
  نولياسإان يسعادة السيد 
   لألمم املتحدةرئيس الدورة الستني للجمعية العامة

  
 انتخب سعادة السيد يان إلياسون رئيسا للدورة الستني للجمعية العامة لألمم املتحدة

، ويف ذلك الوقت كان سفري السويد لدى الواليات ٢٠٠٥يونيه /  حزيران١٣يف 
 .٢٠٠٥يوليه /  وحىت متوز٢٠٠٠سبتمرب / لاملنصب الذي شغله منذ أيلو املتحدة،

  .وزير خارجية السويدنصب مب، عين السيد إلياسون ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٧ويف 
  

، شغل السيد إلياسون، الرجل املتمرس يف ميدان ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٤يف الفترة من 
الدبلوماسية واخلارجية، منصب وزير الدولة للشؤون اخلارجية، وهو  العالقات
وقبل ذلك، يف الفترة من . وتنفيذ سياسة السويد اخلارجية لرئيسي لرسماملنصب ا
وأثناء هذه . السويد لدى األمم املتحدة يف نيويورك ، كان سفري١٩٩٢ إىل ١٩٨٨

العراق، / الشخصي لألمني العام بشأن مسألة إيران الفترة شغل أيضا منصب املمثل
، ومنصب )١٩٩١(ة املعين باإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف عام للجمعية العام ومنصب رئيس الفريق العامل التابع

 ، ومنصب رئيس صندوق األمم املتحدة)١٩٩٢ إىل ١٩٩١من (الس االقتصادي واالجتماعي  نائب رئيس
  ).١٩٩٢  إىل١٩٨٨من (االستئماين جلنوب أفريقيا 

  
 وأثناء توليه. املتحدة للشؤون اإلنسانيةإلياسون مبنصب أول وكيل لألمني العام لألمم   عني السيد١٩٩٢ويف عام 

مببادرات بشأن األلغام األرضية  هلذا املنصب اخنرط يف عمليات يف الصومال والسودان وموزامبيق والبلقان، واضطلع
  .ومنع الصراع واألعمال اإلنسانية

  
املتحدة يف احلرب  ، شارك السيد إلياسون يف بعثات الوساطة التابعة لألمم١٩٨٦ إىل عام ١٩٨٠من عام  ويف الفترة

ومؤخرا، توىل السيد إلياسون مهام وسيط منظمة  .بني إيران والعراق، اليت ترأسها رئيس الوزراء السابق أولوف بامل
تاذا زائرا جبامعة ابساال يف السويد حيث ألقى ناغورين كاراباخ، وكان أس األمن والتعاون يف أوروبا يف صراع

   .الوساطة وحل الصراع وإصالح األمم املتحدة حماضرات عن
  

) مرتني(وباريس وبون وواشنطن ) مرتني(السيد إلياسون سفريا لبالده يف نيويورك  وأثناء حياته الدبلوماسية، عني
الدبلوماسي لرئيس الوزراء  توىل منصب املستشارو. ١٩٨٠وهراري، حيث افتتح أول سفارة سويدية فيها يف عام 



 إىل ١٩٨٣السياسية بوزارة اخلارجية السويدية من  ، ومنصب املدير العام للشؤون١٩٨٣ إىل ١٩٨٢السويدي من 
١٩٨٧.  

  
عن  أو مشارك يف تأليف عدد كبري من الكتب واملقاالت، وهو يدأب على إلقاء حماضرات/مؤلف والسيد إلياسون
اجلامعة األمريكية بواشنطن  كما إنه حائز على شهادات دكتوراه فخرية من. ارجية والدبلوماسيةالسياسة اخل

فضال عن األومسة اليت منحتها له  غوتبورغ بالسويد، وكلية بيثاين بكانساس،أبساال وجامعة العاصمة، وجامعة 
  .حكومات عديدة

  
 ، يف برنامج للتبادل الثقايف للطالب يف الواليات١٩٤٠م يف غوتبورغ بالسويد يف عا وشارك السيد إلياسون، املولود

على شهادة  وحصل. ١٩٦٢، وخترج من األكادميية البحرية السويدية يف عام ١٩٥٨ إىل ١٩٥٧املتحدة من 
  .١٩٦٥املاجستري يف علم االقتصاد يف عام 

  
 ولديهما. ية والعلوم يف السويدكرسنت إلياسون، اليت تشغل منصب وزيرة الدولة للترب والسيد إلياسون متزوج من

  .ابنتان آنا وإميلي وإبن واحد يوهان


