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 سعادة السيد نارص بن عبد العزيز النرص2011السادسة والستون
)رئيس منتخب(

قطر

سويرساسعادة السيد جوزيف دايس2010الخامسة والستون

الجماهريية العربية الليبيةالدكتور عيل عبدالسالم الرتيكي2009الرابعة والستون

نيكاراغواسعادة السيد األب ميغيل ديسكوتو بروكمان2009االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

نيكاراغواسعادة السيد األب ميغيل ديسكوتو بروكمان2008الثالثة والستون

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالسيد رسجان كريم2007الثانية والستون

 االستثنائية الطارئة العارشة
)املستأنفة مرتني(

مملكة البحرينسعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة2006

مملكة البحرينسعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة2006الحادية والستون

السويدالسيد يان إلياسون2005الستون

جمهورية غابونالسيد جان بينغ2005الثامنة والعرشون االستثنائية

جمهورية غابونالسيد جان بينغ 2004التاسعة والخمسون

سانت لوسياالسيد جوليان روبرت هانت2004االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

سانت لوسياالسيد جوليان روبرت هانت2003)املستأنفة مرتني(

سانت لوسياالسيد جوليان روبرت هانت2003الثامنة والخمسون

الجمهورية التشيكيةالسيد يان كافان2002السابعة والخمسون

جمهورية كورياالسيد هان سونغ - سو2002السابعة والعرشون االستثنائية

 االستثنائية الطارئة العارشة
)املستأنفة مرتني(

جمهورية كورياالسيد هان سونغ - سو2002

جمهورية كورياالسيد هان سونغ - سو2001)املستأنفة(

جمهورية كورياالسيد هان سونغ - سو2001السادسة والخمسون

فنلنداالسيد هاري هولكريي2001السادسة والعرشون االستثنائية

فنلنداالسيد هاري هولكريي2001الخامسة والعرشون االستثنائية

فنلنداالسيد هاري هولكريي2000االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

فنلنداالسيد هاري هولكريي2000الخامسة والخمسون

ناميبياالسيد ثيو بني غريراب2000الرابعة والعرشون االستثنائية

ناميبياالسيد ثيو بني غريراب2000الثالثة والعرشون االستثنائية

ناميبياالسيد ثيو بني غريراب1999الثانية والعرشون االستثنائية

ناميبياالسيد ثيو بني غريراب1999الرابعة والخمسون

أوروغوايالسيد ديدييه أوبرتي1999الحادية والعرشون االستثنائية
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أوروغوايالسيد ديدييه أوبرتي1999االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

أوروغوايالسيد ديدييه أوبرتي1998الثالثة والخمسون

أوكرانياالسيد هينادي أودوفينكو1998العرشون االستثنائية

أوكرانياالسيد هينادي أودوفينكو1998االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

