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رســـالة مةر ـــة  29شـــباربايراي  2016موجهـــة رئ ر ـــيس اجلمعيـــة العامـــة
ور يس جملس األمن من املمثل الدا م للرتغال لدى األمم املتحدة
باإلشارة رئ ال سالة املشت كة املوجهة من ر يس اجلمعية العامة ور يس جملس األمـن
املةر ـــة  15كــــااون األولاديســــمر  )A/70/623-S/2015/988( 2015يشـــ ي أن أ يــــل
رلــي م رســالة مــن ر ــيس وررا لهوريــة الرتغــال تتســمن ت شــيغ الســيد أا وايــو ــوت يس
ملنصب األمني العام لألمم املتحدة (ااظ امل يق).
وأرجو ممتنا تعميم هذه ال سالة وم يقها باعتبارمهـا وثيقـة مـن وثـا ق اجلمعيـة العامـة
يف رطار البند  120من جدول األعمال ومن وثا ق جملس األمن.
(توقيع) ألفارو ميندواسا ر مورا
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م يــق ال ســالة املةر ــة  29شــباربايراي  2016املوجهــة رئ ر ــيس اجلمعيــة
العامة ور يس جملس األمن من املمثل الدا م للرتغال لدى األمم املتحدة
رســـالة مةر ـــة  29شـــباربايراي  2016موجهـــة رئ ر ـــيس اجلمعيـــة العامـــة
ور يس جملس األمن من ر يس وررا الرتغال
تــو حد ومــة الرتغــال أن توجــه ش ـ ها رلي مــا علــل ال ســالة املةر ــة  15كــااون
األولاديسمر  2015بشأن عمليـة ا تيـار وتعـيني األمـني العـام املقبـل لألمـم املتحـدة وهـ
ت ب يف اإلسهام يف هذا املسعل اهلام.
وتُ ِقـ ا الرتغــال امــا بــأن منصــب األمــني العــام ي تسـ أمهيــة كــرى ويت لــب أعلــل
مستوى من ال فا ة واملقدرة والنـزاهة عالوة علل التزام ثابـ ققادـد ميثـاأل األمـم املتحـدة
ومباد ــه .و ــن اُ ِقـ ا أيســا بأاــه ح بــد للم شــحني مــن أن ي واــوا اــد أ ه ـ وا اــدرا اياديــة
ورداريــة مــن ابــل و ــرة واســعة يف ميــدان العالاــا الدوليــة ومهــارا بــاررة يف جمــاح
الدبلوماسية واحتصال وتعدد اللغا .
وبنــا ع علــل لــّ تــو حد الرتغــال أن تقــدم ت شــيغ الســيد أا وايــو ــوت يس ملنصــب
األمــني العــام لألمــم املتحــدة .ويســتند هــذا الت شــيغ رئ ااتنــا راس ـ بــأن الســيد ــوت يس
يســتويف امــا ليــا هــذه املعــاي وبــأن رتــه ح ســيما يف منصــب ر ــيس وررا الرتغــال
(مــن عــام  1995رئ عــام  )2002مث يف منصــب مفــوم األمــم املتحــدة الســام لشــةون
الالجئني (من عام  2005رئ عام  )2015الذي تـوحه لفتـ تني متتـاليتني عـل منـه ش صـا
العادية اليت تقـا علـل عـاتق األمـني العـام.
مناسبا علل وجه اخلصوص للويا باملسةوليا
وأود أن أوجه احاتباه بوجه اص رئ العمل الذي أجنزه السيد ـوت يس يف منصـب املفـوم
الســام يســال عــن القــدرة الــيت أ ه هــا واملعت ـ و ســا علــل ا ــاأل واســا يف التعامــل مــا
املشاكل احل جة والصعبة اليت هتدد السالم واألمن علل الصعيد العـامل وتعـوأل يايـة قـوأل
اإلاســان وتعـ لم التنميــة املســتدامة لل ـ  .واــد بـ هن طــوال مــدة وحيتــه علــل مــدى يهــم
وا ت ام يُقتدى سمـا ررا اـيم األمـم املتحـدة و ـرة دوليـة واسـعة تتناسـب امـا مـا مسـعل
حتقيق أهداو املنظمة.
