
  لألمـم املتحـدة رؤسـاء اجلمعيـة العامـة
  البلد االسم  السنة  الدورة

  أوغندا السيد سام كاهامبا كوتيسا (رئيس منتخب) ٢٠١٤  التاسعة والستون

  أنتيغوا وبربودا السيد جون و. آشي ٢٠١٣  الثامنة والستون

  صربيا السيد فوك يرمييتش ٢٠١٢  السابعة والستون

  قطر سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز الناصر ٢٠١١  السادسة والستون

  سويسرا السيد جوزيف دايس ٢٠١٠  اخلامسة والستون

  اجلماهريية العربية الليبية الدكتور علي عبدالسالم التريكي ٢٠٠٩  الرابعة والستون

  نيكاراغوا سعادة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان ٢٠٠٩  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة)

  نيكاراغوا سعادة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان ٢٠٠٨ الثالثة والستون

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  الدكتور سرجان كرمي ٢٠٠٧ الثانية والستون
  السابقة

  مملكة البحرين سعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة ٢٠٠٦  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة مرتني)

  مملكة البحرين سعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة ٢٠٠٦  احلادية والستون

  السويد السيد يان إلياسون ٢٠٠٥  الستون

  مجهورية غابون السيد جان بينغ ٢٠٠٥  الثامنة والعشرون االستثنائية

  مجهورية غابون السيد جان بينغ ٢٠٠٤  التاسعة واخلمسون

  سانت لوسيا السيد جوليان روبرت هانت ٢٠٠٤  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة)

  سانت لوسيا السيد جوليان روبرت هانت ٢٠٠٣  (املستأنفة مرتني)

  سانت لوسيا السيد جوليان روبرت هانت ٢٠٠٣  الثامنة واخلمسون

  اجلمهورية التشيكية السيد يان كافان ٢٠٠٢  السابعة واخلمسون

  مجهورية كوريا سو-سونغالسيد هان ٢٠٠٢  السابعة والعشرون االستثنائية



  البلد االسم  السنة  الدورة

  مجهورية كوريا سو-السيد هان سونغ ٢٠٠٢  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة مرتني)

  مجهورية كوريا سو-السيد هان سونغ ٢٠٠١ (املستأنفة)

  مجهورية كوريا سو-السيد هان سونغ ٢٠٠١  السادسة واخلمسون

  فنلندا السيد هاري هولكريي ٢٠٠١  السادسة والعشرون االستثنائية

  فنلندا السيد هاري هولكريي ٢٠٠١  اخلامسة والعشرون االستثنائية

  فنلندا السيد هاري هولكريي ٢٠٠٠  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة)

  فنلندا السيد هاري هولكريي ٢٠٠٠  اخلامسة واخلمسون

  ناميبيا غريرابالسيد ثيو بني ٢٠٠٠  الرابعة والعشرون االستثنائية

  ناميبيا السيد ثيو بني غريراب ٢٠٠٠  الثالثة والعشرون االستثنائية

  ناميبيا السيد ثيو بني غريراب ١٩٩٩  الثانية والعشرون االستثنائية

  ناميبيا السيد ثيو بني غريراب ١٩٩٩  الرابعة واخلمسون

  أوروغواي السيد ديدييه أوبريت ١٩٩٩  احلادية والعشرون االستثنائية

  أوروغواي السيد ديدييه أوبريت ١٩٩٩  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة)

  أوروغواي السيد ديدييه أوبريت ١٩٩٨  الثالثة واخلمسون

  أوكرانيا السيد هينادي أودوفينكو ١٩٩٨  العشرون االستثنائية

  أوكرانيا أودوفينكوالسيد هينادي ١٩٩٨  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة)

  أوكرانيا السيد هينادي أودوفينكو ١٩٩٧  الثانية واخلمسون

  ماليزيا السيد غزايل إمساعيل ١٩٩٧  االستثنائية الطارئة العاشرة (املستأنفة مرتني)

