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يف 13 حزيران/يونيه 2016، انتخبت الجمعية العامة لألمم املتحدة سفري فيجي 
أيلول/سبتمرب  يف  تبدأ  التي  والسبعني  الحادية  لدورتها  رئيساً  تومسون  بيرت 

2016 وتنتهي يف أيلول/سبتمرب 2017.

يف  املتحدة  األمم  لدى  الدائم  فيجي  ممثل  منصب  تومسون  السفري  توىل  وقد 
نيويورك يف شباط/فرباير 2010، وعمل يف الوقت نفسه سفرياً لفيجي إىل كوبا، 
وذلك حتى تولّيه مهام رئيس الدورة الحادية والسبعني للجمعية العامة. وكان 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  نائب  منصب  شغل  قد  تومسون  السفري 
لقاع  الدولية  السلطة  لجمعية  رئيساً  ـُخب  وانت  .2012  -  2011 الفرتة  خالل 
السلطة يف دورته للفرتة 2015 - 2016. كما ترأس  البحار ثم رئيساً ملجلس 
خالل عام 2013 أكرب مجموعة تفاوضية يف األمم املتحدة وهي مجموعة السبعة 
إىل  الثاني/يناير 2014  كانون  من  الفرتة  عمل خالل  وقد  والصني.  والسبعني 
املتحدة  األمم  لربنامج  التنفيذي  للمجلس  رئيساً   2015 الثاني/يناير  كانون 
اإلنمائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع.

وخالل الفرتة بني عامي 1972 و1987 كان السفري تومسون يعمل موظفاً لدى 
حكومة فيجي يف ميدان التنمية الريفية ثم يف الشؤون الخارجية. وقد بدأ حياته 
وماكواتا  نافوا  الريفية  املناطق  يف  ناحية  فيجي كمسؤول  الوظيفية يف حكومة 
توىل  حيث  سوفا  يف  الخارجية  وزارة  إىل  انضم   ،1978 عام  ويف  وتافيوني. 
قبل  الخارجية،  اإلنمائية  املساعدة  السياسية ويف  الشؤون  ميدان  مسؤوليات يف 

انتدابه إىل أمانة منتدى جزر املحيط الهادئ يف عام 1979.

ويف عام 1981، انتقل إىل طوكيو وتوىل مسؤولية افتتاح سفارة فيجي يف اليابان. 
وبقي بعد ذلك يف طوكيو كسكرتري أول )للشؤون االقتصادية( وذلك حتى عام 

1984 عندما تعني قنصالً عاماً لفيجي يف سيدني.

قيادة  للمعلومات تحت  دائماً  ليصبح سكرترياً  فيجي  إىل  عاد  عام 1986،  ويف 
الوزراء  رئيس  تحت  ثم  البداية  يف  مارا  كاميسييس  سري  راتو  الوزراء  رئيس 
الدكتور تيمويس بافادا. ويف أيار/مايو 1987، تعني سكرترياً دائماً للحاكم العام 
راتو سري بينايا غانيالو، وبقي يف هذا املنصب إىل أن استقال من الخدمة املدنية 

يف أعقاب االنقالب العسكري الثاني يف عام 1987.

تلفزيون  هيئة  ويف  للزوار،  فيجي  مجلس  يف  عضواً  تومسون  السفري  عمل  كما 
فيجي، وهيئة اإلذاعة الفيجية. وعمل خالل الفرتة 1988 - 2009 يف مؤسسة 

رئيس الدورة الحادية والسبعني للجمعية العامة 
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يف  متخصص  واإلدارة  االستثمار  لشؤون  وكاستشاري  رشكة  كمدير  خاصة 
واملنظمات  الحكومية  الوكاالت  من  عمالء  لديه  وكان  الهادئ،  املحيط  شؤون 
عضو  تومسون  والسفري  االستثمار.  ورشكات  والجامعات  واملصارف  اإلقليمية 
وملجلس  وفيجي  أسرتاليا  بني  املشرتك  األعمال  ملجلس  املركزية  للجنة  مؤسس 
مدى  عضـواً   2007 عام  يف  ُعنّي  وقد  وفيجي،  نيوزيلندا  بني  املشرتك  األعمال 

الحياة يف املجلس األخري.

وقد ُولد يف سوفا، فيجي، يف عام 1948، ودرس يف مدرسة سوفا الحكومية ويف 
الدويل يف  املركز  - 1967، درس يف  الفرتة 1966  الثانوية. ويف  ناتابو  مدرسة 
الدراسات  خريج  تومسون  والسفري  املتحدة.  اململكة  يف  أوكس  سيفني  مدرسة 
كامربيج،  )جامعة  اإلنمائية  والدراسات  نيوزيلندا(  أوكالند،  )جامعة  السياسية 

اململكة املتحدة( وقد انخرط طوال حياته يف حقل التنمية.

دمي”  يف  “كافا  منها  منشورة،  كتب  لديه  مؤلٌف  تومسون  السفري  أن   كما 
)Kava in the Blood(، الذي حاز عىل جائزة مونتانا للكتب غري القصصية. ويف عام 
2014، حاز عىل وسام الرشف يف فيجي، الذي يمنحه رئيس فيجي للمساهمات 
واإلنجازات املشهودة التي يقدمها مواطنو فيجي للوطن. وهو متزوج من السيدة 

ماريجكي تومسون منذ عام 1973 ولديهما ابن وابنة وثالث حفيدات.
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سعادة السيد بيرت تومسون
كلمة قبول انتخابه رئيساً للجمعية العامة

نيويورك، 13 حزيران/يونيه 2016

السيد الرئيس،

األمني العام،

أشكركما عىل قيادتكما الحكيمة وعىل ما رضبتماه لنا هنا 
إىل  أتطلع  وإنني  رائع وخالد.  مثال  املتحدة من  األمم  يف 
العمل مع كليكما خالل األشهر الثالثة املقبلة يف التحضري 

للدورة الحادية والسبعني.

مافرويانيس،  أندرياس  املقام،  صاحب  لزمييل  وأقول 
أبديتَه طوالها من  املنافسة وعىل ما  لك عىل نزاهة  شكراً 
العامة  للجمعية  ذخراً  ستكون  كنت  فإنك  نبيل.  سلوك 
واألمم املتحدة لو كانت تلك األغلبية الضئيلة من نصيبك 
يف  به  ستقوم  ما  كل  يف  التوفيق  لك  وأتمنى  أنا.  ال  أنت 

املستقبل وأشكرك مرة أخرى.

فيجي  حكومة  أشكر  كي  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأوّد 
عىل ترشيحي لهذا املنصب. وإنه لرشف كبري أن يختاروا 
شخصاً منهم لهذا املنصب الرفيع ورشف كبري يل أن أكون 
ذلك الشخص. وأوّد أن أشكر رئيس وزراء بلدي ووزير 
الدوليني،  فيجي  وسفراء  الخارجية  ووزارة  خارجيتها 
املتحدة  األمم  لدى  لفيجي  الدائمة  البعثة  وخصوصاً 
لكم(  )شكراً  ليفو  فاكا  فيناكا  الدائمة،  البعثة  وموظفي 

جميعاً.

