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رئيس الدورة الثامنة والستني
للجمعية العامة لألمم املتحـدة

سعادة السيد جون و .آيش
ان ُتخب جون و .آيش ،من أنتيغوا وبربودا ،رئيسا ً للدورة الثامنة والستني للجمعية العامة
يف  14حزيران/يونيه  ،2013وهو يش�غل منصبَي املمثل الدائم لبلده لدى األمم املتحدة
ولدى منظمة التجارة العاملية منذ عام .2004
ولطاملا كان الس�يد أيش ،مدفوعا ً بش�غفه بالتنمية املس�تدامة ،يف طليعة الجهود الدولية
لتغي املناخ والكفاح من أجل القضاء عىل الفقر .وتوىل
الرامية إىل التصدّي لآلثار السلبية رّ
مناص�ب قيادية يف العديد م�ن مجالس إدارة هيئ�ات االتفاقات البيئية الرئيس�ية لألمم
املتح�دة ،ف�كان أول رئيس للمجلس التنفي�ذي آللية التنمية النظيف�ة لربوتوكول كيوتو
تغـي املناخ .وت�رأّس أيضا ً هيئة التنفيذ
امللح�ق باتفاقية األمم املتحـدة اإلطارية بش�أن
رّ
الفرعي�ة لنف�س االتفاقية ،وت�رأّس مؤخرا ً الفري�ق العامل املخصص املعن�ي بالنظر يف
االلتزامات اإلضافية لألط�راف املدرجة يف املرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو .ويقول
السيد آيش ملخصا ً فلسفته“ :ال نملك إال ّ هذا الكوكب الذي نعيش عليه اآلن ،ويجب علينا
أن نحاف�ظ عليه للجي�ل القادم ،لذلك فإن الس�عي إىل إيجاد عالم أفض�ل وآمن وأنظف
ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لنا جميعاً”.
والس�يد آيش معروف أيضا ً بحنكته يف ميدان الوس�اطة .فقد قاد بنجاح املفاوضات التي
تجسدت ثمرتها يف الفصل العارش من خطة جوهانسربغ التنفيذية يف مؤتمر القمة العاملي
ّ
للتنمية املستدامة لعام ( 2002ريو ،)10+وشارك يف رئاسة مؤتمر األمم املتحدة للتنمية
املس�تدامة (ريو )20+يف عام  .2012ويف عام  ،2004ترأّس الدورة الثالثة عرشة للجنة
األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة ،وهي الهيئة املس�ؤولة عن اس�تعراض الربامج املتعلقة
بتنفيذ جدول أعمال القرن  21الذي ُوضع كوس�يلة إلعادة التفكري يف س�بل تحقيق النمو
االقتصادي والنهوض بالعدالة االجتماعية وكفالة حماية البيئة.
ويف ع�ام  ،2008ان ُتخ�ب الس�يد آيش ،ال�ذي يتمتع بخربة كبيرة يف العملي�ات املتعددة
األطراف ،رئيس�ا ً لف�رع مجموعة الـ  77والصني يف نيويورك ،وه�ذه املجموعة هي أكرب
تحال�ف للدول النامية يف منظومـة األمـم املتحـدة .وت�رأّس أيضا ً لجنة الجمعية العامة
الرفيعة املس�توى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب ،وهي هيئة رس�م السياس�ات
الرئيس�ية يف األمم املتحدة املك ّرسة لتعزيز التعاون فيما بني البلدان املكونة لجنوب الكرة
األرضية.
وترأّس الس�يد آيش ،املُل ِ ّم بإج�راءات اإلدارة وامليزانية يف األمم املتحدة ،اللجنة الخامس�ة
فوجه بنجاح املفاوض�ات املتعلقة بميزانية
للجمعي�ة العامة لألمم املتحدة ع�ام ّ ،2004
هذه الهيئة العاملية لفرتة الس�نتني  .2007 - 2006وباإلضافة إىل ذلك ،عمل يف مجالس
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إدارة صنادي�ق األمم املتحدة وبرامجها الرئيس�ية ،بما يف ذلك رئاس�ة املجلس التنفيذي
لربنام�ج األمم املتح�دة اإلنمائي وصندوق األمم املتحدة للس�كان ومكت�ب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع يف عام  ،2010ورئاسة املجلس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) يف عام .2012
والس�يد آيش ،الذي انضم إىل الس�لك الدبلومايس لبلده عام  ،1989حامل لوسام القديس
ميخائي�ل والقدي�س جرجس ،وهو وس�ام منحته إياه امللك�ة إليزابيث الثاني�ة (اململكة
املتحدة) عام  2007اعرتافا ً بخدمته الدبلوماسية العاملية.
و ُولد السيد آيش يف  20آب/أغسطس  1954يف سينت جونز بأنتيغوا وبربودا ،وهو يحمل
ش�هادة الدكتوراه يف الهندس�ة الحيوية من جامعة بنس�لفانيا (الوالي�ات املتحدة) .وهو
متزوج وله طفالن.
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