اجالس شصت و نهم مجمع
عمومی سازمان ملل متحد

جناب آقای سام کاهامبا کوتسا ،رییس شصت و
نهمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سام کاهامبا کوتسا در  11ژوئن  4112به ری است شصت و نهمین
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد.
او هنگام اتتخاب به این سمت ،به عنوان وزیرامورخارجه اوگاندا خدمت
می کرد ،مقامی که از  4112عهده دار آن بود.
آقای کوتسا ،با سابقه فعالیت به عنوان وکیل دعاوی ،عضو پارلمان و
بازرگان ،از تجارب فراوان ی در امور بین المللی برخوردار است .اوگاندا در
طول خدمت او به عنوان وزیر خارجه میزبان اجالس های سطح عالی
نهادهای بین دولتی مانند اجالس سران دولت های مشترک المنافع در
 ، 4112شورای وزیران سازمان همکاری اسالمی در  4112و اجالس
سران کشورهای (عضو سازمان) وحدت آفریقا در  4111بوده است.
اوگاندا همچنین دوره دوساله خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد
یه عنوان عضو غیردایم در  4112و  4111خدمت کرد.
آقای کوتسا در سطوح منطقه ای و زیرمنطقه ای گردهمایی های سطح
عالی سازمان هایی مانند جامعه شرق آفریقا ،بازارمشترک برای
آفریقای شرقی و جنوبی ،و کنفرانس بین المللی درباره منطقه دریاچه
های بزرگ را میزبانی کرده است .او از  4111تا  4112ریاست کمیته
منطقه ای بین وزیران کنفرانس بین المللی درباره منطقه دریاچه های
بزرگ را برعهده داشت که به چالش هایی مانند تحکیم صلح و ثبات در
جمهوری دموکرات یک کنگوی شرقی ،حمایت از شفافیت در بهره برداری و
فروش منابع طبیعی ،و مبارزه با خشونت های جنسی و مبتنی
برجنسیت رسیدگی می کند.
آقای کوتسا ،درمقام وزیرخارجه نقشی مهم در نهاد بین دولتی در زمینه
توسعه ،در فرایندهای صلح منطقه ای در سودان و جنوب سودان ،و در
تالش ها در زمینه تثبیت اوضاع در سومالی ایفا کرده است .عالوه براین،
در زمان تصدی او ،جامعه شرق آفریقا ،که اوگاندا به آن تعلق دارد ،با
تاسیس اتحادیه گمرکی در  4112و بازارمشترک در  ،4111و امضای
پروتکلی در  4112برای ایجاد اتحاد پولی در منطقه تا  4142برای افزایش
تج ارت و تقویت بازرگانی منطقه ای ،به موفقیت های چشمگیر درتقویت
همکاری منطقه ای و همگرایی اقتصادی دست یافته است .
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آقای کوتسا با بیش از سه دهه عضویت انتخابی درپارلمان ،عضومجلس موسسان
اوگاندا و رییس کمیته نظام های سیاسی این نهاد بود و در طول آن مدت به تدوین و
تنظیم قانون اساسی جد ید کشورمساعدت کرد که در  1222به تصویب رسید .وی
از  4111تا  4112به عنوان وزیرمشاوردر امورمالی ،برنامه ریزی و توسعه اقتصادی،
مسوول سرمایه گذاری ،و از  1221تا  4111به عنوان وزیرمشاور برای برنامه ریزی و
توسعه اقتصادی خدمت کرد .او از  1222تا  1221دادستان کل کشورش بود.
آقای کوتسا در بحش خصوصی به عنوان دبیرحقوقی برای شرکت جهانی Lonrho
 East Africaفعالیت ،و در پستی مشورتی در هیات مشورتی تجارت اوگاندا و در
هیات ملی تجارت اوگاندا خدمت کرد .او همچنین به کار حقوق در کشورش پرداخت
و در دادخواهی و قانون تجارت تخصص یافت.
آقای کوتسا ،متولد اول فوریه  1222در اوگاتدا ،مدرک افتخاری حقوق از دانشگاه
 Makerereدارد وبا تکمیل تحصیالت کارشناسی ارشد در مرکز توسعه حقوق
اوگاندا ،وکیل دادگاه عالی اوگاندا است .او متاهل و دارای شش فرزند است.
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Biographical note

سخنرانی جناب آقای سام کاهامبا کوتسا ،به مناسبت پذیرش ریاست شصت و نهمین اجالس
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از انتخاب شدن به این مقام
نیویورک 11 ،ژوئن 4112
این سازمان ،سازمان ملل متحد ،حدود  21سال پیش با هدف ،از جمله ،نجات نسل های آینده از بالی
جنگ ،با تاکید بر باور نسبت به حقوق بنیادی بشر و ترویج و حمایت از پیشرفت اجتماعی وضوابط
بهترزندگی در آزادی ببشتر تاسیس شد و از آن زمان مرکز کوشش های جهانی از طریق تالش های
مشترک همه کشورها یرای یافتن راه حل مشکالتی بوده است که بشریت را به چالش می کشند.
اوگاندا ،کشور من 24 ،سال پیش به خانواده ملل متحد پیوست .ما عضوفعال و به راستی متعهد این
سازمان ،و حتی متعهدتر به کارمجمع عمومی ،هستیم .بنابراین مفتخرم واز تمامی حاضران در اینجا
برای انتخاب به اتفاق آرای من به ریاست مجمع عمومی در شصت و نهمین اجالس آن یه راستی
سپاسگزارم و آن را نشانه نه تنها اعتماد و اطمینان جمعی مجمع عمومی به شخص خود ،بلکه
همچنین نشانه شناسایی مساعدتی می دانم که اوگاندا انجام داده است .به ویژه مایلم از منطقه
خود ،آفریقا ،برای تایید نامزدی و حمایت قاطع از من تشکر کنم.
آقای رییس ،از شما به علت ریاست تان و برای آماده کردن صحنه در طول اجالس کنونی سپاسگزارم.
تع دادی از فرایندهای دولتی درجریان است که در مذاکرات درباره دستورکار توسعه بعد از  4112از آن
ها استفاده خواهد شد .همچنین از اشتیاق شما برای تسهیل انتقال و تداوم کارها در دفتر رییس
مجمع عمومی قدردانی می کنم.
مایلم از دبیرکل برای تعهد ،ازخودگذشتگی شخصی و کار خستگی ناپذیر وی در پیشبرد دستورکار
سازمان ملل متحد تشکر و قدرداتی کنم .مشتاقانه منتظر کار با همگی در زمینه اولویت های سازمان
مان هستم.
درحالی که امروز در اینجا گردهم می آییم دنیای ما همچنان با چالش های گوناگون با تاثیر و دامنه
جهانی مواجه است .این چالش ها ش امل فقر و گرسنگی؛ خدمات آموزشی و بهداشتی کم رشد
وناکافی؛ بی کاری؛ زیرساخت های ضعیف و غیرکافی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه؛ انرژی
کم و گران؛ تغییر اقلیم و آب و هوا و افزایش سطح آب دریاها؛ مناقشات مسلحانه؛ و تهدیدهای درحال
ظهور مانند راهزنی دریایی ،تروریسم ،جرایم سازمان یافته فراملی و قاچاق انسان است .به طورکلی،
ما باید به انجام اقدامات هماهنگ برای برخورد و رسیدگی به این چالش ها ادامه دهیم .این کاری
است که سازمان ملل متحد را سازمانی نیرومند ،منحصر به فرد و ضروری ساخته است.
چهارده سال قبل رهبران جهان با تصویب اعالمیه هزاره (قطعنامه )55/2متعهد شدند با تمرکز بر
مسایل توسعه اجتماعی اقتصادی مانند فقر ،بهداشت و آموزش ،تا  4112به هشت هدف توسعه
هزاره دست یابند .درحالی که دربعضی حوزه ها پیشرفت های چشمگیر حاصل شده ،این پیشرفت
درزمینه هدف ها ،کشورها و مناطق نابرابر بوده است .درشرایطی که روی دستورکار توسعه در دوره
بعداز  4112کار می کنیم باید مطمئن شویم هدف های توسعه پایدار براساس پایه هایی تنظیم و
تدوین شوند که به وسیله هدف های توسعه هزاره ایجاد شده اند .همچنین ضروری است دستورکاری
تدوین کنیم که با ریشه کنی فقرو گرسنگی و ترویج و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و پایدار به عنوان
هدف های همه جانبه و گسترده آن ،متحول کننده باشد این دستورکار باید کل نگرانه ،عملگرا و برای
همه قابل اجرا باشد و درعین حال به واقعیات ملی و منطقه ای گوناگون و همچنین سطوح توسعه
توجه الزم معطوف دارد.
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به عنوان بخشی از دستورکار توسعه بعد از  4112مجبور خواهیم بود با ابزار و وسایل اجرا درچارچوب
منابع مالی ،توسعه و انتقال فن آوری و ظرفیت سازی برخورد کنیم .الزمه این کار مشارکت بیشتر
جهانی خواهد بود ،مشارکتی که مشارکت ها بین و درمیان دولت ها را تقویت خواهد کرد ،نقشی
فزاینده برای بخش خصوصی درنظرخ واهد گرفت ،نظام تجاری بین المللی عادالنه را تضمین و سرمایه
گذاری های مستقیم ملی و خارجی را تقویت خواهد کرد .هدف نهایی ما باید ایجاد دستورکار متحول
کننده ای باشد که از راه حل های جهانی حمایت کند ،تالش های مربوط به توسعه ملی را هدایت
نماید و مردم را برای بهبود معاش خود توانمند سازد تا آینده خود را تعیین کنند.
تغییر آب و هوا که عمدتا به گونه ای فروکش نشدنی ادامه دارد یکی چالش های تعیین کننده جهانی
زمان ما است .عوارض و آثار سوء آن در شرایط آب و هوایی ناخوشایند مداوم ،سیل ها ،خشکسالی
های طوالنی و افزایش سطح آب دریاها آشکار است .شک نمی توان داشت که این عوارض اصل
موجودیت نوع بشر را تهدید می کنند .کشورهای جزیره ای کوچک به ویژه به گونه ای فزاینده دارند
آسیب پذیر می شوند .به منظور حفظ سیاره زمین برای خودمان و نسل های آیتده ،تعهد داریم از
طریق ،ازجمله تدابیر و اقدامات سازگاری و کاهش با تغییر آب و هوا مبارزه کنیم .تامین مالی و انتقال
فن آوری مربوط به تغییر آب وهوا برای این هدف به ویژه مهم خواهد بود .بنابراین مهم است در طول
شصت و نهمین اجالس ،انگیزه و شتاب الزم را به فرایند جاری براساس کنوانسیون چارچوب سازمان
ملل متحد درزمینه تغییر آب وهوا بدهیم تا در  4112به موافقتنامه ای جهانی درباره تغییر آب وهوا
دست یابیم.
سال آینده اهمیت تاریخی خواهد داشت زیرا هفتادمین سالگرد ایجاد سازمان ملل متحد است .جهان
امروز با آنچه در  1222بود تفاوت بسیار دارد .درحالی که اصول سازمان ملل مستحکم مانده است
دنیای متغییر ما را موظف می سازد با واقعیات متغییر و جدید سازگار شویم .اساس این کار بهبود
مداوم کار مجمع عمومی و اصالح شورای امنیت و دیگر نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد است.
فرایند مذاکره بین دولتی درباره اصالح شورای امنیت هنوز پیشرفت مطلوب نداشته است .برای
پیشرفت بیشتر در این موضوع ویژه با هر کشور عضو همکاری خواهم کرد.
در سطح عملیاتی ،تجربه نشان داده است تقویت همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان های
منطقه ای و زیرمنطقه ای به گونه ای مثبت به توسعه و حفظ صلح و امنیت کمک می کند .ما شاهد
موفقی ت های فراوان در بسیاری از بخش های دنیا ،به ویژه آفریقا بوده ایم ،جایی که سازمان ملل
متحد و سازمان های گوناگون منطقه ای برای حل مناقشات از ظرفیت های منحصر به فرد و تکمیلی
خود استفاده کرده اند .من اعتقاد دارم این همکاری هنوز به قابلیت کامل خود نرسیده و باید به گونه
ای اساسی تقویت شود .همچنین معتقدم برای رسیدگی به چالش های مشترک بایدهمکاری و
هماهنگی میان خود سازمان های منطقه ای را تقویت کنیم.
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به منظور دستیابی به راه حل مسالمت آمیز اختالفات ،همچنان که در ماده  22منشور ملل متحد پیش
بینی شده ،باید تالش های بیشتر به عمل آوریم و ابتکارهای بیشتری را شروع کنیم .پیشگیری از
مناقشه ،انتخابی ارزان تر و پایدارتر است.
الزم است در موقعیت های بعد از مناقشه تالش های مربوط به نهادینه سازی صلح را تشدید ،و از
کشورها برای ایجاد نهادهای ملی موثر حمایت کنیم .این کار برای اجتناب از پسرفت و برای توانمند
سازی این کشورها به حرکت به سمت صلح پایدار ،بازسازی ،توسعه و بهبود اقتصادی ضروری است.
به منظور دستیابی به راه حل مسالمت آمیز اختالفات ،همچنان که در ماده  22منشور ملل متحد پیش
بینی شده ،باید تالش های بیشتر به عمل آوریم و ابتکارهای بیشتری را شروع کنیم .پیشگیری از
مناقشه ،انتخابی ارزان تر و پایدارتر است.
الزم است در موقعیت های بعد از مناقشه تالش های مربوط به نهادینه سازی صلح را تشدید ،و از
کشورها برای ایجاد نهادهای ملی موثر حمایت کنیم .این کار برای اجتناب از پسرفت و برای توانمند
س ازی این کشورها به حرکت به سمت صلح پایدار ،بازسازی ،توسعه و بهبود اقتصادی ضروری است.
ما همچنین باید اراده جمعی خود را برای مقابله با نیروهایی تقویت کنیم که به قطبی کردن و افراط
گرایی دامن می زنند .این تنش غالبا خود را در حمالت خشن تروریستی اشکار ساخته ،به عنوان
یادآور همیشگی تهدید ایدئولوژی افراط گرا عمل کرده است .اتحاد تمدن های سازمان ملل متحد
ابتکاری مهم به منظور بهبود تسامح ،تفاهم و روابط مبتنی برهمکاری بین ملت ها و مردمان در فرهنگ
ها و ادیان مختلف است .من از تقویت بیشتر نقش این اتحاد در جهت تحقق هدف فوق حمایت خواهم
کرد.
در اجالس شصت و نهم ،که درجریان آن بیستمین سالگرد اجالس تحول آفرین پکن را گرامی خواهیم
داشت که نقشه راه و چارچوبی برای ترویج و حمایت از حقوق زنان و دستیابی به برابری جنسیتی به
وجود آورد ،بر پیشبرد بیشتر برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان تمرکز خواهم کرد .سازمان ملل
متحد و جامعه بین المللی از  1222پیشرفت چشمگیری در ارتقای برابری جنسیتی داشته اند اما
هنوز کارهای انجام نشده بسیاری باقی است.