االمتنان  عن  ألعرب  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أيضاً  وأوّد 
الزرق  الخوذ  ذوي  يعملون ضمن  الذين  الفيجيني  ملئات 
لحفظ  املتحدة  األمم  بعثات  إطار  يف  الزرقاء  والقبعات 
وجه  عىل  لهم،  وأقول  العالم.  أنحاء  مختلف  يف  السالم 

الخصوص، شكراً لكم عىل خدمتكم.

إخواني وأخواتي  الفرصة ألشكر  أغتنم هذه  أن  أوّد  كما 
املحيط  منطقة  يف  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  من 
الهادئ. فلم يكن ذلك ترشيحاً يخص فيجي فحسب، بل 
ترشيحاً يخص تلك الدول الجزرية، وأول مرة يف التاريخ 

تسمي إحدى تلك الدول مرشحاً وينجح يف انتخابه رئيساً 
للجمعية العامة. إنها لحظة عظيمة لجزر املحيط الهـادئ 
الجزرية  الدول  إن  دعمكم.  عىل  جميعاً  وأشكركـم 
الخاصـة  رؤاها  لها  الهادئ  املحيط  يف  النامية  الصغرية 
بشأن تغرّي املناخ وقضايا املحيطات، ويمكنكم أن تتوقعوا 
صوتاً مرتفعاً مني بشأن هذه املسائل يف الدورة الحادية 

والسبعني.

الرئاسة تحظى  كانت هذه  إذا  إنه  أقول  أن  واسمحوا يل 
ومجموعة  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول   بدعم 
رئاسة  أنها  عىل  الجميع  أطمنئ  أن  أوّد  فإني   ،77 الـ 
ملصلحة األعضاء كافة. ونحن ملزمون معاً، ليس بموجب 
ميثاق األمم املتحدة فحسب، ولكننا كذلك بخطة التنمية 
هو  وهذا  عاملية.  التي هي خطة  لعام 2030،  املستدامة 
ما ينتظرنا يف الدورة الحادية والسبعني، أّي تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة تلك. وذلك هو الغرض األسمى للدورة 
قدماً  للميض  دفع  قوة  توليد  وهو  والسبعني،  الحادية 
والسبعني،  الحادية  الدورة  نهاية  وبحلول  الخطة.  بتلك 
يف  تقدماً  نحرز  أن  ويجب  للمساءلة،  نستعد  أن  يجب 
السبعة عرش جميعها.  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
التغلب  يعني  وسوف  الُنظم،  تغيري  ذلك  يتطلب  وسوف 
عىل الحواجز الهيكلية والفكرية. وال بّد لنا من تنفيذ تلك 
الخطة، ألنها وضعت ملصلحة أوالدنا وأحفادنا. فبدونها 
مكان  لهم  سيكون  وبها  للخطر؛  مستقبلهم  سيتعرض 

مستدام عىل هذا الكوكب.

الشخصني  أشكر  أن  أوّد  الشخيص،  الجانب  وعىل 
طاولة  عىل  جانبي  إىل  يجلسان  كانا  اللذين  املحرتمني 
فيجي هذا الصباح. فربما كانا أرفع دبلوماسينْي تنجبهما 
عمل  الذي  ناندان،  ساتيا  السفري  اإلطالق:  عىل  فيجي 
البحار  لقاع  الدولية  للسلطة  عاماً  أميناً  عديدة  لسنوات 
ووكيالً لألمني العام لألمم املتحدة هنا. ويجلس إىل جانبه 
العام املايض.  إيبييل نايالتيكو، رئيس فيجي حتى  راتو 
والدي يف خنادق حملة جزر  إيبييل مع  راتو  لقد حارب 



سليمان أثناء حرب املحيط الهادئ وأصبح هناك ارتباط 
بني أرستينا منذ ذلك الحني. إنه لرشف كبري يل أن يكون 
املهنية  حياته  إيبيـيل  راتـو  بـدأ  وقـد  اليـوم.  معـي 
أول يف مطلع  املتحـدة، بصفتـه سكرترياً  هنا يف األمـم 
السبعينات من القرن املايض وارتقى يف املناصب إىل أن 

أصبح وزير خارجية فيجي.

الكافا  وسنحتيس  الفيجية  البعثة  يف  الليلة  سنجلس  إننا 
الهادئ.  املحيط  جزر  أغاني  من  كثرياً  وسنغني  معاً 
وسنرحب بكم جميعا إذا أتيتم والتحقتم بنا هناك، وبكل 

من يروق له أن يصحبنا.

إن زوجتي وابنتي وأختي يجلسن هناك يف املقاعد العليا. 
نظرتم  إذا  إنكم  حضوركن.  عىل  لكّن  جزيـالً  شكـراً 
فستعلمون  إناث،  كلهن  أحفادي  أن  وعلمتم  ثالثتهن  إىل 
ملاذا أنا مع مبادرة “الرجل نصري املرأة” وملاذا أدافع عن 

املساواة بني الجنسني.

الجمعية  خدمة  يف  عميل  أؤدي  بأن  أتعهد  الختام،  ويف 
العامة لألمم املتحدة يف جميع األوقات بروح من اإلخالص 
وااللتزام من أجل الصالح العام، عىل نحو يتفق دائماً مع 

مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.

شكراً لكم.

األمـم املتحـدة
 الدورة الحادية والسبعون
للجمعية العامة
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الحادية  دورتها  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تفتتح 
 3 الساعة  أيلول/سبتمرب،   13 الثالثاء  يوم  والسبعني 

عرصاً، بمقر األمم املتحدة يف نيويورك.

عام  اجتماع  الثاني،  األسبوع  يف  الدورة،  افتتاح  وسييل 
حركات  ويتناول  العامة  الجمعية  تعقده  املستوى  رفيع 
الالجئني واملهاجرين الكبرية، وذلك يوم االثنني 19 أيلول/
سبتمرب 2016، حيث يتوقع أن ينظر قادة العالم يف جميع 

جوانب أسباب تحركات السكان الكبرية وتبعاتها.

يجتمع  التي  للجمعية،  السنوية  العامة  املناقشة  وتفتتح 
كبار  من  وغريهم  والحكومات  الدول  رؤساء  خاللها 
املسؤولني الوطنيني لعرض آرائهم بشأن القضايا العاملية 
امللحة، يوم الثالثاء، 20 أيلول/سبتمرب، وتستمر حتى يوم 

االثنني، 26 أيلول/سبتمرب.