  ماليزيا السيد غزايل إمساعيل ١٩٩٧  التاسعة عشرة االستثنائية

  ماليزيا السيد غزايل إمساعيل ١٩٩٦  احلادية واخلمسون

  الربتغال السيد ديوغو فرايتاس دو أمارال ١٩٩٥  اخلمسون



  البلد االسم  السنة  الدورة

  كوت ديفوار السيد أمارا إيسي ١٩٩٤  التاسعة واألربعون

  غيانا السيد صموئيل إنسانايل ١٩٩٣  الثامنة واألربعون

  بلغاريا السيد ستويان غانيف ١٩٩٢  السابعة واألربعون

  اململكة العربية السعودية الشهايبالسيد مسري ١٩٩١  السادسة واألربعون

  مالطة السيد غويدو دي ماركو ١٩٩٠  اخلامسة واألربعون

  نيجرييا السيد جوزيف نانفني غاربا ١٩٩٠  الثامنة عشرة االستثنائية

  نيجرييا السيد جوزيف نانفني غاربا ١٩٩٠  السابعة عشرة االستثنائية

  نيجرييا نانفني غارباالسيد جوزيف ١٩٨٩  السادسة عشرة االستثنائية

  نيجرييا السيد جوزيف نانفني غاربا ١٩٨٩  الرابعة واألربعون

  األرجنتني السيد دانيت كابوتو ١٩٨٨  الثالثة واألربعون

  اجلمهورية الدميقراطية األملانية السيد بيتر فلورين ١٩٨٨  اخلامسة عشرة االستثنائية

  اجلمهورية الدميقراطية األملانية السيد بيتر فلورين ١٩٨٧  الثانية واألربعون

  بنغالديش السيد مهايون رشيد جودري ١٩٨٦  الرابعة عشرة االستثنائية

  بنغالديش السيد مهايون رشيد جودري ١٩٨٦  احلادية واألربعون

  إسبانيا السيد خاميي دي بينييس ١٩٨٦  الثالثة عشرة االستثنائية

  إسبانيا السيد خاميي دي بينييس ١٩٨٥  األربعون

  زامبيا السيد بول ج. ف. لوساكا ١٩٨٤  التاسعة والثالثون

  بنما السيد خورخر أ. ايووكا ١٩٨٣  الثامنة والثالثون

  هنغاريا السيد إميري هوالي ١٩٨٢  السابعة والثالثون

  العراق السيد عصمت ت. كتاين ١٩٨٢  الثانية عشرة االستثنائية

  العراق السيد عصمت ت. كتاين ١٩٨٢  (املستأنفة)االستثنائية الطارئة السابعة 



  البلد االسم  السنة  الدورة

  العراق السيد عصمت ت. كتاين ١٩٨٢  االستثنائية الطارئة التاسعة

  العراق السيد عصمت ت. كتاين ١٩٨١  السادسة والثالثون

  مجهورية أملانيا االحتادية السيد روديغر فون فيخمار ١٩٨١  االستثنائية الطارئة الثامنة