این امر مرا به یاد تجربه زنی متاهل به نام نابانجا با چهار فرزند ،در روستای کاشونگی در حوزه
انتخابیه پارلمانی من می اندازد .این زن در  4111به اتفاق همسرش زمین گرفت .نابانجا دو هفته قبل
در حوزه انتخابیه ام به من گفت همسرش بدون اطالع او زمین را فروحته و او و فرزندانش را از خانه و
وسایل معاش محروم کرده است .از این نمونه ها درسراسر جهان بسیار است که باعث می شوند
ضرورت استفاده از این فرصت تاریخی برای انجام اقدامات الزم و بسیج تمامی عوامل برای افزایش
موثر و سریع برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان تحت رهبری سازمان ملل متحد – زنان ،مورد توجه
دقیق قرار گیرد.
پیشنهادهای خود را درباره نحوه پیشبرد موثر همه اولویت های ذکرشده ،با حمایت مجمع عمومی،
در زمان مناسب با مجمع در میان خواهم گذاشت.
پیشنهاد می کنم موضوع اجالس شصت و نهم " ارائه و اجرای دستورکار متحول کننده برای بعداز
 "4112باشد .این موضوع برکار مهم و پیشرفتی که در اجالس کنونی حاصل می شود استوار است و
ضرورت تمرک ز نه تنها بر ارائه یا توافق درباره دستورکارتوسعه بعداز  ،4112بلکه همچنین ،با اهمیت
خیلی بیشتر ،برتضمین اجرای موثر آن را تایید و تاکید می کند .قراردادن مردم در مرکز همه کارهایی
که انجام می دهیم انگیزه اقدامات من است .ضرورت ایجاد تحوالت اجتماعی اقتصادی محرک فعالیت
های من است .امیدوارم با مجمع عمومی برای تدوین دستورکاری همکاری کنم که فقر و گرسنگی را
ریشه کن کند و اشتغال ،معاش بهتر و رشد پایدار و فراگیر را برای همه به وجود آورد.
در این کوشش همه ما می توانیم از سخنان رییس جمهور فقید ،نلسون ماندال،در مراسمی به
مناسبت "تبدیل فقر به موضوعی مربوط به گذشته" در  4112در لندن ،الهام بگیریم که گفت:
"غلبه برفقر حرکتی نمایشی در مراسم خیریه نیست .بلکه اقدامی براساس عدالت ،محافظت از حق
بنیادی بشر ،حق برخورداری ازشئون انسانی و زندگی شرافتمندانه است .تافقر هست ،آزادی
واقعی وجود ندارد".
ما به راستی این فرصت را داریم فرصتی که برای هرنسل یک بار به وجود می آید تا "آینده ای را که
می خواهیم" بسازیم .پنجاه ویک سال پیش ،در ،1212پرزیدنت جان کندی درسخنرانی در مجمع
عمومی در این تاالر گفت:
"انسان درگذشته هیچگاه ازچنین توانایی برای کنترل محیط زیست خود برخوردار نبود :پایان دادن به
تشنگی و گرسنگی ،غلبه برفقر وبیماری و بی سوادی و ازبین بردن رنج های شدید انسان .ما قدرت
داریم این نسل را به بهترین نسل نوع بشر در تاریخ جهان تبدیل نماییم – یا کاری کنیم که آخرین نسل
نوع بشر بشود".
)(A/PV.1209, p. 6
اگر این موضوع در مورد نسل کندی در  21سال پیش مصداق داشت در مورد نسل امروز بیش تر
مصداق دارد .مقیاس و دامنه اکثر چالش هایی که با آن ها مواجه ایم ،درکنار توانایی محدود بسیاری
از محروم ترین افراد ،ایجاب می کند دسته جمعی به مسایل آنان رسیدگی کنیم .سازمان ملل متحد
وجود دارد تا از طریق تالش های مشترک ما راه حل ها را بیابد.
کوشش خواهم کرد کار مجمع عمومی را به روشی فعاالنه و موثر هدایت کنم .قول من به مجمع،
تعهد شدید من به در دسترس ،شفاف ،منصف و متعادل بودن است و من نیز روی حمایت و همکاری
مجمع حساب می کنم.
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اجالس شصت و نهم مجمع
عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سپتامبر