من  مزيد  عىل  والحصول  املستجدات  آخر  عىل  للتعرف 
العامة  للجمعية  الشبكي  املوقع  زيارة  يرجى  املعلومات 

.General Assembly website

منتدى تفاويض متعدّد األطراف

بموجب  عام 1945  أنشئت  التي  العامة،  الجمعية  تحتل 
الجهاز  بوصفها  الصدارة  موقع  املتحدة،  األمم  ميثاق 
والتمثيل  السياسات  وتقرير  التداول  مجال  يف  الرئييس 
األعضاء  الدول  العامة  الجمعية  وتضم  املتحدة.  األمم  يف 
يف األمم املتحدة البالغ عددها 193 دولة، وتشّكل منتدى 
كافة  بشأن  األطراف  متعّددة  مناقشات  إلجراء  فريداً 
الجمعية  امليثاق. وتضطلع  التي يشملها  الدولية  القضايا 
وتدوين  املعايري  وضع  عملية  يف  هام  بدور  أيضاً  العامة 

القانون الدويل.

وتجتمع الجمعية يف الفرتة من أيلول/سبتمرب إىل كانون 
من  الفرتة  يف  ذلك  وبعد  عام،  كل  من  األول/ديسمرب 
الرضورة،  حسب  آب/أغسطس  إىل  الثاني/يناير  كانون 
والخامسة  الرابعة  اللجنتني  تقارير  النظر يف  منها  ألمور 

املتبقية. كما تنظر الجمعية العامة خالل الجزء املستأنف 
القصوى  األهمية  ذات  الجارية  املسائل  يف  الدورة  من 
مواضيعية  مناقشات  شكل  عىل  وذلك  الدويل،  للمجتمع 
مـع  بالتشاور  الجمعية  رئيس  ينظمها  املستوى  رفيعة 
اللجنة  دأبت  الفرتة  هذه  وخـالل  األعضـاء.   الدول 
جملة  حول  رسمية  غري  مشاورات  إجراء  عىل  تقليدياً 
الفنية، ومنها ما يتصل بمسائل  عريضة من املوضوعات 

إصالح األمم املتحدة.

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

الجمعية مفوضة لتقديم توصيات إىل الدول بشأن القضايا 
الدولية ضمن اختصاصها. وتتخذ أيضاً إجراءات سياسية 
عىل  أثر  لها  وقانونية  واجتماعية  وإنسانية  واقتصادية 
حياة ماليني البرش يف جميع أرجاء العالم. ويرد يف كل من 
اإلعالن التاريخي بشأن األلفية، الذي اعتمد يف عام 2000، 
والوثيقة الختامية ملؤتمر القمة العاملي لعام 2005، التزام 
السالم  لتحقيق  محّددة  أهداف  ببلوغ  األعضاء  الدول 
التنمية والقضاء  إىل جانب تحقيق  السالح،  واألمن ونزع 
عىل الفقر؛ وصون حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون؛ 
الخاصة  االحتياجات  وتلبية  املشرتكة؛  بيئتنا  وحماية 
ألفريقيا؛ وتعزيز األمم املتحدة. وكانت الجمعية العامة، يف 
15 أيلول/سبتمرب 2015، قد اتفقت عىل مجموعة أهداف 
التنمية املستدامة السبعة عرش الواردة يف الوثيقة الختامية 
ملؤتمر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 

2015 )القرار 1/70(.

ووفقاً مليثاق األمم املتحدة، للجمعية العامة أن تقوم بما ييل:

املتحدة وتعتمدها وتقرر  • األمم  أن تنظر يف ميزانية 
األنصبة املالية التي تتحملها الدول األعضاء

األمن  • مجلس  يف  الدائمني  غري  األعضاء  تنتخب  أن 
وهيئاتها،  املتحدة  األمم  مجالس  سائر  وأعضاء 
وتعني األمني العام بناًء عىل توصية من مجلس األمن

 افتتاح الجمعية العامة لألمم املتحدة
يوم 13 أيلول/سبتمرب 2016
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السلم  • للتعاون يف حفظ  العامة  املبادئ  أن تنظر يف 
واألمن الدوليني، بما يف ذلك املبادئ املتعلقة بنـزع 

السالح، وتقّدم توصيات بصددها

أن تناقش أّية مسألة تكون لها صلة بالسلم واألمن  •
كان  إذا  إالّ  بصددها،  توصية  وتقّدم  الدوليني، 

النـزاع أو الحالة قيد املناقشة يف مجلس األمن

أن تناقش، مع االستثناء نفسه، أّي مسألة تدخل يف  •
نطاق امليثاق أو تتصل بسلطات أّي هيئة من هيئات 

األمم املتحدة ووظائفها، وتقّدم توصيات بصددها

بقصد  • بتوصيات  وتشري  دراسات  تستهل  أن 
السيايس،  امليدان  يف  الدويل  التعاون  عىل  التشجيع 
حقوق  وإعمال  وتدوينه،  الدويل  القانون  وتطوير 
الدويل  والتعاون  األساسية،  والحريات  اإلنسان 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  امليادين  يف 

والصحية والتعليمية 

أن تقّدم توصيات كي ُيسوى بالوسائل السلمية أّي  •
موقف قد يعّكر صفو العالقات الودية بني البلدان

األمن  • مجلس  من  الواردة  التقارير  يف  تنظر  أن 
وسائر هيئات األمم املتحدة

السلم،  تهديد  حاالت  يف  إجراء  تتخذ  أن  أيضاً  وللجمعية 
يتخذ  لم  حال  يف  العدائية،  األعمال  أو  السلم،  انتهاك  أو 
مجلس األمن إجراًء بسبب التصويت السلبي ألحد األعضاء 
الدائمني. ويف هذه الحاالت، للجمعية، وفقاً ألحكام قرارها 
 3 املؤرخ  السالم”  أجل  من  “متّحدون  املعنون   377
عىل  املسألة  يف  تنظر  أن   ،1950 الثاني/نوفمرب  ترشين 
الفور وأن تويص أعضاءها باتخاذ تدابري جماعية لحفظ 
“الدورات  )انظر  استعادتهما  أو  الدوليني  واألمن  السلم 

االستثنائية والدورات االستثنائية الطارئة” أدناه(.

السعي إىل تحقيق توافق اآلراء

لكل من الدول األعضاء البالغ عددها 193 دولة يف الجمعية 
العامة صوت واحد. وتصدر الجمعية العامة قراراتها يف 
املسائل الهامة، من قبيل التوصيات الخاصة بحفظ السلم 
واألمن، وانتخاب أعضاء مجلس األمن واملجلس االقتصادي 
ثلثي  بأغلبية  بامليزانية،  الخاصة  واملسائل  واالجتماعي، 
الدول األعضاء، ولكن القرارات يف املسائل األخرى تصدر 

باألغلبية البسيطة.

اآلراء  توافق  لتحقيق  جهود  ُبذلت  األخرية،  السنوات  ويف 
من  قرارات  إصدار  عن  عوضاً  املطروحة،  املسائل  بشأن 

خالل تصويت رسمي، مما عّزز التأييد ملا تتخذه الجمعية 
العامة من قرارات. ويمكن للرئيس، بعد استشارة الوفود 
بدون  قرار  اتخاذ  يقرتح  أن  معها،  اتفاق  إىل  والتوّصل 

تصويت.