أوكرانياالسيد هينادي أودوفينكو1997الثانية والخمسون

 االستثنائية الطارئة العارشة
)املستأنفة مرتني(

ماليزياالسيد غزايل إسماعيل1997

ماليزياالسيد غزايل إسماعيل1997التاسعة عرشة االستثنائية

ماليزياالسيد غزايل إسماعيل1996الحادية والخمسون

الربتغالالسيد ديوغو فرايتاس دو أمارال1995الخمسون

كوت ديفوارالسيد أمارا إييس1994التاسعة واألربعون

غياناالسيد صموئيل إنسانايل1993الثامنة واألربعون

بلغارياالسيد ستويان غانيف1992السابعة واألربعون

اململكة العربية السعوديةالسيد سمري الشهابي1991السادسة واألربعون

مالطةالسيد غويدو دي ماركو1990الخامسة واألربعون

نيجريياالسيد جوزيف نانفني غاربا1990الثامنة عرشة االستثنائية

نيجريياالسيد جوزيف نانفني غاربا1990السابعة عرشة االستثنائية

نيجريياالسيد جوزيف نانفني غاربا1989السادسة عرشة االستثنائية

نيجريياالسيد جوزيف نانفني غاربا1989الرابعة واألربعون

األرجنتنيالسيد دانتي كابوتو1988الثالثة واألربعون

الجمهورية الديمقراطية األملانيةالسيد بيرت فلورين1988الخامسة عرشة االستثنائية

الجمهورية الديمقراطية األملانيةالسيد بيرت فلورين1987الثانية واألربعون

بنغالديشالسيد همايون رشيد جودري1986الرابعة عرشة االستثنائية

بنغالديشالسيد همايون رشيد جودري1986الحادية واألربعون

إسبانياالسيد خايمي دي بينييس1986الثالثة عرشة االستثنائية

إسبانياالسيد خايمي دي بينييس1985األربعون

زامبياالسيد بول ج. ف. لوساكا1984التاسعة والثالثون

بنماالسيد خورخر أ. ايووكا1983الثامنة والثالثون

هنغارياالسيد إيمري هوالي1982السابعة والثالثون

العراقالسيد عصمت ت. كتاني1982الثانية عرشة االستثنائية

العراقالسيد عصمت ت. كتاني1982االستثنائية الطارئة السابعة )املستأنفة(

العراقالسيد عصمت ت. كتاني1982االستثنائية الطارئة التاسعة

العراقالسيد عصمت ت. كتاني1981السادسة والثالثون

جمهورية أملانيا االتحاديةالسيد روديغر فون فيخمار1981االستثنائية الطارئة الثامنة

جمهورية أملانيا االتحاديةالسيد روديغر فون فيخمار1980الخامسة والثالثون

جمهورية تنزانيا املتحدةالسيد سالم أحمد سالم1980الحادية عرشة االستثنائية

جمهورية تنزانيا املتحدةالسيد سالم أحمد سالم1980االستثنائية الطارئة السابعة
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جمهورية تنزانيا املتحدةالسيد سالم أحمد سالم1980االستثنائية الطارئة السادسة

جمهورية تنزانيا املتحدةالسيد سالم أحمد سالم1979الرابعة والثالثون

كولومبياالسيد أنداليثيو لييفانو1978الثالثة والثالثون

يوغوسالفياالسيد الزار مويسوف1978العارشة االستثنائية

يوغوسالفياالسيد الزار مويسوف1978االستثنائية التاسعة

يوغوسالفياالسيد الزار مويسوف1978االستثنائية الثامنة

يوغوسالفياالسيد الزار مويسوف1977الثانية والثالثون

رسي النكاالسيد هـ. س. امرياسنغ1976الحادية والثالثون

لكسمربغالسيد غاستون ثورن1975الثالثون

الجزائرالسيد عبد العزيز بوتفليقه1975االستثنائية السابعة

الجزائرالسيد عبد العزيز بوتفليقه1974التاسعة والعرشون

إكوادورالسيد ليوبولدو بينيتس1974االستثنائية السادسة

إكوادورالسيد ليوبولدو بينيتس1973الثامنة والعرشون

بولنداالسيد ستانسالف تربتشتسكس1972السابعة والعرشون

إندونيسياالسيد آدم مالك1971السادسة والعرشون

النرويجالسيد ادفارد هامربو1970الخامسة والعرشون

ليربيااآلنسة انجي إ. بروكس1969الرابعة والعرشون

غواتيماالالسيد إميليو أريناليس كتاالن1968الثالثة والعرشون

رومانياالسيد كورنيليو مانيسكو1967الثانية والعرشون

أفغانستانالسيد عبد الرحمن باجواك1967االستثنائية الطارئة الخامسة

أفغانستانالسيد عبد الرحمن باجواك1967االستثنائية الخامسة

أفغانستانالسيد عبد الرحمن باجواك1966الحادية والعرشون

إيطالياالسيد أمينتوري فانفاني1965العرشون

غاناالسيد ألكس كويسون - ساكي1964التاسعة عرشة

فنـزويالالسيد كارلوس سوسا رودريغث1963الثامنة عرشة

باكستانالسيد محمد ظفر الله خان1963االستثنائية الرابعة

باكستانالسيد محمد ظفر الله خان1962السابعة عرشة

تونسالسيد املنجي سليم1961السادسة عرشة

آيرلنداالسيد فريدريك ه بوالند1961االستثنائية الثالثة

آيرلنداالسيد فريدريك ه بوالند1960الخامسة عرشة

بريوالسيد فيكتور أندريس بالونديه1960االستثنائية الطارئة الرابعة

بريوالسيد فيكتور أندريس بالونديه1959الرابعة عرشة

لبنانالسيد شارل مالك1958الثالثة عرشة

نيوزيلنداالسيد ليزيل مونرو1958االستثنائية الطارئة الثالثة

نيوزيلنداالسيد ليزيل مونرو1957الثانية عرشة

تايلنداألمري وان ويتهاياكون1956الحادية عرشة

شييلالسيد روديسندو أورتيغا1956االستثنائية الطارئة الثانية
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شييلالسيد روديسندو أورتيغا1956االستثنائية الطارئة األوىل

شييلالسيد خوسيه ماسا1955العارشة

هولنداالسيد إلكو ن. فان كليفنز1954التاسعة

الهندالسيدة فيجايا الكشمي بانديت1953الثامنة

كنداالسيد لسرت ب. بريسن1952السابعة

املكسيكالسيد لويس بادييا نرفو1951السادسة

إيرانالسيد نرص الله انتظام1950الخامسة

الفلبنيالسيد كارلوس ب. رومولو1949الرابعة

أسرتالياالسيد ه. ف. إيفات1948الثالثة

األرجنتنيالسيد خوسيه اريس1948االستثنائية الثانية

الربازيلالسيد أوزوالدو أرانيا1947الثانية

الربازيلالسيد أوزوالدو أرانيا1947االستثنائية األوىل

بلجيكاالسيد بول- هنري سباك1946األوىل
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