  مجهورية أملانيا االحتادية السيد روديغر فون فيخمار ١٩٨٠  والثالثوناخلامسة 

  مجهورية ترتانيا املتحدة السيد سامل أمحد سامل ١٩٨٠  احلادية عشرة االستثنائية

  مجهورية ترتانيا املتحدة السيد سامل أمحد سامل ١٩٨٠  االستثنائية الطارئة السابعة

  مجهورية ترتانيا املتحدة السيد سامل أمحد سامل ١٩٨٠  االستثنائية الطارئة السادسة

  مجهورية ترتانيا املتحدة السيد سامل أمحد سامل ١٩٧٩  الرابعة والثالثون

  كولومبيا السيد أنداليثيو لييفانو ١٩٧٨  الثالثة والثالثون

  يوغوسالفيا السيد الزار مويسوف ١٩٧٨  العاشرة االستثنائية

  يوغوسالفيا السيد الزار مويسوف ١٩٧٨  االستثنائية التاسعة

  يوغوسالفيا السيد الزار مويسوف ١٩٧٨  االستثنائية الثامنة

  يوغوسالفيا السيد الزار مويسوف ١٩٧٧  الثانية والثالثون

  سري النكا السيد هـ. س. امرياسنغ ١٩٧٦  احلادية والثالثون

  لكسمربغ السيد غاستون ثورن ١٩٧٥  الثالثون

  اجلزائر السيد عبد العزيز بوتفليقه ١٩٧٥  السابعةاالستثنائية 

  اجلزائر السيد عبد العزيز بوتفليقه ١٩٧٤  التاسعة والعشرون

  إكوادور السيد ليوبولدو بينيتس ١٩٧٤  االستثنائية السادسة

  إكوادور السيد ليوبولدو بينيتس ١٩٧٣  الثامنة والعشرون

  بولندا تربتشتسكسالسيد ستانسالف ١٩٧٢  السابعة والعشرون

  إندونيسيا السيد آدم مالك ١٩٧١  السادسة والعشرون



  البلد االسم  السنة  الدورة

  النرويج السيد ادفارد هامربو ١٩٧٠  اخلامسة والعشرون

  ليربيا اآلنسة اجني إ. بروكس ١٩٦٩  الرابعة والعشرون

  غواتيماال السيد إميليو أريناليس كتاالن ١٩٦٨  الثالثة والعشرون

  رومانيا السيد كورنيليو مانيسكو ١٩٦٧  الثانية والعشرون

  أفغانستان السيد عبد الرمحن باجواك ١٩٦٧  االستثنائية الطارئة اخلامسة

  أفغانستان السيد عبد الرمحن باجواك ١٩٦٧  االستثنائية اخلامسة

  أفغانستان السيد عبد الرمحن باجواك ١٩٦٦  احلادية والعشرون

  إيطاليا السيد أمينتوري فانفاين ١٩٦٥  العشرون

  غانا ساكي-السيد ألكس كويسون ١٩٦٤ التاسعة عشرة

  فنـزويال السيد كارلوس سوسا رودريغث ١٩٦٣ الثامنة عشرة

  باكستان السيد حممد ظفر اهللا خان ١٩٦٣  االستثنائية الرابعة

  باكستان السيد حممد ظفر اهللا خان ١٩٦٢ السابعة عشرة

  تونس السيد املنجي سليم ١٩٦١ السادسة عشرة

  آيرلندا السيد فريدريك ه بوالند ١٩٦١  االستثنائية الثالثة

  آيرلندا السيد فريدريك ه بوالند ١٩٦٠ اخلامسة عشرة

  بريو السيد فيكتور أندريس بالونديه ١٩٦٠  االستثنائية الطارئة الرابعة

  بريو السيد فيكتور أندريس بالونديه ١٩٥٩ الرابعة عشرة

  لبنان السيد شارل مالك ١٩٥٨ الثالثة عشرة

  نيوزيلندا السيد ليزيل مونرو ١٩٥٨  االستثنائية الطارئة الثالثة

  نيوزيلندا السيد ليزيل مونرو ١٩٥٧ الثانية عشرة

  تايلند األمري وان ويتهاياكون ١٩٥٦ احلادية عشرة



  البلد االسم  السنة  الدورة

  شيلي السيد روديسندو أورتيغا ١٩٥٦  االستثنائية الطارئة الثانية

  شيلي السيد روديسندو أورتيغا ١٩٥٦  الطارئة األوىلاالستثنائية 

  شيلي السيد خوسيه ماسا ١٩٥٥  العاشرة

  هولندا السيد إلكو ن. فان كليفرت ١٩٥٤  التاسعة

  اهلند السيدة فيجايا الكشمي بانديت ١٩٥٣  الثامنة

  كندا السيد لستر ب. بريسن ١٩٥٢  السابعة

  املكسيك السيد لويس بادييا نرفو ١٩٥١  السادسة

  إيران السيد نصر اهللا انتظام ١٩٥٠  اخلامسة

  الفلبني السيد كارلوس ب. رومولو ١٩٤٩  الرابعة

  أستراليا السيد ه. ف. إيفات ١٩٤٨  الثالثة

  األرجنتني  السيد خوسيه ارسي ١٩٤٨  االستثنائية الثانية

  الربازيل السيد أوزوالدو أرانيا ١٩٤٧  الثانية

  الربازيل السيد أوزوالدو أرانيا ١٩٤٧  االستثنائية األوىل

  بلجيكا هنري سباك-السيد بول ١٩٤٦  األوىل

 