گشایش می یابد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد شصت و نهمین اجالس خود را ساعت  2بعد از ظهر سه شنبه 11
سپتامبر  4112در مقر سازمان ملل متحد آغاز می کند.
هفته نخست بحث ها و بررسی ها بالفاصله با تعدادی از رویدادهای توجه برانگیز دنبال خواهد شد که
شروع آن ها با نخستین کنفرانس جهانی درباره مردمان بومی خواهد بود :جلسه ای در سطح عالی با
حضور همه اعضای واجد شرایط –دوشنبه و سه شنبه  44و  42سپتامبر تشکیل می شود – منظور از
تشکیل این جلسات توجه به مسایلی است که مردمان بومی با آن ها مواجه هستند و درمیان گذاشتن
بهترین شیوه ها برای تحقق حقوق آنان مطابق اهداف مطرح شده در اعالمیه سازمان ملل متحد درباره
حقوق مردمان بومی و اسناد و مصوبات دیگر است( .برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به
http://undesadspd.org/
)IndigenousPeoples/WorldConference.aspx.
دوشنبه  44سپتامبر ،مجمع جلسه ویژه ای نیز تشکیل می دهد تا پیشرفت حاصله طی  41سال
گذشته در اجرای برنامه اقدام برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را ارزیابی کند که در کنفرانس بین
المللی مهم درباره جمعیت و توسعه – که در  1222در قاهره تشکیل شد – درباره آن ها توافق شده بود،
و حمایت سیاسی در جهت دستیابی به آن هدف ها "فراتراز  "4112را تجدید کند .رویداد مهم دیگری که
آن روز ،سه شلبه  42سپتامبر ،برگزار می شود اجالس سران  4112درباره آب وهوا است که از سوی بان
کی مون ،دبیرکل برگزار می شود تا اراده سیاسی را بسیج و اقدامات بلندپروازانه درزمینه تغییر آب وهوا و
توسعه پایدار را آغاز کند( .برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به
)http://www.un.org/climatechange/summit.
بحث های عمومی ساالنه مجمع عمومی ،که روسای کشورها و دولت ها و دیگر مقامات عالیرتبه ملی
گرد می آیند تا دیدگاه های خود را درباره مسایل مهم جهانی ارائه دهند از چهارشنبه  42سپتامبر شروع
و تا چهارشنبه اول اکتبر ادامه می یابد.
مرکزی برای مذاکرات چند جانیه
مجمع عمومی ،که براساس منشور ملل متحد در  1222ایجاد شد ،از جایگاهی مهم به عنوان نهاد
مشورتی ،سیاستگذاری وفراگیر سازمان ملل متحد برخوردار است .مجمع ،متشکل از نمایندگان هر 122
کشورعضو سازمان ملل متحد  ،مرکزی منحصر به فرد برای گفتگوهای چندجانبه درباره طیفی کامل از
مسایل بین المللی است که در منشور به آن ها اشاره شده است.
(http://www.un.org/en/documents/ charter/index.shtml).
مجمع نقش قابل توجهی نیز در فرایند تعیین ضوابط و تدوین ووضع حقوق بین الملل ایفا می کند .مجمع
عمومی از سپتامبر تا دسامبر هر سال میزبان جلسات فراوان است و در مواقع دیگر براساس ضرورت
جلساتی برگزار می کند.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی
مجمع عمومی اختیاردارد در حوزه صالحیت خود در زمینه مسایل بین المللی توصیه هایی به کشورها
ارائه دهد .مجمع همچنین اقداماتی – سیاسی ،اقتصادی ،بشر دوستانه ،اجتماعی و جقوقی – انجام
داده است که برزندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان تاثیر گذاشته است .اعالمیه دوران ساز هزاره
)(http://www.un.org/ga/president/62/issues/mdg/ares552.pdf
که در  ،4111وسند نهایی اجالس جهانی سران 4112
)(http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1

1

papersmart.unmeetings.org/ga69

DPI/2592

تصویب شد ،تعهد کشورهای عضو را برای رسیدن به هدف های ویژه به منظور دستیابی به صلح ،امنیت و
خلع سالح همراه با توسعه و ریشه کنی فقر؛ حفاظت از حقوق بشر و ترویج و حمایت از حکومت قانون؛
محافظت از محیط زیست مشترک ما؛ تامین نیازهای ویژه آفریقا؛ و تقویت سازمان ملل متحد را نشان می
دهد .مجمع درجریان اجالس شصت و هشتم تصمیم گرفت – در طول بخش اولیه اجالس شصت و نهم –
فرایند مذاکرات بین دولتی را با هدف ایجاد اجماع درجهت تصویب دستورکار توسعه بعداز  4112آغاز کند.
مجمع عمومی براساس منشور ملل متحد می تواند:
* بودجه سازمان ملل متحد را بررسی و تصویب و ارزیابی های مالی کشورهای عضو را نهادینه کند.
* اعضای غیردایم شورای امنیت و اعضای دیگر شوراها و نهادهای سازمان ملل متحد را انتخاب و ،به
توصیه شورای امنیت ،دبیرکل را منصوب کند.
* اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ،ازجمله خلع سالح را بررسی و توصیه هایی
درباره آن ارائه دهد.
* درباره هر مساله مربوط به صلح و امنیت بین المللی بحث کند و ،به استثنای اختالف یا موقعیتی که
شورای امنیت درحال بحث درباره آن است ،توصیه هایی در مورد آن ارائه دهد.
* با همان است ثنا ،درباره هر مساله درچارچوب منشور یا مساله ای که بر اختیارات و وظایف هریک از
نهادهای سازمان ملل متحد تاثیر می گذارد ،توصیه هایی ارائه دهد.
* برای ترویج و حمایت از همکاری سیاسی بین المللی ،توسعه و تدوین و وضع حقوق بین الملل ،تحقق
حقوق بشر و آزادی های بنی ادی ،وهمکاری بین المللی در حوره های اقتصادی ،اجتماعی ،بشر دوستانه،
فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی اقدام به بررسی و مطالعه کرده و توصیه هایی ارائه دهد.
* برای حل مسالمت آمیز هر موقعیتی که ممکن است به روابط دوستانه بین کشورها لطمه بزند ،توصیه
هایی بدهد.
* گزارش ها از شورای امنیت و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد را بررسی کند.
مجمع عمومی همچنین می تواند درموارد تهدید به صلح ،نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه ،هنگامی که شورای
امنیت به علت رای منفی یک عضو
دایمی نتوانسته اقدام کند ،دست به اقدام بزند .مجمع در چنین مواردی
براساس قطعنامه "اتحاد برای صلح " مورخ  2نوامبر  1221خود ) (377( V
می تواند بالفاصله موضوع را بررسی کرده و انجام تدابیر دسته جمعی را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین
المللی به اعضای خود توصیه کند( .به "جلسات ویژه و جلسات ویژه اضطراری" در زیر نگاه کنید).
جستجو برای اجماع
هریک از  122کشور عضو در مجمع یک رای دارد .رای گیری در مورد مسایل مهم – مانند توصیه ها درباره
صلح وامنیت وانتخاب اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی واجتماعی – نیازمند آرای اکثریت دوسوم
کشورهای عضو است ،اما درباره مسایل دیگر با اکثریت ساده تصمیم گیری می شود .در سال های اخیر به
جای اخذ تصمیم با رای گیری رسمی ،تالش شده با اجماع درمورد مسایل تصمیم گرفته و به این ترتیب
حمایت از تصمیم های مجمع بیشتر شود .رییس مجمع ،پس از مشورت و رسیدن توافق با هیات ها ،می
تواند پیشنهاد دهد قطعنامه ای بدون رای گیری تصویب شود.
بهبود کار مجمع عمومی
تالش مد اومی صورت گرفته تا کار مجمع عمومی متمرکزتر و مربوط تر شود .این امر درجریان اجالس پنجاه و
هشتم به عنوان اولویت شناخته شد و در اجالس های بعدی تالش ها ادامه یافت تا این دستورکار به
جریان انداخته ،روش های کار و فعالیت کمیته های اصلی بهتر ،نقش کمیته عمومی بیشتر ،نقش و اختیار
رییس تقویت ونقش مجمع درجریان انتخاب دبیرکل بررسی شود.
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مجمع در شصتمین اجالس خود متنی را تصویب کرد (به قطعنامه  21/422مورخ  2سپتامبر  4111پیوست
است) که انجام بحث های تعاملی غیررسمی درباره مسایل جاری دارای اهمیت حیاتی برای جامعه بین
المللی را تشویق می کرد .متن فوق ،که از سوی گروه کاری ویژه مربوط به بهبود کار مجمع عمومی پیشنهاد
شده بود ،همچنین رییس مجمع عمومی را دعوت می کرد موضوع هایی را برای این بحث های تعاملی
پیشنهاد کند .درجریان اجالس شصت وهشتم چند بحث تعاملی موضوعی درباره طیفی گسترده از مسایل،
ازجمله درباره :تضمین جوامع با ثبات و آرام؛ حکومت قانون؛ ترویج وحمایت از سرمایه گذاری در آفریقا؛ فرهنگ
و توسعه پایدار؛ و درباره آب و فاضالب برگزار شد .در همان اجالس شصت و هشتم رییس همچنین شش
بحث و گفتگوی موضوعی و درسطح عالی به عنوان مساعدت مجمع به شرح و تفسیر دستورکار توسعه بعد
از  ،4112برگزار کرد.