تنشيط أعمال الجمعية العامة

ُتبذل جهود مطردة لجعل عمل الجمعية العامة أشد تركيزاً 
وأوثق صلة باملوضوع. وقد اعترب ذلك من األولويات أثناء 
الدورة 58، وتواصلت الجهود يف الدورات الالحقة لتبسيط 
الرئيسية  اللجان  ممارسات  وتحسني  األعمال،  جدول 
وأساليب عملها، وتعزيز دور املكتب، وتعزيز دور رئيس 
الجمعية العامة وسلطته، والنظر يف دور الجمعية العامة 

يف عملية اختيار األمني العام.

وخالل الدورة 69، اتخذت الجمعية العامة قراراً تاريخياً 
)321/69(، نصَّ  العامة  الجمعية  أعمال  تنشيط  بشأن 
عىل إجراء حوارات غري رسمية مع املرشحني ملنصب األمني 
الدورة  رئيس  نّظم  لذلك،  ونتيجة  املتحدة.  لألمم  العام 
مع  الرسمية  غري  الحوارات  هذه  من  سلسلة  السبعني 
املرشحني. ومن املتوقع أن تعني الجمعية العامة، بناًء عىل 
توصية من مجلس األمن، األمني العام القادم، وذلك خالل 

الجزء الرئييس من دورتها الحادية والسبعني.

املتمثلة يف عقد مناقشات مواضيعية  املمارسة  كما تعترب 
عملية  نتائج  من  مبارشة  نتيجة  املستوى  رفيعة  تفاعلية 
البند  هذا  تاريخ  عىل  ولالطالع  العامة.  الجمعية  تنشيط 
واإلنجازات التي حققها، انظر الرابط املخصص عىل موقع 

الجمعية العامة.

إىل  العام  األمني  يقّدم  أن  وقد أصبحت ممارسة مستقرة 
غري  الجلسات  إطار  يف  دورية،  إحاطة  األعضاء  الدول 
وأسفاره.  أنشطته  آخر  عن  العامة،  للجمعية  الرسمية 
وتتيح تلك اإلحاطات فرصة تالقي استحساناً لتبادل اآلراء 
بني األمني العام والدول األعضاء ومن املرجح أن تستمر يف 

الدورة الـ 71.

ورؤساء  ونوابه  العامة  الجمعية  رئيس  انتخاب 
اللجان الرئيسية

اللجان  ورؤساء  ونوابه  رئيسها  حالياً  الجمعية  تنتخب 
الرئيسية، نتيجة لعملية التنشيط املستمرة ألعمالها وعمالًً 
بنظامها الداخيل، قبل ثالثة أشهر عىل األقل من بدء الدورة 
الجديدة وذلك ملواصلة تعزيز التنسيق والتحضري للعمل 

األمـم املتحـدة
 الدورة الحادية والسبعون
للجمعية العامة
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األمـم املتحـدة
 الدورة الحادية والسبعون
للجمعية العامة

بني اللجان الرئيسية وبني اللجان والجمعية العامة بكامل 
هيئتها.

املكتب

ونوابه  الجمعية  رئيس  من  يتألف  الذي  املكتب  يقّدم 
البالـغ عددهم 21 نائباً، ورؤساء اللجان الرئيسية الست، 
توصيات إىل الجمعية العامة بشأن إقرار جدول األعمال، 
الجمعية.  أعمال  وتنظيم  األعمال،  جدول  بنود  وتوزيع 
وسيعقد املكتب جلسته األوىل هذا العام يوم األربعاء 14 
مرشوع  بينها  من  أمور  جملة  يف  للنظر  أيلول/سبتمرب 
جدول أعمال الدورة. ثم تعقد الجمعية جلسة عامة يوم 
الجمعة 16 أيلول/سبتمرب للنظر يف تقرير املكتب واعتماد 

جدول األعمال.

لجنة وثائق التفويض

تقّدم لجنة وثائق التفويض التي تعينها الجمعية العامة 
وثائق  بشأن  العامة  الجمعية  إىل  تقارير  دورة  كل  يف 

تفويض املمثلني.

املناقشة العامة

تعقد املناقشة العامة السنوية للجمعية العامة، التي تتيح 
القضايا  بشأن  آرائها  عن  اإلعراب  األعضاء فرصة  للدول 
الدولية الرئيسية، اعتباراً من الثالثاء، 20 أيلول/سبتمرب، 
وتستمر حتى االثنني، 26 أيلول/سبتمرب. ويعرض األمني 
املناقشة  قبل  مبارشة  املنظمة  أعمال  عن  تقريره  العام 

العامة، وهي ممارسة بدأ العمل بها يف الدورة 52.

هو   71 الـ  للدورة  العامة  املناقشة  موضوع  وسيكون 
“أهداف التنمية املستدامة: اندفاعة عاملية لتحويل عاملنا”، 
الحادية  للدورة  املنتخب  الرئيس  اقرتحه  ما  نحو  عىل 
يف  انتخابه  عند  تومسون،  بيرت  السيد  سعادة  والسبعني، 
13 حزيران/يونيه 2016. وتعود ممارسة اختيار قضية 
محّددة تثري االهتمام عىل الصعيد العاملي للمناقشة العامة 
هذه  إدخال  العامة  الجمعية  قررت  حني   2003 عام  إىل 
لتعزيز سلطة ودور هذه  املستحدثة يف مسعى  املمارسة 
 126/58 )القرار  عضـواً   193 تضم  باتت  التي  الهيئة 

الصادر يف كانون األول/ديسمرب 2003(.

وتعقد جلسات املناقشة العامة عادة من الساعة 09:00 
الساعة  إىل   15:00 الساعة  ومن   ،13:00 الساعة  إىل 

.21:00

اللجان الرئيسية

مع اختتام املناقشة العامة، تبدأ الجمعية النظر يف البنود 
العدد  وبسبب  أعمالها.  جدول  يف  املدرجة  املوضوعية 
العامة  الجمعية  إىل  يطلب  التي  املسائل  من  الكبيـر 
يف  األعمال  جدول  عىل  مدرجاً  بنداً   175( فيها  النظر 
العامة  الجمعية  توزع  املثال(،  سبيل  عىل  الـ70  الدورة 
بأعمال  الصلة  ذات  البنود  الست  الرئيسية  لجانها  عىل 
البنود، وتسعى، حيثما  اللجان تلك  اللجان. وتناقش  تلك 
أمكن، إىل مواءمة الُنُهج املختلفة للدول، وتقدم توصياتها، 
ومقررات،  قرارات  مشاريع  شكل  يف  عادة  ذلك  ويكون 
إىل الجمعية العامة بكامل هيئتها لكي تنظر فيها وتتخذ 

إجراء بشأنها.

