
  رئيس الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة

  معايل السيد سام كاهامبا كوتيسا
. وكان وقت انتخابه ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١١انُتخب سام كاهامبا كوتيسا رئيساً للدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

  .٢٠٠٥وهو منصب شغله منذ عام يشغل منصب وزير أوغندا للشؤون اخلارجية، 

زير والسيد كوتيسا حمامٍ وبرملاينّ ورجل أعمال يتوىل هذا املنصب ويف جعبته خربة مستفيضـة يف الشـؤون الدولية. فخالل فترة توليه منصب و
رؤساء حكومات الكمنولث يف اخلارجية، استضافت أوغندا اجتماعات رفيعة املستوى شاركت فيها هيئات حكومية دولية رئيسية مثل مؤمتر قمة 

. وانُتخبت أوغندا ٢٠١٠، ومؤمتر قمة رؤساء دول االحتاد األفريقي يف عام ٢٠٠٨، وجملس وزراء منظمة التعاون اإلسالمي يف عام ٢٠٠٧عام 
  .٢٠١٠و ٢٠٠٩أيضاً عضواً غري دائم يف جملس األمن لألمم املتحدة لعامْي 

استضاف السيد كوتيسا اجتماعات رفيعة املستوى ملنظمات من قبيل مجاعة شرق أفريقيا، والسوق وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، 
، ترأس اللجنة ٢٠١٤إىل عام  ٢٠١١املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى. ومن عام 

ملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، واليت ُتعىن مبعاجلة حتديات من قبيل تعزيز السالم اإلقليمية املشتركة بني الوزارات املنبثقة عن ا
  نساين.واالستقرار يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، وتعزيز الشفافية يف استغالل املوارد الطبيعية وبيعها، والتصّدي للعنف اجلنسي واجل

ليه منصب وزير اخلارجية بدور رئيسي يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، ويف عمليات السالم وقد اضطلع السيد كوتيسا أثناء تو
اإلقليمية يف السودان وجنوب السودان، ويف جهود حتقيق االستقرار يف الصومال. عالوة على ذلك، وخالل فترة توليه ذلك املنصب، 

غندا، إجنازات هامة يف جماالت تعزيز التعاون اإلقليمي والتكامل االقتصادي، وإنشاء االحتاد حققت مجاعة شرق أفريقيا اليت تنتمي إليها أو
على الربوتوكول التمهيدي إلنشاء االحتاد النقدي يف  ٢٠١٣، والتوقيع يف عام ٢٠١٠والسوق املشتركة يف عام  ٢٠٠٥اجلمركي يف عام 
  التجارة اإلقليمية. هبدف زيادة املبادالت وإنعاش ٢٠٢٣املنطقة حبلول عام 

ياسية املنبثقة وقد انُتخب السيد كوتيسا عضواً يف الربملان ألكثر من ثالثة عقود وكان عضواً يف اجلمعية التأسيسية ألوغندا ورئيساً للجنة النظم الس
، شغل ٢٠٠٥إىل  ٢٠٠١ة من . ويف الفتر١٩٩٥عنها، حيث ساهم خالل تلك الفترة يف صياغة الدستور اجلديد للبلد، الذي اعُتمد يف عام 

منصب وزير الدولة  ٢٠٠٠إىل  ١٩٩٦منصب وزير الدولة لشؤون املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية املكلّف باالستثمار، وشغل يف الفترة من 
  .١٩٨٦إىل  ١٩٨٥لشؤون التخطيط والتنمية االقتصادية. وشغل منصب املدعي العام للبلد يف الفترة من 

 Lonrho East” (لونرو شرق أفريقيا“اخلاص، عمل السيد كوتيسا أميناً للشؤون القانونية يف املؤسسة العاملية الـُمدجمة ويف القطاع 
Africa وعمل بصفة استشارية لدى كل من اجمللس االستشاري للتجارة بأوغندا، واجمللس الوطين للمنسوجات. كما زاول مهنة احملاماة يف ،(

  نون ومنازعات الشركات.بلده، حيث ختّصص يف قا

، وهو حاصل على شهادة يف القانون مبرتبة الشرف من جامعة ماكرييري كما أنه من ١٩٤٩شباط/فرباير  ١السيد كوتيسا مولود يف أوغندا يف 
 و متزوج وأب لستة أطفال.حمامــي احملكمة العليا يف أوغندا، حيث أكمل دراسته العليا يف املمارسة القانونية مبركز أوغندا لتطوير القانون. وه