این ،اقدام تثبیت شده ای برای دبیرکل شده است که در دیدارهای غیررسمی مجمع عمومی کشورهای
عضو را در فواصل مرتب درجریان سفرها و فعالیت های اخیر خود قراردهد .این امر فرصت مناسبی برای
تبادل نظر بین دبیرکل و کشورهای عضو فراهم ساخته و احتماال در اجالس شصت و نهم نیز ادامه خواهد
یافت.
انتخاب رییس و معاون رییس مجمع عمومی
و روسای کمیته های اصلی
مجمع عمومی در نتیجه ایجاد تغییرات و بهبود درحال انجام کارهای خود ،و به پیروی از قاعده  21نظامنامه
داخلی خود ،اکنون رییس ،معاونان رییس و روسای کمیته های اصلی خود را حداقل سه ماه قبل از شروع
اجالس جدید انتخاب می کند تا هماهنگی و آماده سازی کار در میان کمیته های اصلی و بین کمیته ها و
کمیته عمومی را تقویت کند.
کمیته عمومی
کمیته عمومی – متشکل از رییس و  41معاون رییس مجمع ،همچنین روسای شش کمیته اصلی – درباره
تصویب دستورکار ،اختصاص اقالم دستورکار و سازمان دادن کار آن توصیه هایی به مجمع می دهد( .برای
اطالعات بیشتر درباره دستورکار نگاه کنید به
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/gasess.htm#gaagen
کمیته استوارنامه ها
کمیته استوارنامه ها ،که دبیرکل در هر اجالسی آن را منصوب می کند ،درباره استوارنامه های نمایندگان به
مجمع گزارش می دهد.
بحث عمومی
بحث عمومی ساالنه مجمع ،که به کشورهای عضو امکان می دهد دیدگاه های خود را درباره مسایل مهم
بین المللی ابراز کنند ،از چهارشنبه  42سپتامبر تاچهارشنبه اول اکتبر (غیراز تعطیالت آخر هفته) برگزار
خواهد شد .دبیرکل ،طبق رسمی که از اجالس پنجاه و دوم شروع شد ،قبل از شروع بحث های عمومی
گزارش خود را درباره سازمان ارائه خواهد داد.
موضوع بحث عمومی برای اجالس شصت و نهم به پیشنهاد آقای سام کوتسا رییس منتخب اجالس شصت
و نهم از اوگاندا در  11ژوئن " ،4112ارائه و اجرای دستورکار توسعه متحول کننده برای بعداز  "4112خواهد
بود .رسم انتخاب موضوعی ویژه برای بحث که مورد عالقه جهانی باشد به  4112برمی گردد که مجمع
عمومی تصمیم گرفت ای ن نوآوری را در تالش برای افزایش اختیار و نقش این نهاد ارائه دهد که اینک 122
عضو دارد (قطعنامه  22/141دسامبر.)4112
جلسات بحث عمومی معموال از  2صبح تا  1بعدار ظهر ،و از  2تا  2بعد ازظهر طول می کشد غیر از جلسه
بعداز ظهر روز نخست که انتظار می رود  2/21خاتمه یابد.
کمیته های اصلی
مجمع ،با پایان بحث عمومی ،بررسی اقالم اساسی در دستورکار خود را آغاز می کند .مجمع ،به دلیل
تعداد زیاد مسایلی که از آن خواسته می شود به آن ها رسیدگی کند (برای مثال  121قلم دستورکار در
اجالس شصت و هشتم) ،اقالم مربوط به کار شش کمیته اصلی خود را به آن ها واگذار می کند .کمیته ها
درباره این اقالم بحث می کنند ،می کوشند درصورت امکان دیدگاه های گوناگون کشورها را هماهنگ کنند و
توصیه های خود را  -معموال به شکل پیشنویس قطعنامه ها و تصمیم ها  -برای بررسی و اقدام به کمیته
عمومی مجمع ارائه دهند.
شش کمیته اصلی عبارتند از :کمیته خلع سالح و امنیت بین المللی (کمیته اول) ،در کار خلع سالح و
مسایل امنیت بین المللی مربوطه؛ کمیته اقتصادی و مالی (کمیته دوم) ،درکار مسایل اقتصادی؛ کمیته
اجتماعی ،بشر دوستانه و فرهنگی (کمیته سوم) ،در کار مسایل اجتماعی و بشر دوستانه؛ کمیته ویژه
سیاسی و استعمارزدایی (کمیته چهارم) ،به موضوعات گوناگون سیاسی ،ازجمله استعمارزدایی ،کارگزاری
امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (انروا) ،وحقوق بشر مردم
فلسطین رسیدگی می کند که هیچ کمیته دیگر یا کمیته عمومی به آن رسیدگی نمی کنند؛ کمیته اداری
و بودجه ای (کمیته پنجم) ،که به کار های اداری و بودجه سازمان ملل متحد می پردازد؛ و کمیته حقوقی
(کمیته ششم) ،که به مسایل حقوقی بین المللی رسیدگی می کند.
اما درمورد تعدادی از اقالم دستورکار مانند مساله فلسطین و اوضاع خاورمیانه ،مجمع در نشست های
عمومی خود مستقیما اقدام می کند.
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گروه های کاری مجمع عمومی
مجمع عمومی برای تمرکز با جزییات بیشتر برمسایل مهم و دادن توصیه ها برای اقدام مجمع درگذشته با
ایجاد گروه های کاری موافقت کرده است .این گروه ها شامل گروه کاری ویژه مربوط به بهبود کار مجمع
عمومی است که در طول برگزاری اجالس شصت و نهم به کار خود ادامه خواهد داد.
گروه های منطقه ای
گروه بندی های گوناگون منطقه ای غیررسمی طی سال ها به عنوان ابزار برای مشورت و تسهیل کار آیین
نامه ای در مجمع عمومی شکل گرفته اند .این گروه ها عبارتند از :کشورهای آفریقایی؛ کشورهای آسیا -
اقیانوس آرام؛ کشور های اروپای شرقی؛ کشورهای امریکای التین و کاراییب؛ و کشورهای اروپای غربی
وکشورهای دیگر .مقام ریاست مجمع عمومی میان گروه های منطقه ای نوبتی است .مجمع عمومی رییس
شصت و نهمین اجالس را از گروه کشورهای آفریقایی برگزیده است.
اجالس های ویژه
و اجالس های ویژه اضطراری
مجمع عمومی عالوه بر اجالس های عادی خود ممکن است اجالس های ویژه
و اجالس های ویژه اضطراری نیز تشکیل دهد .مجمع تا امروز  42اجالس ویژه درباره مسایلی که نیازمند
توجه ویژه بودند ،ازجمله مساله فلسطین ،مسایل مالی سازمان ملل متحد  ،خلع سالح ،همکاری اقتصادی
بین المللی ،مواد مخدر ،محیط زیست ،جمعیت ،زنان ،توسعه اجتمایی،اسکان بشر ،اچ آی وی/ایدر ،آپارتاید و
نامیبیا تشکیل داده است .بیستمین اجالس ویژه مجمع عمومی ،که  42ژانویه  4112تشکیل شد ،به
بزرگداشت شصتمین سالگرد آزادی اردوگاه های کار اجباری نازی اختصاص یافت .همچنان که پیش تر گفته
شد ،بیست و نهمین اجالس ویژه مجمع ،درباره پیگیری برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه،
دوشنبه  44سپتامبر تشکیل می شود.
اجالس های ویژه اضطراری به وضعیت هایی رسی دگی کرده اند که شورای امنیت خود را در بن بست دیده
بود ،یعنی ،مجارستان ،)1221( ،سوئز ( ،)1221خاورمیانه (1212و  ،)1222کنگو ( ،)1211افغانستان (،)1221
فلسطین ( 1224و ،)1221نامیبیا ( ،)1221اراضی اشغالی عربی ( )1224و
اقدامات غیرقانونی اسراییل در فلسطین شرقی اشغالی و بقیه اراضی فلسطین اشغالی ( 4112و ،4111
.)1222 ،1222 ،1222 ،4111 ،4111 ،4114 ،4112 ،4112
مجمع عمومی در  11ژانویه  4112تصمیم گرفت دهمین اجالس ویژه اضطراری درباره غزه را موقتا به تاخیر
بیاندازد
(http://www.un.org/en/ga/sessions/
)emergency10th.shtml
و به رییس مجمع اجازه دهد نشست های مجمع را به درخواست کشورهای عضو ازسربگیرد.
ادامه کار مجمع
کار سازمان ملل متحد عمدتا از تصمیم های مجمع عمومی منشا می گیرد و بیشتر به وسیله عوامل زیر اجرا
می شود:
* کمیته ها و دیگر نهادهایی که مجمع آن ها را ایجاد کرده ،درباره مسایل ویژه مانند خلع سالح ،حفظ صلح،
توسعه اقتصادی ،محیط زیست وحقوق بشر بررسی و گزارش می دهند
* دبیرخانه سازمان ملل متحد – دبیرکل و کارمندان بین المللی او
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اجالس شصت و نهم مجمع
عمومی سازمان ملل متحد

اقالم گنجانده شده در دستورکار موقت شصت و نهمین اجالس عادی مجمع عمومی*
 - 1افتتاح اجالس به وسیله رییس مجمع عمومی
 – 4یک دقیقه سکوت برای نیایش یا مراقبه
– 2استوارنامه های نمایندگان به شصت و نهمین اجالس مجمع عمومی:
الف – تعیین اعضای کمیته استوارنامه ها
ب – گزارش کمیته استوارنامه ها
 – 2انتخاب رییس مجمع عمومی
 – 2انتخاب مسووالن کمیته های اصلی
 -1انتخاب معاونان رییس مجمع عمومی
 – 2سازمان دادن کار ،تصویب دستور کار و اختصاص اقالم :گزارش های کمیته عمومی
 – 2بحث عمومی
الف  -ترویج و حمایت از رشد اقتصادی مداوم و توسعه پایدار براساس قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی و
کنفرانس های اخیر سازمان ملل متحد
 – 2گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی
 -11اجرای اعالمیه تعهد درباره اچ آی وی/ایدز و اعالمیه های سیاسی درباره اچ آی وی/ایدز
 – 11ورزش برای توسعه و صلح
 :4111-4111 – 14دهه عقب راندن ماالریا در کشورهای درحال توسعه ،به ویژه در آفریقا
 – 12اجرای منسجم و هماهنگ شده نتایج اجالس های جهانی سران و کنفرانس های مهم سازمان ملل
متحد درحوزه های اقتصادی ،اجتماعی و مربوط به آن ها و پیگیری آن ها
الف  -اجرای منسجم و هماهنگ شده نتایج اجالس های جهانی سران و کنفرانس های مهم سازمان ملل
متحد درحوزه های اقتصادی ،اجتماعی و مربوط به آن ها و پیگیری آن ها
ب – پیگری برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه
12
12
11
12

