
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

 
Στιγμή-κλειδί του χρονοδιαγράμματος του ΟΗΕ 

 
Οικουμενική εκπροσώπηση των χωρών 
 

- Η Γενική Συνέλευση ιδρύθηκε το 1945 και είναι ένα από τα βασικά όργανα του ΟΗΕ 
- Συμμετέχει το σύνολο των Κρατών-μελών του ΟΗΕ – 193 κράτη σήμερα  
- Ρόλος της είναι ο καθορισμός των κατευθυντηρίων γραμμών του οργανισμού 

 
1945: 55 χώρες μέλη 
2016: 193 χώρες μέλη 
 

- Η Γενική Συνέλευση είναι ένα μοναδικό στον κόσμο φόρουμ πολυμερούς 
διαπραγμάτευσης 

 

 είναι αντιπροσωπευτική : 1 Κράτος = 1 ψήφος 

 είναι συνέλευση διεξαγωγής σημαντικών συζητήσεων, όπου τα Κράτη 
διαπραγματεύονται και συζητούν 

 Υιοθετεί αποφάσεις (ψηφίσματα, δηλώσεις) 
 
Λειτουργία 
 

- Τα θέματα που εξετάζονται  
 
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στο πλαίσιο 6 μεγάλων επιτροπών  
 

 Θέματα αφοπλισμού και διεθνούς ασφάλειας 

 Οικονομίας και χρηματοοικονομικών 

 Θέματα κοινωνικού, ανθρωπιστικού και πολιτιστικού περιεχομένου 

 Ειδικά πολιτικά θέματα και αποαποικιοποίηση 

 Θέματα διοικητικού χαρακτήρα και προϋπολογισμού 

 Νομικά θέματα 
 
Για να εξετάσει: 
 

- Καίρια ζητήματα  
 

 Τις γενικές αρχές συνεργασίας για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς 
ασφάλειας  

 Την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό 
και εκπαιδευτικό τομέα 

 
- Εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού  

 

 Αποδέχεται τα νέα μέλη μετά από σύσταση του Συμβουλίου ασφαλείας 



 Εξετάζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό  

 Διορίζει τον Γενικό Γραμματέα μετά από σύσταση του Συμβουλίου ασφαλείας 
 
Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις ; 
 

- Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί ψηφίσματα που συμβάλλουν στη θέσπιση κανόνων και 
την κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου 

 
- Τα ψηφίσματα υιοθετούνται στις συσκέψεις που ολοκληρώνονται με μια 

ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας : 
 

 για τα σημαντικά θέματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων 

 για τα τρέχοντα ζητήματα αρκεί  απλή πλειοψηφία 
 
Εδώ και μερικά χρόνια και ανάλογα με τα θέματα, τα Κράτη-μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση, παρά να προσέρχονται σε 
ψηφοφορία 
 
Σεπτέμβριος 2016 : 71 ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

- Κάθε τακτική σύνοδος συνοδεύεται από μια θεματική  
 
2016: Προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα 
 

- Διοργάνωση: 
 

 μια γενική συζήτηση 

 συναντήσεις σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο (Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, 
Υπουργοί) 

 εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου γύρω από ειδικές θεματικές 

 άτυπες παράλληλες εκδηλώσεις με την κοινωνία των πολιτών γύρω από επίκαιρα 
θέματα στον ΟΗΕ 

 
- Κάθε χρόνο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν Πρόεδρο για μια θητεία ενός έτους 

 
Το 2016 πρόεδρος της ΓΣ εκλέχθηκε ο μόνιμος εκπρόσωπος του ΟΗΕ των νησιών Φίτζι κ. Πήτερ 

Τόμσον 