واألمن  السالح  نزع  لجنة  هي:  الست  الرئيسية  واللجان 
ومسائل  السالح  بنـزع  املعنية  األوىل(،  )اللجنة  الدويل 
واملالية  االقتصادية  واللجنة  الصلة؛  ذات  الدويل  األمن 
ولجنة  االقتصادية؛  باملسائل  املعنية  الثانية(،  )اللجنة 
الشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافية )اللجنة الثالثة(، 
التي تتناول املسائل االجتماعية واإلنسانية؛ ولجنة املسائل 
الرابعة(،  )اللجنة  االستعمار  وإنهاء  الخاصة  السياسية 
غري  السياسية  املواضيع  من  متنوعة  طائفة  تتناول  التي 
يف  بما  العامة،  بالجلسات  أو  أخرى  لجنة  بأّي  املشمولة 
ذلك إنهاء االستعمار، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
)األونروا(،  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني 
اإلدارة  ولجنة  الفلسطيني؛  للشعب  اإلنسان  وحقوق 
وامليزانية )اللجنة الخامسة(، املعنية بإدارة األمم املتحدة 
التي  السادسة(،  )اللجنة  القانونية  واللجنة  وميزانيتها؛ 

تتناول املسائل القانونية الدولية.

إالّ أن الجمعية العامة تبّت مبارشة يف جلساتها العامة يف 
فلسطني  قضية  قبيل  من  األعمال،  جدول  بنود  من  عدد 

والحالة يف الرشق األوسط.

األفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة

عاملة  أفرقة  بإنشاء  املايض  يف  العامة  الجمعية  أذنت 
التفصيل،  من  بمزيد  أهمية  ذات  مسائل  عىل  للرتكيز 
وتقديم توصيات لكي تتخذ الجمعية العامة إجراء بشأنها. 
املخّصص  العامل  الفريق  العاملة  األفرقة  هذه  وتشمل 
سيواصل  الذي  العامة  الجمعية  أعمال  بتنشيط  املعني 

أعماله خالل الدورة املقبلة.
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املجموعات اإلقليمية

عرب  الرسمية  غري  اإلقليمية  املجموعات  مختلف  تطورت 
السنني يف الجمعية العامة، ألغراض انتخابية وباعتبارها 
وهذه  اإلجرائية.  األعمال  وتيسري  للتشاور  أدوات 
ومجموعة  األفريقية؛  الدول  مجموعة  هي:  املجموعات 
أوروبا  دول  ومجموعة  الهادئ؛  واملحيط  آسيا  دول 
الرشقية؛ ومجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
أخرى.  ودول  الغربية  أوروبا  دول  ومجموعة  الكاريبي؛ 
وتتناوب رئاسة الجمعية العامة بني املجموعات اإلقليمية. 
الـ 71 رئيسها من  للدورة  العامة  الجمعية  انتخبت  وقد 

مجموعة دول آسيا واملحيط الهادئ.

الدورات االستثنائية والدورات االستثنائية الطارئة

يف  العادية،  دوراتها  إىل  باإلضافة  تجتمع،  أن  للجمعية 
دورات استثنائية ودورات استثنائية طارئة. وحتى اآلن، 
عقدت الجمعية العامة 30 دورة استثنائية بشأن مسائل 
تتطلب اهتماماً خاصاً، بما يف ذلك قضية فلسطني، ومالية 
األمم املتحدة، ونزع السالح، والتعاون االقتصادي الدويل، 
واملخدرات، والبيئة، والسكان، واملرأة، والتنمية االجتماعية، 
املناعة  نقص  فريوس  ومكافحة  البرشية،  واملستوطنات 
وقد  وناميبيا.  العنرصي،  والفصل  البرشية/اإليدز، 
العامة  للجمعية  الـ30  االستثنائية  الدورة  ُخّصصت 
التي عقدت من 19 إىل 21 نيسان/أبريل 2016 ملعالجة 

مشكلة املخّدرات يف العالم.

وتناولت عرش دورات استثنائية طارئة حاالت وصل فيها 
مجلس األمن إىل طريق مسدود، وهي هنغاريا )1956(، 
 1958( األوسط  والرشق   ،)1956( السويس  وقناة 

 ،)1980( وأفغانستان   ،)1960( والكونغو  و1967(، 
 ،)1981( وناميبيا  و1982(،   ،1980( وفلسطني 
اإلرسائيلية  واألعمال   )1982( املحتلة  العربية  واألرايض 
األرض  وبقية  املحتلة  الرشقية  القدس  يف  القانونية  غري 
الفلسطينية املحتلة )1997، و1998، و1999، و2000، 
و2001، و2002، و2003، و2004، و2006، و2009(.

وقّررت الجمعية العامة، يف 16 كانون الثاني/يناير 2009، 
بغزة  املعنية  العارشة  الطارئة  االستثنائية  الدورة  إرجاء 
باستئناف  العامة  الجمعية  لرئيس  واإلذن  مؤقتة  بصورة 

جلساتها بطلٍب من الدول األعضاء.

االضطالع بأعمال الجمعية العامة

ُيستمد عمل األمم املتحدة إىل حّد كبري من القرارات التي 
تتخذها الجمعية العامة وُيضطلع به بصفة أساسية عن 

طريق:

الجمعية  • أنشأتها  التي  الهيئات  وسائر  اللجان 
السالح  نزع  مثل  معيّنة  مسائل  لدراسة  العامة 
وحفظ السالم والتنمية االقتصادية والبيئة وحقوق 

اإلنسان، وتقديم تقارير عنها

األمني  • من  تتألف  التي  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة 
مدنيني  موظفني  من  املؤلف  عمله  وطاقم  العام 

دوليني

التي  • واملؤتمرات  العامة  الجمعية  شؤون  إدارة 
تعمل كجهة التنسيق املعنية يف األمانة العامة لألمم 

املتحدة يف جميع املسائل املتصلة بالجمعية العامة

األمـم املتحـدة
 الدورة الحادية والسبعون
للجمعية العامة

www.un.org/ar/ga/71/presskit/
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 أهداف التنمية املستدامة:للجمعية العامة
اندفاعة عاملية لتحويل عاملنا

1 www.un.org/ar/ga/71/presskit

 من منشورات 

إدارة شؤون اإلعالم 

باألمم املتحدة

DPI/2596

افتتاح رئيس الجمعية العامة للدورة  -  1

دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -  2

وثائق تفويض املمثلني يف دورة الجمعية العامة الحادية والسبعني:  -  3

تعيني أعضاء لجنة وثائق التفويض )أ( 

تقرير لجنة وثائق التفويض )ب( 

انتخاب رئيس الجمعية العامة  -  4

انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية  -  5

انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة  -  6

تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود: تقارير املكتب  -  7

املناقشة العامة  -  8

تحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن   - ألف 
الجمعية العامة واملؤتمرات التي عقدتها األمم املتحدة مؤخراً

تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي  -  9

)اإليدز(  املكتسب  املناعة  نقص  البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  فريوس  بشأن  االلتزام  إعالن  تنفيذ   -  10
واإلعالنني السياسيني بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

الرياضة من أجل التنمية والسالم  -  11

2001 - 2010: عقد دحر املالريا يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا  -  12

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم   -  13
املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة بهما