–
–
–
–

فرهنگ صلح
نقش سازمان ملل متحد در ترویج و حمایت از نظم جدید انسانی جهانی
فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی برای توسعه
مسایل سیاست اقتصاد کالن:

الف – توسعه و تجارت بین المللی
ب – توسعه و نظام مالی بین المللی
ج – توسعه و پایداری و تداوم بدهی خارحی
 – 12پیگیری و اجرای کنفرانس بین المللی  4114درباره تامین مالی توسعه و کنفرانس بازبینی 4112
* این دستورکار موقتی است که  41ژوییه  4112منتشر شد .اگر کشورهای عضو بخواهند اقالم دیگری را
می توان به این فهرست افزود .تا گشایش مجمع عمومی در سپتامبر  4112پیشنویس به روز شده
دستورکار دردسترس گذاشته خواهد شد.
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 – 12توسعه پایدار:
الف  -اجرای دستورکار ،41برنامه ریزی برای اجرای بیشتر دستورکار 41و نتایج اجالس جهانی سران درزمینه
توسعه پایدار و کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد
ب – پیگیری و اجرای استراتژی موریتس برای اجرای بیشتر برنامه اقدام برای توسعه پایدار کشورهای درحال
توسعه جزیره ای کوچک
پ – استراتژی بین المللی برای کاهش بالیا
ت – محافظت از آب و هوای جهان برای نسل های کنونی و آینده نوع بشر
ث – اجرای کنوانسیون بیابان زایی سازمان ملل متحد در کشورهایی که خشکسالی و /یا بیابان زایی شدید
را ،به ویژه در آفریقا ،تجربه می کنند
ج – کنوانسیون تنوع زیستی
چ – گزارش مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد از برنامه ریزی ریست محیطی سازمان ملل متحد
ح – هماهنگی با طبیعت
خ – ترویج وحمایت ازمنابع جدید و تجدید شدنی انرژی
 – 41اجرای نتیجه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره اسکان بشر
و تقویت برنامه زیستگاه های انسانی سازمان ملل متحد
 – 41جهانی شدن و وابستگی متقابل:
الف – توسعه و مهاجرت بین المللی
ب -فرهنگ و توسعه
 – 44گروه های کشورها در وضعیت های ویژه:
الف – پیگیری نتایج چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمترتوسعه یافته
ب – پیگیری دومین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای درحال توسعه فاقد دسترسی به دریا
 – 42ریشه کنی فقر و مسایل دیگر توسعه:
الف – اجرای دومین دهه سازمان ملل متحد برای ریشه کنی فقر ()4112-4112
ب – همکاری درزمینه توسعه صنعتی
ج – زنان در توسعه
 – 42فعالیت های عملیاتی برای توسعه:
الف  -فعالیت های عملیاتی برای توسعه نظام ملل متحد
ب  -همکاری جنوب – جنوب برای توسعه
 – 42توسعه کشاورزی ،امنیت غذایی و تغذیه
 - 41توسعه اجتماعی:
الف – اجرای نتیجه اجالس جهانی سران برای توسعه اجتماعی و بیست و چهارمین اجالس ویژه مجمع
عمومی
ب – توسعه اجتماعی ،شامل مسایل مربوط به وضعیت اجتماعی جهان و جوانان ،سالخوردگی ،معلوالن و
خانواده
ج – پیگیری سال بین المللی سالخوردگان :دومین مجمع جهانی درباره سالخوردگی
د – سواد برای زندگی» شکل دادن و تدوین دستور کارهای آینده
 – 42پیشبرد زنان:
الف  -پیشبرد زنان
ب – اجرای نتیجه چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان و بیست و سومین اجالس ویژه مجمع عمومی
ب – حفظ صلح و امنیت بین المللی
 – 42گزارش شورای امنیت
 – 42گزارش کمیسیون نهادینه سازی صلح
 – 21حذف مقررات اقتصادی اجباری یکجانبه در نواحی خارج از قلمرو کشورها به عنوان وسیله اجبار وتحمیل
سیاسی و اقتصادی
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 – 21نقش الماس در دامن زدن به مناقشات
 – 24پیشگیری از مناقشات مسلحانه:
الف  -پیشگیری از مناقشات مسلحانه
ب – تقویت نقش میانجیگری در حل مسالمت آمیز اختالفات ،پیشگیری و حل مناقشات
 – 22مناقشات طوالنی درناحیه گوآم و پیامدهای آن ها برای صلح ،امنیت و توسعه بین المللی
 – 22بخش صلح و همکاری اقیانوس اطلس جنوبی
 – 22وضعیت در خاورمیانه
 – 21مساله فلسطین
 – 22وضعیت در افغانستان
 – 22اوضاع در اراضی اشغالی آذربایجان
 – 22مساله جزیره میوت در کومور
 – 21ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی ،بازرگانی و مالی تحمیل شده ایاالت متحده امریکا به کوبا
 – 21اوضاع در امریکای مرکزی :پیشرفت در ایجاد منطقه صلح ،آزادی ،مردم ساالری و توسعه
 – 24مساله قبرس
 – 22تجاوز مسلحانه به جمهوری دموکراتیک کنگو
 – 22مساله جزایر فالکلند (مالویناس)
 – 22وضعیت مردم ساالری و حقوق بشر در هاییتی
 – 21تجاوز مسلحانه اسراییل علیه تاسیسات هسته ای عراق و پیامدهای شدید آن برای نظام تثبیت
شده بین المللی درباره استفاده های صلح جویانه از انرژی هسته ای ،عدم تکثیر سالح های هسته ای و
صلح و امنیت بین المللی
 – 22پیامدهای اشغال و تجاوز عراق به کویت
 – 22تاثیر و عوارض تشعشع اتمی
 – 22همکاری بین المللی در استفاده های صلح جویانه از فضای بیرونی
 – 21کارگزاری امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاورنزدیک
 – 21گزارش کمیته ویژه برای تحقیق درباره رفتارهای اسراییل که بر حقوق بشر فلسطینیان و دیگر اعراب
اراضی اشغالی تاثیر می گذارد
 – 24بازنگری جامع کل مساله عملیات حفظ صلح درهمه جنبه های آن ها
 – 22بازنگری ماموریت های سیاسی ویژه
 – 22مسایل مربوط به اطالعاتو اطالع رسانی
– 22اطالعات ازسرزمین های فاقد حاکمیت برخود که براساس ماده (ای  -ه)  22منشور ملل متحد انتقال
یافته اند
 – 21فعالیت های اقتصادی و فعالیت های دیگری که بر منافع مردمان سرزمین های فاقد حاکمیت برخود
تاثیر می گذارند
 – 22اجرای اعالمیه مربوط به اعطای استقالل به مردمان و کشورهای تحت استعمار به وسیله کارگزاری
های تخصصی و نهادهای بین المللی مرتبط با سازمان ملل متحد
 – 22پیشنهادهای کشورهای عضو برای تسهیالت آموزشی و یادگیری برای ساکنان سرزمین های فاقد
حاکمیت برخود
 - 22اجرای اعالمیه مربوط به اعطای استقالل به مردمان و کشورهای تحت استعمار
 – 11مساله جزایر گلوریوسس ،جوآن د نووا ،اروپا و باساس دا ایندیا متعلق به ماالگاسی
 – 11حاکمیت دایمی مردم فلسطین در اراضی اشغالی فلسطین ،ازجمله بیت المقدس شرقی ،و مردم
عرب در جوالن اشغالی سوریه بر منابع طبیعی خود
 – 14گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ،مسایل مربوط به پناهندگان ،اشخاص
بازگشته و آواره و مسایل بشردوستانه
ج – توسعه آفریقا
 – 12مشارکت جدید برای توسعه آفریقا:
پیشرفت در اجرا و حمایت بین المللی:
الف  -مشارکت جدید برای توسعه آفریقا:
پیشرفت در اجرا و حمایت بین المللی
ب – دالیل مناقشات و ترویج و حمایت از صلح مداوم و توسعه پایدار در آفریقا
د  -ترویج و حمایت از حقوق بشر
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 – 12حذف نژادپرستی ،تبعیض نژادی ،بیگانه هراسی و نابردباری های مربوطه:
الف  -حذف نژادپرستی ،تبعیض نژادی ،بیگانه هراسی ونابردباری های مربوطه
ب – اجرای کامل و پیگیری اعالمیه و برنامه اقدام دوربان
 – 12حق مردمان به تعیین سرنوشت خود
 – 12ترویج و محافظت از حقوق بشر:
الف – اجرای اسناد و مصوبات حقوق بشر
ب – مسایل حقوق بشر ،ازجمله نگرش های جایگزین برای بهبود برخوردای موثراز حقوق بشر و آزادی های
بنیادی
ج – وضعیت های حقوق بشرو گزارش های گزارشگران و نمایندگان ویژه
د – اجرای کامل و پیگیری اعالمیه و برنامه اقدام وین
ه  -هماهنگی موثر تالش های مربوط به یاری های بشر دوستانه
 – 21افزایش هماهنگی یاری بشردوستانه و امداد بالیای سازمان ملل متحد  ،ازجمله یاری اقتصادی ویژه:
الف  -افزایش هماهنگی یاری بشردوستانه اضطراری سازمان ملل متحد
ب – یاری به مردم فلسطین
یاری اقتصادی ویژه به تک تک کشورها و مناطق
ت  -ترویج و حمایت از عدالت و حقوق بین الملل
 – 21گزارش دیوان بین المللی دادگستری
 – 24گزارش دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسووالن قوم کشی و دیگر موارد نقض شدید قانون
بشردوستانه بین المللی که در سرزمین روآندا مرتکب شدند و شهروندان روآندایی مسوول قوم کشی و
موارد مشابه دیگر نقض قوانین که بین اول ژانویه و 21دسامبر  1222در خاک کشورهای همسایه روآندا
مرتکب شدند
 – 22گزارش دادگاه بین المللی برای محاکمه مسووالن موارد نقض شدید قانون بشردوستانه بین المللی
که از  1221در خاک یوگسالوی سابق مرتکب شدند
 - 22گزارش دادگاه کیفری بین المللی
 – 22اقیانوس ها و قانون دریاها:
الف  -اقیانوس ها و قانون دریاها
ب – ماهیگیری پایدار ،ازجمله ازطریق موافقتنامه  1222برای اجرای ماده های کنوانسیون سازمان ملل
متحد درزمینه قانون دریاهای  11دسامبر  1224مربوط به محافظت و مدیریت ذخایر ماهی های آب های
مرزی و ذخایر ماهی های به شدت مهاجر ،و اسناد و مصوبات مربوطه