و ــالل يت ـ ة وحيتــه املمتــدة علــل عش ـ ســنوا واصــم يف منصــب مفــوم األمــم
املتحــدة الســام لشــةون الالجــئني ــاي الســيد ــوت يس علــل عالاــا تعــاون ممتــارة مــا
الدول األعسا وأاام ش اكا اوية ما اجملتمـا املـدو والق ـا اخلـاص .ويف الواـ افسـه
اجتــار مفوةــية شــةون الالجــئني يتـ ة مــن اإلدــالري واحبت ــار بــوت ة متوادــلة وم ثفــة
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مما أتاري هلا مساعفة جم أاش تها السنوية ثالث م ا وريادة كفا هتا علـل دـعيد اإلجنـار
والتنسيق واحلد من أعبا ت اليفها اهلي لية واإلدارية علل ا األ مل يسـبق لـه مثيـل يتم نـ
بذلّ من ت كيز مواردها علل احملتاجني .وطوال يت ة وحية السيد ـوت يس أولـ املفوةـية
اهتمامـــا ادـــا حلمايـــة املـــ أة والفتـــاة و ينـــهما وكـــذلّ لتعزيـــز ت ـــاية اجلنســـني يف
اوهتا العاملة.
وما تقدمي هذا الت شيغ تسا ومـة الرتغـال يف اعتبارهـا أيسـا اجلوااـب األ ـ ى
املشار رليها يف رسالت ما املشت كة وحتديدا الف ص اليت ستتاري للم شـحني مـن أجـل التفاعـل
ما أعسا اجلمعية العامة وجملس األمن .و ن ا ب بذلّ اية الت يب.
وأود أن أؤكد ل ما أن ما حيث الرتغال أيسا علل تقدمي هذا الت شيغ هـو ر بتـها يف
اإلسهام يف عملية ا تيار األمني العام املقبل مـن ـالل رثـ ا اخليـارا املتا ـة هليئـا األمـم
املتحدة املعنية وكفالة تعيني س يا وسلس لشا ل الو يفـة املقبـل عـن ط يـق تقـدمي شـ
يتمتا بقدرا و را مميَّزة واد أ ه م ارا ادراته القيادية والتزامه بأهداو األمـم املتحـدة
وقبدأ الفعالية يف تعددية األط او.
(توقيع) أا وايو كوستا
ر يس الوررا
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ةميمة
أا وايو مااويل دي أوليف ا وت يس
شــغل أا وايــو ــوت يس منصــب مفــوم األمــم املتحــدة الســام لشــةون الالجــئني
يف الفت ة من زي انايوايه  2005رئ كااون األولاديسـمر  2015وتـ أ بـذلّ وا ـدة
مـــن أبــ ر املنظمـــا اإلاســـااية يف العـــامل وهــ تســـم ـــو  10 000مو ـــم يعملـــون يف
 125بلدا.
و ــالل يت ـ ة وحيتــه أش ـ و علــل ردــالري هي ل ـ عميــق ملفوةــية األمــم املتحــدة
السامية لشةون الالجئني وهـ عمليـة أسـف عـن فـ عـدد املـو فني يف مقـ املفوةـية
جبنيــم بنســبة تزيــد علــل  20يف املا ــة وريــادة يعاليــة ال لفــة يف املةسســة وحتســني اــدرهتا
علــل احســتجابة حلــاح ال ــوار  .واــد تســاعم جــم األاشـ ة املسـ لا ســا يف املفوةــية
ثـالث مـ ا ـالل وحيتــه علــل رثـ اتبــا اـق امليزاــة القا مــة علـل اح تياجــا والزيــادة
النالة يف عدد املش دين اتيجـة للنــزاعا والتعـ م ألعمـال احةـ هاد أي مـن  38مليـون
يف عــام  .2015واتســم يت ـ ة
يف عــام  2005رئ أكث ـ مــن  60مليــون ش ـ
شـ
وحية السيد وت يس بواو بع أكـر أرمـا التشـ د منـذ عقـود وح سـيما الـة النــزا
يف ك ـ مل مــن ســورية والع ـ األ رةــاية رئ األرمــا يف جنــوو الســودان ولهوريــة أي يقيــا
الوس ل واليمن.