ثقافة السالم  -  14

دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساني عاملي جديد  -  15

تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  -  16

 جدول األعمال املؤقت
 لدورة الجمعية العامة

العادية الحادية والسبعني *

هذا جدول األعمال املؤقت كما صدر يف 15 تموز/يوليه 2016. ويمكن إضافة مزيد من البنود إىل هذه القائمة متى طلبت الدول األعضاء ذلك.  *

وستتاح نسخة مستكملة من جدول األعمال املؤقت بحلول موعد افتتاح الجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب 2016.  
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املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكيل:  -  17

التجارة الدولية والتنمية )أ( 

النظام املايل الدويل والتنمية )ب( 

القدرة عىل تحمل الدين الخارجي والتنمية )ج( 

متابعة وتنفيذ نتائج املؤتمرات الدولية لتمويل التنمية  -  18

التنمية املستدامة  -  19

تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر  )أ( 
القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

ساموا(  )مسار  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  ل  املعجَّ العمل  إجراءات  وتنفيذ  متابعة  )ب( 
للدول  املستدامة  التنمية  أجل  من  العمل  برنامج  تنفيذ  ملواصلة  موريشيوس  واسرتاتيجية 

الجزرية الصغرية النامية

الحّد من مخاطر الكوارث )ج( 

حماية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البرشية الحالية واملقبلة )د( 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصّحر يف البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو  )هـ( 
من التصّحر، وبخاصة يف أفريقيا

اتفاقية التنوع البيولوجي )و( 

تقرير جمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة )ز( 

االنسجام مع الطبيعة )ح( 

تعزيز مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة )ط( 

التنمية املستدامة للجبال )ي( 

املستدامة  الحرضية  والتنمية  ولإلسكان  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  مؤتمري  نتائج  تنفيذ   -  20
وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )موئل األمم املتحدة(

العوملة والرتابط:  -  21

دور األمم املتحدة يف تعزيز التنمية يف سياق العوملة والرتابط )أ( 

الهجرة الدولية والتنمية )ب( 

مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة:  -  22

متابعة مؤتمر األمم املتحدة الرابع املعني بأقل البلدان نمواً )أ( 

متابعة مؤتمر األمم املتحدة الثاني املعني بالبلدان النامية غري الساحلية )ب( 

القضاء عىل الفقر وقضايا إنمائية أخرى:  -  23

تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاني للقضاء عىل الفقر )2008 - 2017( )أ( 

التعاون يف ميدان التنمية الصناعية )ب( 
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األنشطة التنفيذية من أجل التنمية:  -  24

األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية )أ( 

التعاون فيما بني بلدان الجنوب من أجل التنمية )ب( 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  -  25

التنمية االجتماعية:  -  26

التنمية االجتماعية، بما يف ذلك املســائل ذات الصلة بالحالة االجتماعية يف العالم وبالشــباب  )أ ( 
واملسنني واملعوقني واألرسة

محو األمية من أجل الحياة: صياغة خطط املستقبل )ب ( 

النهوض باملرأة  -  27

صون السالم واألمن الدوليني  - باء 

تقرير مجلس األمن  -  28

تقرير لجنة بناء السالم  -  29

دور املاس يف تأجيج النـزاع  -  30

منع نشوب النزاعات املسلحة  -  31

النزاعات التي طال أمدها يف منطقة مجموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا وآثارها عىل   -  32
السالم واألمن والتنمية عىل الصعيد الدويل

منطقة السالم والتعاون يف جنوب املحيط األطليس  -  33

الحالة يف الرشق األوسط  -  34

قضية فلسطني  -  35

الحالة يف أفغانستان  -  36

الحالة يف األرايض املحتلة بأذربيجان  -  37

مسألة جزيرة مايوت القمرية  -  38

رضورة إنهاء الحصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية عىل كوبا  -  39

الحالة يف أمريكا الوسطى: التقدم املحرز يف تشكيل منطقة سالم وحرية وديمقراطية وتنمية  -  40

مسألة قربص  -  41

العدوان املسلح عىل جمهورية الكونغو الديمقراطية  -  42

مسألة جزر فوكالند )مالفيناس(  -  43

حالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف هايتي  -  44

الثابت الدويل  النظام  عىل  الخطرية  وآثاره  العراقية  النووية  املنشآت  عىل  املسلح  اإلرسائييل  العدوان   -  45 
والسالم  النووية،  األسلحة  انتشار  السلمية، وعدم  األغراض  النووية يف  الطاقة  باستخدام  يتعلق  فيما 

واألمن الدوليني
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آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها  -  46

آثار اإلشعاع الذري  -  47

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية  -  48

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى  -  49

للشعب  اإلنسان  التي تمس حقوق  املمارسات اإلرسائيلية  بالتحقيق يف  املعنية  الخاصة  اللجنة  تقرير   -  50
الفلسطيني وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة

استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من جميع نواحي هذه العمليات  -  51

استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة  -  52

املسائل املتصلة باإلعالم  -  53

املعلومات املرسلة بمقتىض املادة 73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي  -  54

األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة التي تؤثر عىل مصالح شعوب األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي  -  55

للبلدان  االستقالل  إعالن منح  املتحدة  باألمم  املرتبطة  الدولية  املتخصصة واملؤسسات  الوكاالت  تنفيذ   -  56
والشعوب املستعمرة

التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة من الدول األعضاء لصالح سكان األقاليم غري املتمتعة بالحكم   -  57
الذاتي

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة  -  58

مسألة الجزر امللغاشية غلوريوز وخوان دي نوفا ويوروبا وباساس دا إنديا  -  59

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الرشقية، وللسكان   -  60
العرب يف الجوالن السوري املحتل عىل مواردهم الطبيعية

تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، واملسائل املتصلة بالالجئني والعائدين واملرشدين،   -  61
واملسائل اإلنسانية

بناء السالم والحفاظ عىل السالم  -  62

تنمية أفريقيا  - جيم 

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل:  -  63

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل )أ( 

أسباب النزاع يف أفريقيا وتحقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها )ب( 

تعزيز حقوق اإلنسان  - دال 

تقرير مجلس حقوق اإلنسان  -  64

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:  -  65

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها )أ( 

متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل )ب( 

جدول األعمال 4



 األمـم املتحـدة
 الدورة الحادية والسبعون
للجمعية العامة

حقوق الشعوب األصلية:  -  66

حقوق الشعوب األصلية )أ( 

متابعة الوثيقة الختامية لالجتماع العام الرفيع املســتوى للجمعية العامة املعروف باملؤتمر  )ب( 
العاملي املعني بالشعوب األصلية

القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:  -  67

القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب )أ( 

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان )ب( 

حق الشعوب يف تقرير املصري  -  68

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها:  -  69

تنفيذ الصكوك املتعلقة بحقوق اإلنسان )أ( 

مسائل حقوق اإلنســان، بما يف ذلك الُنهج البديلة لتحســني التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان  )ب( 
والحريات األساسية

حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني الخاصني )ج( 

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما )د( 

التنسيق الفّعال لجهود املساعدة اإلنسانية  - هاء 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، بما يف   -  70
ذلك املساعدة االقتصادية الخاصة:

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ )أ( 

تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني )ب( 

تقديم املساعدة االقتصادية الخاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق )ج( 

تعزيز التعاون الدويل وتنسيق الجهود يف دراسة اآلثار الناجمة عن كارثة تشرينوبيل وتخفيفها  )د( 
وتقليلها

تعزيز العدالة والقانون الدويل  - واو 

تقرير محكمة العدل الدولية  -  71

تقرير املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل   -  72
التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

تقرير املحكمة الجنائية الدولية  -  73

املحيطات وقانون البحار:  -  74

املحيطات وقانون البحار )أ( 

األمم  اتفاقية  تتضمنه  ما  لتنفيذ   1995 عام  اتفاق  منها  بطرق  األسماك،  مصائد  استدامة  )ب( 
حفظ  بشأن  أحكام  من   1982 األول/ديسمرب  كانون   10 املؤرخة  البحار  لقانون  املتحدة 
االرتحال، والصكوك  الكثرية  السمكية  املناطق واألرصدة  املتداخلة  السمكية  األرصدة  وإدارة 

ذات الصلة
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ً مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا  -  75

املساءلة الجنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات  -  76

تقرير لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورتها التاسعة واألربعني  -  77

برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويل ودراسته ونرشه وزيادة تفهمه  -  78

تقرير لجنة القانون الدويل عن أعمال دورتها الثامنة والستني  -  79

الحماية الدبلوماسية  -  80

الخسارة يف حالة وقوع ذلك  أنشطة خطرة وتوزيع  الناجم عن  للحدود  العابر  النظر يف منع الرضر   -  81
الرضر

ضحايا  بحماية  املتعلقني   1949 عام  يف  املعقودة  جنيف  التفاقيات  اإلضافيني  الربوتوكولني  حالة   -  82
املنازعات املسلحة

واملمثلني  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  وأمن وسالمة  لتعزيز حماية  فّعالة  تدابري  اتخاذ  يف  النظر   -  83
الدبلوماسيني والقنصليني

تقرير اللجنة الخاصة املعنية بميثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة  -  84

سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل  -  85

نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه  -  86

قانون طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود  -  87

طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن النتائج القانونية املرتتبة عىل فصل أرخبيل شاغوس عن   -  88
موريشيوس يف عام 1965

نزع السالح  - زاي 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -  89

تخفيض امليزانيات العسكرية  -  90

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا  -  91

توطيد النظام املنشأ بموجب معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي   -  92
)معاهدة تالتيلولكو(

صـون األمن الدويل - عالقات حسن الجوار واالستقرار والتنمية يف جنوب رشق أوروبا  -  93

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت يف سياق األمن الدويل  -  94

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الرشق األوسط  -  95

عقد ترتيبات دولية فّعالة إلعطاء الدول غري الحائزة لألسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال األسلحة   -  96
النووية أو التهديد باستعمالها

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء الخارجي:  -  97

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء الخارجي )أ( 
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عدم البدء بوضع أسلحة يف الفضاء الخارجي )ب( 

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  -  98

نزع السالح العام الكامل:  -  99

املتفجرة  األجهزة  أو  النووية  األسلحة  االنشطارية ألغراض صنع  املواد  إنتاج  معاهدة حظر  )أ( 
النووية األخرى

البحار  اإلجراءات الجديدة يف ميدان نزع السالح من أجل منع حدوث سباق للتسلح يف قاع  )ب( 
واملحيطات وباطن أرضها

نزع السالح النووي )ج( 

اإلخطار بالتجارب النووية )د( 

الصلة بني نزع السالح والتنمية )ه( 

نزع السالح اإلقليمي )و( 

الشفافية يف مجال التسلح )ز( 

تحديد األسلحة التقليدية عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ح( 

عقد دورة الجمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح )ط( 

املنطقة الخالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة الجنوبي واملناطق املتاخمة )ي( 

مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السـالح وتحديـد األسلحة )ك( 

متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها )ل( 

توطيد السالم من خالل تدابري عملية لنزع السالح )م( 

تلك  وتدمري  الكيميائية  األسلحة  واستخدام  وتكديس  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  تنفيذ  )ن( 
األسلحة

تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام 1925 )س( 

تلك  وتدمري  لألفراد  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتكديس  استعمال  حظر  اتفاقية  تنفيذ  )ع( 
األلغام

واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشوع  غري  االتجار  كبح  أجل  من  الدول  إىل  املساعدة  تقديم  )ف( 
الخفيفة وجمعها

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا )ص( 

تخفيض الخطر النووي )ق( 

االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه )ر( 

نحو عالم خال من األسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنـزع السالح النـووي )ش( 

أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية )ت( 

القذائف )ث( 

التثقيف يف مجال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة )خ( 
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تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار )ذ( 

تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل )ض( 

تدابري بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي ) أ أ ( 

مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية )ب ب( 

املعلومات املتصلة بتدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية )ج ج( 

تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء الخارجي )د د( 

منع حيازة اإلرهابيني للمصادر املشعة )ه ه( 

معاهدة تجارة األسلحة )و و( 

آثار استخدام األسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم املستنفد )ز ز( 

العمل املوحد بعزم متجدد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية )ح ح( 

منع أنشطة السمرسة غري املرشوعة ومكافحتها )ط ط( 

املرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة )ي ي( 

امليض قدماً بمفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف )ك ك( 

متابعة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعني بنزع السالح النووي لعام 2013 )ل ل( 

التصدّي للخطر املتمثل يف األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع )م م( 

العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية )ن ن( 

)س س( التعهد اإلنساني بحظر األسلحة النووية والقضاء عليها

الرضورات األخالقية إليجاد عالم خاٍل من األسلحة النووية )ع ع( 

تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية )ف ف( 

استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة االستثنائية الثانية عرشة:  -  100

الزماالت والتدريب والخدمات االستشارية املقدمة من األمم املتحدة يف ميدان نزع السالح )أ( 

برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح )ب( 

اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية )ج( 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا )د( 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للســالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  )ه( 
الكاريبي

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واملحيط الهادئ )و( 

تدابري بناء الثقة عىل الصعيد اإلقليمي: أنشــطة لجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية  )ز( 
بمسائل األمن يف وسط أفريقيا

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح )ح( 

استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العارشة  -  101

تقرير مؤتمر نزع السالح )أ( 
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تقرير هيئة نزع السالح )ب( 

خطر االنتشار النووي يف الرشق األوسط  -  102

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر  -  103

تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  -  104

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  -  105

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك   -  106
األسلحة

مراقبة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله ومظاهره  - حاء 

منع الجريمة والعدالة الجنائية  -  107

املراقبة الدولية للمخدرات  -  108

التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل  -  109

املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى  - طاء 

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  -  110

تقرير األمني العام عن صندوق بناء  السالم  -  111

اإلخطار الوارد من األمني العام بموجب الفقرة 2 من املادة 12 من ميثاق األمم املتحدة  -  112