 – 21پاسخگویی کیفری مسووالن و کارشناسان سازمان ملل متحد هنگام ماموریت
 – 22گزارش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد درباره کار چهل و هفتمین اجالس آن
 – 22برنامه یاری سازمان ملل متحد برای آموزش ،مطالعه ،انتشار ودرک گسترده تر حقوق بین الملل
 – 22گزارش کمیسیون حقوق بین الملل درباره کار شصت و ششمین اجالس آن
 – 21وضعیت پروتکل های اضافی به کنوانسیون های  1222ژنو ومربوط به محافظت از قربانیان مناقشات
مسلحانه
 – 21بررسی تدابیر موثر برای افزایش محافظت ،امنیت و ایمنی هیات ها و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی
 – 24گزارش کمیته ویژه درباره منشور ملل متحد و درباره تقویت نقش سازمان ملل متحد
 – 22حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی
 – 22گستره و کاربرد اصل صالحیت قضایی جهانی
 – 22تاثیرهای مناقشات مسلحانه بر معاهدات
 – 21مسوولیت سازمان های بین المللی
ز – خلع سالح
 – 22گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی
 – 22کاهش بودجه های نظامی:
 – 22معاهده مربوط به منطقه عاری از سالح هسته ای در آفریقا
 – 21ممنوعیت ساخت وتوسعه انواع جدید سالح های کشتار جمعی و سیستم های تازه چنین سالح
هایی :گزارش درباره کنفرانس خلع سالح
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 – 21حفظ امنیت بین المللی – حسن همجواری ،ثبات و توسعه در جنوب شرقی اروپا
 – 24تحوالت در حوزه اطالعات و ارتباطات درچارچوب امنیت بین المللی
 – 22ایجاد منطقه عاری از سالح هسته ای در خاورمیانه
 – 22انعقاد ترتیبات بین المللی موثر برای اطمینان دادن به کشورهای فاقد سالح هسته ای درمورد عدم
استفاده یا تهدید استفاده ازسالح های هسته ای علیه آن ها
 – 22پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضای بیرونی
 – 21نقش علم و فن آوری در چارچوب امنیت بین المللی و خلع سالح
 – 22خلع سالح کامل وعمومی:
الف – اعالم آزمایش های هسته ای
ب – پیروی از موافقتنامه ها و تعهدات عدم تکثیر ،محدودیت سالح ها و خلع سالح
ج – معاهده ایجاد منطقه عاری از سالح هسته ای در آسیای مرکزی
د – تدابیری برای حمایت از ادامه اعتبار پروتکل  1242ژنو
ه – تاثیرهای استفاده از تسلیحات و مهمات محتوی ارانیوم ضعیف شده
و -مجموعه مقررات الهه علیه تکثیر موشک های بالیستیک
ز – پیشگیری و مبارزه با فعالیت های واسطگی غیرقانونی
ح – آموزش خلع سالح و عدم تکثیر
ت – اطالع رسانی درباره تدابیر اعتماد سازی درزمینه سالح های سنتی
ی -تحکیم صلح از طریق اقدامات خلع سالح عملی
کا – پیشگیری از رسیدن منابع رادیواکتیو به دست تروریست ها
ال – امنیت بین المللی مغولستان و وضعیت عاری از سالح هسته ای
ام – نیمکره جنوبی و نواحی مجاورعاری از سالح های هسته ای آن
ان  -تشکیل چهارمین اجالس ویژه مجمع عمومی ویژه خلع سالح
او – اجرای کنوانسیون پیشگیری از به کار بردن ،ذخیره سازی ،تولید و انتقال مین های ضدنفر و نابود
کردن آن ها
پی – معاهده تجارت تسلیحات
کیو – پیگیری نشست عالی  4112مجمع عمومی درباره خلع سالح هسته ای
آر – زنان ،خلع سالح ،عدم تکثیر و کنترل تسلیحات
اس – یاری به کشورها برای مهار سالح های کوچک و تسلیحات سبک و گردآوری آن ها
تی – رعایت ضوابط زیست محیطی در متن و اجرای موافقتنامه های خلع سالح و کنترل تسلیحات
یو – رابطه بین خلع سالح و توسعه
وی – ترویج و حمایت از چند جانبه گرایی در حوزه خلع سالح و عدم تکثیر
دبلیو – درجهت دنیایی عاری از سالح هسته ای :تسریع در اجرای تعهدات خلع سالح هسته ای
ایکس – کاهش خطرهسته ای
وای – تدابیری برای پیشگیری از دسترسی تروریست ها به سالح های کشتارجمعی
زد – پیگیری نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره قانونی بودن تهدید یا کاربرد سالح های
هسته ای
ای ای – اجرای کنوانسیون پیشگیری از توسعه ،تولید ،ذخیره سازی و کاربرد سالح های شیمیایی و نابود
کردن آن ها
بی بی – به پیش بردن مذاکرات چند جانبه خلع سالح هسته ای
سی سی – خلع سالح هسته ای
دی دی – تجارت غیرقانونی سالح های کوچک و تسلیحات سبک در تمامی جنبه های آن
ای ای -تدابیری برای شفافیت و اعتماد سازی در زمینه فعالیت ها در فضای بیرونی
اف اف – انجام اقدامات متحد درجهت حذف کامل سالح های هسته ای
جی جی – خلع سالح منطقه ای
اچ اچ – تدابیری برای اعتماد سازی در چارچوب منطقه ای و زیرمنطقه ای
آی آی – کنترل سالح های سنتی در سطوح منطقه ای و زیرمنطقه ای
ج ج – موشک ها
کا کا – معاهده ممنوعیت تولید مواد شکاف پذیربرای سالح های هسته ای یا دیگر ابزارهای انفجاری
هسته ای
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 – 22بازبینی و اجرای سند پایانی دوازدهمین اجالس ویژه مجمع عمومی:
ای – مراکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای صلح و خلع سالح
بی – بورس تحقیقاتی ،آموزشی و خدمات مشورتی خلع سالح سازمان ملل متحد
سی – مراکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای صلح و خلع سالح
دی – کنوانسیون پیشگیری از کاربرد سالح های هسته ای
ای  -مراکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای صلح و خلع سالح در آسیا و اقیانوس آرام
اف  -مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای صلح ،خلع سالح و توسعه در امریکای التین و کاراییب
جی  -مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای صلح و خلع سالح در آفریقا
اچ – تدابیر اعتماد سازی منطقه ای :فعالیت های مشورتی کمیته دایمی سازمان ملل متحد در مسایل
امنیتی در آفریقای مرکزی
 – 22بازبینی اجرای توصیه ها و تصمیم های مصوب دهمین اجالس ویژه مجمع عمومی:
ای – گزارش کنفرانس خلع سالح
بی  -گزارش کمیسیون خلع سالح
 – 111خطر تکثیر هسته ای در خاورمیانه
 – 111کنوانسیون پیشگیری یا محدود کردن کاربرد بعضی سالح های سنتی که ممکن است به شدت زیان
آور یا تاثیرهای گسترده و بی هدف داشته باشند
 – 114تقویت امنیت و همکاری در منطقه مدیترانه
 – 112معاهده ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای
 – 112کنوانسیون پیشگیری از ایجاد ،تولید و ذخیره سازی سالح های میکربی و سمی و نابود کردن آن ها
 – 112احیای کار کنفرانس خلع سالح و پیش بردن مذاکرات چند جانبه خلع سالح
ه – کنترل مواد مخدر ،پیشگیری از جرم و مبارزه با تروریسم بین المللی در تمامی شکل ها و مظاهر آن
 – 111پیشگیری از جرم و دادرسی جنایی
 – 112کنترل بین المللی مواد مخدر
 – 112تدابیری برای حذف تروریسم بین الملل
ت – مطالب سازمانی ،اداری و مطالب دیگر
 – 112گزارش دبیرکل درباره کار سازمان ملل متحد
 – 111گزارش دبیرکل درباره صندوق نهادینه سازی صلح
 – 111اطالع رسانی به وسیله دبیرکل براساس ماده  ،14پاراگراف  ،4منشور ملل متحد
 – 114انتخابات برای پر کردن پست های خالی در نهادهای اصلی:
الف – انتخاب پنج عضو غیردایم شورای امنیت
ب – انتخاب هجده عضو شورای اقتصادی و اجتمایی
ج – انتخاب پنج عضو دیوان بین المللی دادگستری
 – 112انتخاب برای پرکردن پست های خالی در نهادهای وابسته و فرعی و انتخاب های دیگر
الف – انتخاب بیست عضو کمیته برای برنامه ریزی وهماهنگی
ب – انتخاب پنج عضو کمیته سازمانی کمیسیون نهادینه سازی صلح
ج – انتخاب پانزده عضو شورای حقوق بشر
د – انتخاب کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان
 – 112انتصاب ها برای پرکردن پست های خالی درنهادهای وابسته و فرعی:
الف – انتصاب اعضای کمیته مشورتی درباره مسایل اداری و بودجه ای
ب – انتصاب اعضای کمیته مساعدت ها
ج – تایید انتصاب اعضای کمیته سرمایه گذاری ها
د – تعیین اعضای خدمات مدنی (کارکنان دفتری) بین المللی:
یک – تعیین اعضای کمیسیون
دو – تعیین رییس کمیسیون
ه – انتصاب اعضای کمیته مستقل مشورتی حسابرسی
و – انتصاب اعضای کمیته کنفرانس ها
ز – انتصاب اعضای واحد بازرسی مشترک
ح – اتنصاب معاون دبیرکل برای خدمات نظارت و بازرسی داخل
ت – انتصاب قضات دادگاه استیناف سازمان ملل متحد
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 – 112پذیرش اعضای جدید به سازمان ملل متحد
 – 111پیگیری نتیجه اجالس هزاره سران
 – 112پیگیری گرامیداشت دویستمین سالگرد لغو تجارت برده در آن سوی اقیانوس اطلس (قاره امریکا)
 – 112اجرای قطعنامه های سازمان ملل
 – 112بهبود کار مجمع عمومی
 – 141مساله حضور و نمایندگی عادالنه در شورای امنیت وافزایش اعضای آن و مسایل مربوطه
 – 141تقویت نظام ملل متحد
 – 144اصالح سازمان ملل متحد :تدابیر و پیشنهادها
 – 142چند زبانی