وابل أن ينسم رئ املفوةية أمسل السيد وت يس ما يزيد علل  20عاما يف العمـل
احل وم وا ا اخلدمة العامة .يقد شغل منصب ر ـيس وررا الرتغـال مـن عـام  1995رئ
عام  2002وكـان ـالل تلـّ الفتـ ة يشـار ب ـل عـزم يف اجلهـود الدوليـة مـن أجـل ـل
األرمــة يف تيمــور الشـ اية .واةـ لا بصــفته ر يســا للمجلــس األورو يف أوا ــل عــام 2000
بــدور ايــادي يف اعتمــاد ”جــدول أعمــال لشــبواة“ وشــار يف ر اســة أول مــة امــة بــني
اححتـــاد األورو وأي يقيـــا .وكـــان عســـوا يف جملـــس دولـــة الرتغـــال مـــن عـــام  1991رئ
عام  .2002وااُت ب عسوا يف الرملـان الرتغـايف يف عـام  1976يـث شـغل هـذا املنصـب
ملـــدة  17عامـــا .و ـــالل تلـــّ الفتـ ـ ة تـ ـ أ اللجنـــة الرملاايـــة لشـــةون احاتصـــاد واملاليـــة
والت ــيط كمــا تـ أ ييمــا بعــد اللجنــة الرملاايــة لشــةون اإلدارة اإلاليميــة واجملــالس البلديــة
والبيئــة .واــاد أيســا اجملموعــة الرملاايــة حلزبــه .وكــان الســيد ــوت يس مــن عــام  1981رئ
عام  1983عسوا يف اجلمعية الرملاايـة جمللـس أوروبـا واـد ااُت ـب أيسـا ـالل تلـّ الفتـ ة
ر يسا للجنة املعنية بالدميغ اييا واهلج ة والالجئني.
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واةـ ـ لا الســـيد ـــوت يس لســـنوا عـــدة بـــدور اشـــط يف الدوليـــة احشـــت اكية
وه منظمة عاملية تسم األ زاو السياسية من التيار الدميق اط احجتمـاع  .وشـغل منصـب
اا ب ر يس اجملموعة مـن عـام  1992رئ عـام  1999واشـت يف ر اسـة اللجنـة األي يقيـة
وجلنة التنمية يف وا ح ق .كمـا شـغل منصـب ر ـيس الدوليـة احشـت اكية مـن عـام 1999
ــــت منتصــــم عــــام  .2005وباإلةــــاية رئ لــــّ أسَّــــس اجمللــــس الرتغــــايف لالجــــئني
واجلمعية الرتغالية للمستهل ني ( .)DECOويف م لا السبعينا شـغل منصـب ر ـيس م كـز
” “Centro de Acção Social Universitárioوهــــو لعيــــة تتـــــوئ تنفيــــذ مشــــاريا التنميـــــة
احجتماعية يف األ يا الفق ة يف لشبواة.
والســيد ــوت يس عســو يف اــادي مدريــد الــذي يســم حتــالم القيــادا الدميق اطيــة
امل ون من رؤسا ورؤسا وررا سابقني من ليا أ ا العامل.
” Instituto Superior

وُلــد ــوت يس يف لشــبواة يف عــام  1949وخت ـ ج مــن معهــد
 “Técnicoبشـــــهادة جامعيـــــة يف جمـــــال اهلندســـــة .وهـــــو يـــــد الرتغاليـــــة واإلا ليزيـــــة
والف اسية واإلسبااية.
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