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية:  -  113

انتخاب خمسة أعضاء غري دائمني يف مجلس األمن )أ ( 

انتخاب ثمانية عرش عضواً يف املجلس االقتصادي واالجتماعي )ب ( 

تعيني األمني العام لألمم املتحدة  -  114

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى:  -  115

انتخاب سبعة أعضاء يف لجنة الربنامج والتنسيق )أ ( 

انتخاب أعضاء لجنة القانون الدويل )ب ( 

انتخاب خمسة أعضاء يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم )ج( 

انتخاب أربعة عرش عضواً يف مجلس حقوق اإلنسان )د( 

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى:  -  116

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية )أ( 

تعيني أعضاء يف لجنة االشرتاكات )ب( 

إقرار تعيني أعضاء يف لجنة االستثمارات )ج( 

تعيني أعضاء يف لجنة الخدمة املدنية الدولية )د( 

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة )ه( 
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تعيني أعضاء وأعضاء مناوبني يف لجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة )و( 

تعيني أعضاء يف لجنة املؤتمرات )ز( 

تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشرتكة )ح( 

تعيني أعضاء يف مجلس اإلطار  العرشي للربامج املتعلقة بأنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة )ط( 

إقرار تعيني مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )ي( 

إقرار تعيني األمني العام ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )ك( 

تعيني قضاة محكمة األمم املتحدة للمنازعات )ل( 

قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة  -  117

متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية  -  118

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب  -  119

االحتفال بإلغاء الرق وتجارة الرقيق عرب املحيط األطليس  -  120

تنفيذ قرارات األمم املتحدة  -  121

تنشيط أعمال الجمعية العامة  -  122

مسألة التمثيل العادل يف مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل األخرى املتصلة بمجلس األمن  -  123

تعزيز منظومة األمم املتحدة:  -  124

تعزيز منظومة األمم املتحدة )أ( 

دور األمم املتحدة يف إدارة الشؤون االقتصادية العاملية )ب( 

إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات  -  125

تعدد اللغات  -  126

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى  -  127

التعاون بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي )أ( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي )ب( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية - األفريقية )ج( 

التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية )د( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )ه( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية )و( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا )ز( 

التعاون بني األمم املتحدة والجماعة الكاريبية )ح( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي )ط( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرنكوفونية )ي( 

التعاون بني األمم املتحدة واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )ك( 

التعاون بني األمم املتحدة ومجلس أوروبا )ل( 

جدول األعمال 10



التعاون بني األمم املتحدة والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )م( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية )ن( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود )س( 

التعاون بني األمم املتحدة والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )ع( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر املحيط الهادئ )ف( 

التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب رشق آسيا )ص( 

التعاون بني األمم املتحدة والجماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية )ق( 

التعاون بني األمم املتحدة وجماعة البلدان الناطقة بالربتغالية )ر( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون )ش( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة معاهدة األمن الجماعي )ت( 

التعاون بني األمم املتحدة ومبادرة أوروبا الوسطى )ث( 

التعــاون بني األمم املتحدة ومنظمة مجموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان وجمهورية  )خ( 
مولدوفا من أجل الديمقراطية والتنمية االقتصادية

التعاون بني األمم املتحدة ورابطة الدول املستقلة )ذ( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة )ض( 

الصحة العاملية والسياسة الخارجية  -  128

املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي   -  129
ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني  -  130

التحقيق يف الظروف واملالبسات املؤدية إىل الوفاة املأساوية لداغ همرشولد ومرافقيه  -  131

التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات:  -  132

األمم املتحدة )أ( 

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم )ب( 

مركز التجارة الدولية )ج( 

جامعة األمم املتحدة )د( 

املخطط العام لتجديد مباني املقر )ه( 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي )و( 

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية )ز( 

منظمة األمم املتحدة للطفولة )ح( 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى )ط( 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )ي( 

صناديق التربعات التي يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني )ك( 

صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة )ل( 
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صندوق األمم املتحدة للسكان )م( 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )ن( 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخّدرات والجريمة )س( 

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع )ع( 

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( )ف( 

املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغري ذلك  )ص( 
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فيجيالسيد بيرت تومسون )رئيس منتخب(2016الحادية والسبعون

الدانمركالسيد موغنز ليكيتوفت2015الثالثون االستثنائية

الدانمركالسيد موغنز ليكيتوفت2015السبعون

أوغنداالسيد سام كاهامبا كوتيسا2014التاسعة والعرشون االستثنائية

أوغنداالسيد سام كاهامبا كوتيسا2014التاسعة والستون

أنتيغوا وبربوداالسيد جون و. آيش2013الثامنة والستون

رصبياالسيد فوك يريميتش2012السابعة والستون

قطرسعادة السيد نارص بن عبد العزيز النارص2011السادسة والستون

سويرساالسيد جوزيف دايس2010الخامسة والستون

الجماهريية العربية الليبيةالدكتور عيل عبدالسالم الرتيكي2009الرابعة والستون

نيكاراغواسعادة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان2009االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

نيكاراغواسعادة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان2008الثالثة والستون

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية الدكتور رسجان كريم2007الثانية والستون
السابقة

مملكة البحرينسعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة2006االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة مرتني(

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

جمهورية كورياالسيد هان سونغ - سو2002االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة مرتني(

جمهورية كورياالسيد هان سونغ - سو2001االستثنائية الطارئة العارشة )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
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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

أوروغوايالسيد ديدييه أوبرتي1999االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

أوروغوايالسيد ديدييه أوبرتي1998الثالثة والخمسون

أوكرانياالسيد هينادي أودوفينكو1998العرشون االستثنائية

أوكرانياالسيد هينادي أودوفينكو1998االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة(

أوكرانياالسيد هينادي أودوفينكو1997الثانية والخمسون

ماليزياالسيد غزايل إسماعيل1997االستثنائية الطارئة العارشة )املستأنفة مرتني(

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
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جمهورية تنزانيا املتحدةالسيد سالم أحمد سالم1980الحادية عرشة االستثنائية

جمهورية تنزانيا املتحدةالسيد سالم أحمد سالم1980االستثنائية الطارئة السابعة

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 هـ. بوالند1961االستثنائية الثالثة

آيرلنداالسيد فريدريك هـ. 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
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شييلالسيد روديسندو أورتيغا1956االستثنائية الطارئة الثانية

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 هـ. ف. إيفات1948الثالثة

األرجنتني السيد خوسيه اريس1948االستثنائية الثانية

الربازيلالسيد أوزوالدو أرانيا1947الثانية

الربازيلالسيد أوزوالدو أرانيا1947االستثنائية األوىل

بلجيكاالسيد بول - هنري سباك1946األوىل
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