 – 142همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و دیگر:
ای  -همکاری بین سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا
بی  -همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان مشورتی حفوقی آسیا – آفریقا
سی  -همکاری بین سازمان ملل متحد و اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا
دی  -همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه
ای  -همکاری بین سازمان ملل متحد و جامعه کاراییب
اف  -همکاری بین سازمان ملل متحد و ابتکار اروپای مرکزی
جی  -همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان معاهده امنیت دسته جمعی
اچ  -همکاری بین سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای پرتغالی زبان
آی – همکاری بین سازمان ملل متحد و شورای اروپا
ج – همکاری بین سازمان ملل متحد و جامعه اقتصادی کشورهای مرکزی آفریقا
کا – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی
ال – همکاری بین سازمان ملل متحد و جامعه اقتصادی اروپا
ام – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کشورها و مناطقی که فرانسوی زبان اول آن ها
است
ان – همکاری بین سازمان ملل متحد و نظام اقتصادی امریکای التین و کاراییب
او – همکاری بین سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عربی
پی – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان برای توسعه اقتصادی و مردم ساالری – گوآم
کیو – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان برای پیشگیری سالح های شیمیایی
ار – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری در اروپا
اس – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای امریکایی
تی – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسالمی
یو – همکاری بین سازمان ملل متحد و مجمع جزایر اقیانوس آرام
وی – همکاری بین سازمان ملل متحد و کمیسیون تدارکاتی برای سازمان معاهده ممنوعیت کامل سالح
های هسته ای
دبلیو – همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای
ایکس  -همکاری بین سازمان ملل متحد و جامعه توسعه جنوب آفریقا
 - 142بهداشت جهانی و سیاست خارجی
 - 141دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسووالن قوم کشی و دیگر موارد نقض شدید قانون
ب شردوستانه بین المللی که در سرزمین روآندا مرتکب شدند و شهروندان روآندایی مسوول قوم کشی و موارد
مشابه دیگر نقض قوانین که بین اول ژانویه و 21دسامبر  1222در خاک کشورهای همسایه روآندا مرتکب
شدند
– 142دادگاه بین المللی برای محاکمه مسووالن موارد نقض شدید قانون بشردوستانه بین المللی که از
 1221در خاک یوگسالوی سابق مرتکب شدند
 – 142سازوکار بین المللی برای محاکمه باقی مانده متهمان قوم کشی در یوگسالوی سابق و روآندا برای
دادگاه های کیفری
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 – 142گزارش های مالی و احکام و گزارش های مالی حسابرسی شده ،و گزارش های هیات حسابرسان:
ای – سازمان ملل متحد
بی – عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد
سی  -مرکز تجارت بین المللی
دی – دانشگاه سازمان ملل متحد
ای  -نوسازی و بازسازی مقر سازمان ملل متحد با بودجه و در زمان مقرر
اف – برنامه نوسعه ملل متحد
جی – صندوق سرمایه توسعه سازمان ملل متحد
اچ – صندوق کودکان سازمان ملل متحد
آِی – کارگزاری امداد وکار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک
ج – موسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد
کا – صندوق های داوطلبانه که از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اداره می
شوند
ال – صندوق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
ام – صندوق جمعیت ملل متحد
ان – برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
او – دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
پی – دفتر خدمات طرح سازمان ملل متحد
کیو – نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان (سازمان ملل متحد – زنان)
آر – دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسووالن قوم کشی و دیگر موارد نقض شدید قانون بشردوستانه
بین المللی که در سرزمین روآندا مرتکب شدند و شهروندان روآندایی مسوول قوم کشی و موارد مشابه دیگر
نقض قوانین که بین اول ژانویه و 21دسامبر  1222در خاک کشورهای همسایه روآندا مرتکب شدند
اس – دادگاه بین المللی برای محاکمه مسووالن موارد نقض شدید قانون بشردوستانه بین المللی که از
 1221در خاک یوگسالوی سابق مرتکب شدند
تی  -سازوکار بین المللی برای محاکمه باقی مانده متهمان قوم کشی در یوگسالوی سابق و روآندا برای
دادگاه های کیفری
 - 121بازبینی کارآیی کارکرد اداری و مالی سازمان ملل متحد
 – 121بودجه برنامه برای دوره دوساله 4112 - 4112
 – 124تدوین برنامه
 – 122بهتر کردن وضعیت مالی سازمان ملل متحد
 – 122الگوی کنفرانس ها
 – 122مقیاس ارزیابی ها برای تقسیم و اختصاص هزینه های سازمان ملل متحد
 – 122مدیریت منابع انسانی
 – 122واحد بازرسی مشترک
 – 122نظام مشترک سازمان ملل متحد
 – 122نظام بازنشستگی سازمان ملل متحد
 – 141هماهنگی اداری و بودجه ای سازمان ملل متحد با کارگزاری های تخصصی و آژانس بین الملل انرژی
اتمی
 – 121گزارش درباره فعالیت های دفتر نظارت داخلی
 – 124بازبینی اجرای قطعنامه های  22/412بی 22/424 ،22/422 ،و 12/412مجمع عمومی
 – 122اجرای عدالت در سازمان ملل متحد
 – 122تامین مالی دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسووالن قوم کشی و دیگر موارد نقض شدید
قانون بشردوستانه بین المللی که در سرزمین روآندا مرتکب شدند و شهروندان روآندایی مسوول قوم کشی
و موارد مشابه دیگر نقض قوانین که بین اول ژانویه و 21دسامبر  1222در خاک کشورهای همسایه روآندا
مرتکب شدند
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 – 122تامین مالی دادگاه بین المللی برای محاکمه مسووالن موارد نقض شدید قانون بشردوستانه بین
المللی که از  1221در خاک یوگسالوی سابق مرتکب شدند
 – 121تامین مالی سازوکار بین المللی برای محاکمه باقی مانده متهمان قوم کشی در یوگسالوی
سابق و روآندا برای دادگاه های کیفری
 – 122جنبه های اداری وبودجه ای تامین مالی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد
 – 122تامین مالی نیروی امنیتی موقتی سازمان ملل متحد برای
Abyei
 – 122تامین مالی هیات سازمان ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی
 – 121تامین مالی هیات چند بعدی یکپارچه ثبات سازمان ملل متحد در جمهوری آفریقای مرکزی
 – 121تامین مالی عملیات سازمان ملل متحد در ساحل عاج
 – 124تامین مالی نیروی حفظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس
 – 122تامین مالی هیات تثبیت سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو
 – 122تامین مالی هیات سازمان ملل متحد در تیمور شرقی
 – 122تامین مالی هیات یکپارچه سازمان ملل متحد در تیمور -لسته
 – 121تامین مالی هیات تثبیت سازمان ملل متحد در هاییتی
– 122تامین مالی هیات اداره موقت سازمان ملل متحد درکوزوو
 – 122تامین مالی هیات سازمان ملل متحد در لیبریا
 – 122تامین مالی هیات چند بعدی یکپارچه ثبات سازمان ملل متحد در مالی
 – 111تامین مالی نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد در خاورمیانه:
الف – نیروی ناظر جداسازی سازمان ملل متحد
ب – نیروی موقت سازمان در لبنان
 – 111تامین مالی هیات سازمان ملل متحد در جنوب سودان
 – 114تامین مالی هیات سازمان ملل متحد در سودان
 – 112تامین مالی هیات ناظر سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه
 – 112تامین مالی هیات سازمان ملل متحد برای همه پرسی در صحرای غربی
 – 112تامین مالی عملیات پیوندی سازمان ملل متحد – اتحادیه آفریقا در دارفور
 – 111تامین مالی فعالیت های ناشی از قطعنامه ( 1212)4112شورای امنیت
 – 112گزارش کمیته مربوط به روابط با کشور میزبان
 – 112وضعیت ناظر برای شورای همکاری کشورهای ترک زبان در مجمع عمومی
 – 112وضعیت ناظر برای اتاق بازرگانی بین المللی در مجمع عمومی
– 121همکاری بین سازمان ملل متحد و مشترک المنافع کشورهای مستقل
 – 121وضعیت ناظر برای سازمان هشت کشور درحال توسعه برای همکاری اقتصادی ،در مجمع
عمومی (مورد پیشنهاد شده از سوی پاکستان)
 - 124وضعیت ناظر برای جامعه اقیانوس آرام در مجمع عمومی
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اجالس شصت و نهم مجمع
عمومی سازمان ملل متحد

