيد 

ألنني سأعمل معه خالل فرتة رئاستي للجمعية العامة.

بهذا  ألحظى  أكن  لم  كما  بالعربية[  األصيل  ]الخطاب 
املنصب بدون ثقة املجموعة اآلسيوية، وهو موضع عميق 
اعتزازي وتقديري. وأوّد أيضاً أن أعرب عن الشكر عىل الدعم 
الالمتناهي الذي تلّقيته من قبل حكومتي – حكومة دولة 
قطر، بقيادة حرضة صاحب السمّو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني – أمري دولة قطر، وسمّو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني – ويل العهد األمني، وكذلك عىل الدعم الذي وجدته من 
قبل معايل الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاني – رئيس 
أوّد  الصدد،  هذا  ويف  الخارجية.  ووزير  الوزراء  مجلس 
الرتحيب بسعادة األخ أحمد بن عبد الله آل محمود – وزير 
بدولة  الوزراء  مجلس  وعضو  الخارجية  للشؤون  الدولة 

قطر، لحضوره شخصياً مراسم تنصيبي هذا اليوم.

 66 الـ  للدورة  الخاصة  األهمية  عىل  قليالً  أركز  أن  أوّد 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، والتي يمر العالم فيها بتغرّيات 
بالغة األهمية ويواجه تحديات هائلة يف املجاالت السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، فال يكاد ينقيض شهر 
حتى نسمع بكارثة طبيعية أو من صنع البرش وما يتبعها 
بالرضورة من أزمة يف الغذاء واألمن والصحة والتعليم. ويف 

الوقت نفسه ما زالت هناك شعوب تعيش  تحت االحتالل 
والقهر والظلم وتتطلّع إىل الحرية والكرامة والعدالة. هذا 
السالم،  حفظ  وعمليات  اإلنسان  حقوق  مسائل  جانب  إىل 
األقل  الدول  ومشاغل  املستدامة  التنمية  بقضايا  ومروراً 
نمواً والدول الجزرية الصغرية والقضاء عىل الفقر وتعاون 
الجنوب - جنوب وتمويل التنمية ووثيقة ريو دي جانريو 
الختامية والتجارة الدولية، والحوار بني الحضارات وثقافة 
السالم والوساطة ونزع السالح ومكافحة اإلرهاب الدويل، 
األنصبة  وجدول  املنظومة،  مستوى  عىل  االتساق  وكذلك 
املسائل  من  والعديد  املتحدة،  األمم  نفقات  لقسمة  املقّررة 

التنظيمية واإلدارية، وغريها من البنود الحّساسة.

أحصل  أن  الهامة، سيسعدني  املسائل  إىل هذه  وباإلضافة 
الرفيع  للنقاش  أقرتحه  الذي  للموضوع  مباركتكم  عىل 
الوساطة  الـ 66، وهو “دور  الدورة  افتتاح  املستوى عند 
اختيار  أن  وأعتقد  السلمية”.  بالطرق  الخالفات  حل  يف 
التعاون بشأن هذه  النقاش ويعّمق  هذا املوضوع سيعّزز 

املسألة الهامة التي تقع يف صميم عمل األمم املتحدة.

التحّديات  هذه  كل  أن  أدرك  فألنني  بانفتاح  أتحّدث  وإذ 
واملسائل تؤثر عىل الدور املحوري لألمم املتحدة ومصداقيتها 
ووجودها. وبالتايل فإن سالمة ورشعية وبقاء وفاعلية هذه 

املنظمة تقع عىل عاتقكم جميعاً.

إن احرتام التنّوع والتعّددية بغّض النظر عن الدين أو العرق 
فإني  لذلك  املتحدة.  األمم  عليه  ُبنيت  مبدأ  هو  الجنس  أو 
مختلف  من  األعزاء  أصدقائي  قبل  من  باختياري  أترشف 
الديانات واألعراق واألجناس ألخدم كرئيس لهذه الجمعية. 
وأتعّهد لكم بأنني سأتوىل هذا الدور الهام بروح من التعاون 
بعزيمة  الرئاسة  هذه  وسأتوىّل  املتبادل.  واالحرتام  البنّاء 
وإرصار من واقع خربة يف السلك الدبلومايس يف األمم املتحدة 
عىل مدى عقدين من الزمن. وسيعمل عىل دعم جهودي فريق 
التنّوع  تنوّعه ذات  بعناية واهتمام ويعكس  انتقيته  مقتدر 

يف هذه القاعة.

سعادة السيد نارص بن عبد العزيز النرص

كلمة قبول انتخابه رئيساً للجمعية العامة
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سوف أعمل طوال مدة رئاستي بالتعاون الوثيق والتنسيق 
اإلقليمية.  واملجموعات  األعضاء  الدول  جميع  مع  الكاملني 
فمن خالل جهودنا املشرتكة فقط، يمكن أن نعّزز الغايات 
النبيلة لهذه املنظمة وأن نحفظ السلم واألمن الدوليني وأن 
نعّزز عالقات الصداقة وحسن الجوار بني األمم والشعوب.

ال بد من بناء طريق النجاح عىل مبدأ الرشاكة وعىل إحساس 
رئاستي  أجعل  لن  أنني  كما  واملسؤولية.  بالعدالة  عميق 
تقترص عىل ترّؤس االجتماعات وإلقاء البيانات، بل سأركز 
البنّاء  التعاون  وتحسني  العامة،  الجمعية  دور  تعزيز  عىل 
بينها وبني مختلف أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخّصصة 
واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى. كما أنني أطمح بأن 
أمثّل جرساً بني الدول املتقدمة والدول النامية والدول األقل 
ومنظومة  األعضاء،  الدول  جميع  مصالح  يخدم  بما  نمواً، 
األمم املتحدة ككل. وسوف يكون محور تركيز جهودي هو 

التي  الكربى  العاملية  التحّديات  بشأن  اآلراء  يف  توافق  بناء 

تواجه العالم اليوم، ومنها الرصاع املسلّح وحقوق الشعوب 

املناخ  وتغرّي  واإلرهاب  والفقر  والجوع  مصريها  تقرير  يف 

اإلنسانية  واالستجابة  العاملية  واملالية  االقتصادية  واألزمة 

للكوارث الطبيعية. 

مساعدتكم  يف  أتوانى  لن  باإلنكليزية[  الخطاب  ]اُسُتؤنف 

عىل تخّطي خالفاتكم حول هذه املسائل، كما أتوّقع منكم 

هذه  تناول  يف  أعضاء  كدول  مسؤولياتكم  تتحّملوا  أن 

التحّديات بمسؤولية ومهنية. وهنا أستذكر ما قالته السيدة 

أن  بدون  القمة  إىل  أحداً وصل  أعلم  تاترش: “ال  مارغريت 

يجّد. إن هذه هي الطريقة. وهي قد ال ترقى بك إىل القمة يف 

كل مرة، ولكن لعلك تضاهي بها القمة”.

وشكراً الستماعكم.