روسای مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اجالس
Sixty-ninth
Sixty-eighth
Sixty-seventh
Sixty-sixth
Sixty-fifth
Sixty-fourth
Tenth emergency special (resumed)
Sixty-third
Sixty-second

Published by the
United Nations
Department of
Public Information
DPI/2592

سال
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2009
2008
2007

نام
Mr. Sam Kahamba Kutesa (President-elect)
Mr. John W. Ashe
Mr. Vuk Jeremić
Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser
Mr. Joseph Deiss
Dr. Ali Abdussalam Treki
Father Miguel d’Escoto Brockmann
Father Miguel d’Escoto Brockmann
Dr. Srgjan Kerim

Tenth emergency special (resumed twice)
2006
Sheikha Haya Rashed Al Khalifa
Sixty-first
2006
Sheikha Haya Rashed Al Khalifa
Sixtieth
2005
Mr. Jan Eliasson
Twenty-eighth special
2005
Mr. Jean Ping
Fifty-ninth
2004
Mr. Jean Ping
Tenth emergency special (resumed)
2004
Mr. Julian Robert Hunte
(resumed twice)
2003
Mr. Julian Robert Hunte
Fifty-eighth
2003
Mr. Julian Robert Hunte
Fifty-seventh
2002
Mr. Jan Kavan
Twenty-seventh special
2002
Mr. Han Seung-soo
Tenth emergency special (resumed twice) 2002
Mr. Han Seung-soo
(resumed)
2001
Mr. Han Seung-soo
Fifty-sixth
2001
Mr. Han Seung-soo
Twenty-sixth special
2001
Mr. Harri Holkeri
Twenty-fifth special
2001
Mr. Harri Holkeri
Tenth emergency special (resumed)
2000
Mr. Harri Holkeri
Fifty-fifth
2000
Mr. Harri Holkeri
Twenty-fourth special
2000
Mr. Theo-Ben Gurirab
Twenty-third special
2000
Mr. Theo-Ben Gurirab
Twenty-second special
1999
Mr. Theo-Ben Gurirab
Fifty-fourth
1999
Mr. Theo-Ben Gurirab
Twenty-first special
1999
Mr. Didier Opertti
Tenth emergency special (resumed)
1999
Mr. Didier Opertti
Fifty-third
1998
Mr. Didier Opertti
Twentieth special
1998
Mr. Hennadiy Udovenko
Tenth emergency special (resumed)
1998
Mr. Hennadiy Udovenko
Fifty-second
1997
Mr. Hennadiy Udovenko
Tenth emergency special (resumed twice) 1997
Mr. Razali Ismail
Nineteenth special
1997
Mr. Razali Ismail
Fifty-first
1996
Mr. Razali Ismail
Fiftieth
1995
Prof. Diogo Freitas do Amaral
Forty-ninth
1994
Mr. Amara Essy
Forty-eighth
1993
Mr. Samuel R. Insanally
Forty-seventh
1992
Mr. Stoyan Ganev
Forty-sixth
1991
Mr. Samir S. Shihabi
Forty-fifth
1990
Mr. Guido de Marco
Eighteenth special
1990
Mr. Joseph Nanven Garba
papersmart.unmeetings.org/ga69
Seventeenth special
1990
Mr. Joseph Nanven Garba
Sixteenth special
1989
Mr. Joseph Nanven Garba
Forty-fourth
1989
Mr. Joseph Nanven Garba
Forty-third
1988
Mr. Dante M. Caputo
Fifteenth special
1988
Mr. Peter Florin
Forty-second
1987
Mr. Peter Florin
Fourteenth special
1986
Mr. Humayun Rasheed Choudhury

کشور
Uganda
Antigua and Barbuda
Serbia
Qatar
Switzerland
Libyan Arab Jamahiriya
Nicaragua
Nicaragua
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Bahrain
Bahrain
Sweden
Gabon
Gabon
Saint Lucia
Saint Lucia
Saint Lucia
Czech Republic
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Republic of Korea
Finland
Finland
Finland
Finland
Namibia
Namibia
Namibia
Namibia
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Portugal
Côte d’Ivoire
Guyana
Bulgaria
Saudi Arabia
Malta
Nigeria
1
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Argentina
German Democratic Republic
German Democratic Republic
Bangladesh
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اجالس
Forty-first
Thirteenth special
Fortieth
Thirty-ninth
Thirty-eighth
Thirty-seventh
Twelfth special
Seventh emergency special
(resumed)
Ninth
emergency special
Thirty-sixth
Eighth emergency special
Thirty-fifth
Eleventh special
Seventh emergency special
Sixth emergency special
Thirty-fourth
Thirty-third
Tenth special
Ninth special
Eighth special
Thirty-second
Thirty-first
Thirtieth
Seventh special
Twenty-ninth
Sixth special
Twenty-eighth
Twenty-seventh
Twenty-sixth
Twenty-fifth
Twenty-fourth
Twenty-third
Twenty-second
Fifth emergency special
Fifth special
Twenty-first
Twentieth
Nineteenth
Eighteenth
Fourth special
Seventeenth
Sixteenth
Third special
Fifteenth
Fourth emergency special
Fourteenth
Thirteenth
Third emergency special
Twelfth
Eleventh
Second emergency special
First emergency special
Tenth
Ninth
Eighth
Seventh
Sixth
Fifth
Fourth
Third
Second special
Second
First special
First

سال
1986
1986
1985
1984
1983
1982
1982
1982
1982
1981
1981
1980
1980
1980
1980
1979
1978
1978
1978
1978
1977
1976
1975
1975
1974
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1967
1967
1966
1965
1964
1963
1963
1962
1961
1961
1960
1960
1959
1958
1958
1957
1956
1956
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1948
1947
1947
1946

نام
Mr. Humayun Rasheed Choudhury
Mr. Jaime de Piniés
Mr. Jaime de Piniés
Mr. Paul J. F. Lusaka
Mr. Jorge E. Illueca
Mr. Imre Hollai
Mr. Ismat T. Kittani
Mr. Ismat T. Kittani
Mr. Ismat T. Kittani
Mr. Ismat T. Kittani
Mr. Rüdiger von Wechmar
Mr. Rüdiger von Wechmar
Mr. Salim A. Salim
Mr. Salim A. Salim
Mr. Salim A. Salim
Mr. Salim A. Salim
Mr. Indalecio Liévano
Mr. Lazar Mojsov
Mr. Lazar Mojsov
Mr. Lazar Mojsov
Mr. Lazar Mojsov
Mr. H. S. Amerasinghe
Mr. Gaston Thorn
Mr. Abdelaziz Bouteflika
Mr. Abdelaziz Bouteflika
Mr. Leopoldo Benítes
Mr. Leopoldo Benítes
Mr. Stanislaw Trepczynski
Mr. Adam Malik
Mr. Edvard Hambro
Miss Angie E. Brooks
Mr. Emilio Arenales Catalán
Mr. Corneliu Manescu
Mr. Abdul Rahman Pazhwak
Mr. Abdul Rahman Pazhwak
Mr. Abdul Rahman Pazhwak
Mr. Amintore Fanfani
Mr. Alex Quaison-Sackey
Mr. Carlos Sosa Rodríguez
Sir Muhammad Zafrulla Khan
Sir Muhammad Zafrulla Khan
Mr. Mongi Slim
Mr. Frederick H. Boland
Mr. Frederick H. Boland
Mr. Víctor Andrés Belaúnde
Mr. Víctor Andrés Belaúnde
Mr. Charles Malik
Sir Leslie Munro
Sir Leslie Munro
Prince Wan Waithayakon
Mr. Rudecindo Ortega
Mr. Rudecindo Ortega
Mr. José Maza
Mr. Eelco N. van Kleffens
Mrs. Vijaya Lakshmi Pandit
Mr. Lester B. Pearson
Mr. Luis Padilla Nervo
Mr. Nasrollah Entezam
Mr. Carlos P. Rómulo
Mr. H. V. Evatt
Mr. José Arce
Mr. Oswaldo Aranha
Mr. Oswaldo Aranha
Mr. Paul-Henri Spaak

کشور
Bangladesh
Spain
Spain
Zambia
Panama
Hungary
Iraq
Iraq
Iraq
Iraq
Federal Republic of Germany
Federal Republic of Germany
United Republic of Tanzania
United Republic of Tanzania
United Republic of Tanzania
United Republic of Tanzania
Colombia
Yugoslavia
Yugoslavia
Yugoslavia
Yugoslavia
Sri Lanka
Luxembourg
Algeria
Algeria
Ecuador
Ecuador
Poland
Indonesia
Norway
Liberia
Guatemala
Romania
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Italy
Ghana
Venezuela
Pakistan
Pakistan
Tunisia
Ireland
Ireland
Peru
Peru
Lebanon
New Zealand
New Zealand
Thailand
Chile
Chile
Chile
Netherlands
India
Canada
Mexico
Iran
Philippines
Australia
Argentina
Brazil
Brazil
Belgium
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