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PRESS RELEASE 
 
Joint Statement of the Personal Envoy of the UN Secretary-General for Mozambique, Mirko 
Manzoni, and the UN Resident Coordinator in Mozambique, Myrta Kaulard, on the election 

of Mozambique by the General Assembly to the United Nations Security Council 
 

 
 

MAPUTO, 9 June 2022 - The Personal Envoy of the United Nations Secretary -General for Mozambique and 

President of Contact Group, Mirko Manzoni, and the United Nations Resident Coordinator and Humanitarian 

Coordinator for Mozambique, Myrta Kaulard, congratulate Mozambique upon  its election by the General 

Assembly, on 9 June 2022, to membership of the Security Council for a term of two years.  

This election represents the international community's recognition and support for Mozambique’s valuable 

contributions to the maintenance of international peace and security, and its strong commitment towards 

upholding the United Nations Charter principles and purposes.  

As Mozambique prepares to take its seat at the UN organ responsible for maintaining international peace 

and security, the country has an opportunity to bring its own experiences to the global stage. The  

implementation of the Maputo Accord for Peace and National Reconciliation, for example, demonstrates how 

the country’s leaders are committed to using dialogue as the only sustainable path for peace. In Cabo 

Delgado, Mozambique’s model of building peace and security, through dynamic regional and local solutions, 

demonstrates how inter-African interventions can help resolve challenges on the continent.  

Mozambique is among the world’s most vulnerable countries to climate change, and we are pleased that the 

country is seeking to build capacities to prevent, rather than respond, to climate emergencies. We commend 

Mozambique’s continued commitment to gender equality, including through advancing Security Council 

Resolution 1325 on Women, Peace and Security. The country also recently achieved gender parity within the 

Council of Ministers, in recognition of the role of women as a positive force in building an inclusive, climate 

resilient and tolerant society.  

The United Nations is proud to stand with Mozambique to build a safer, peaceful and more sustainable future 

for all. Let us unite behind the United Nations Charter and live up to the full promise, potential and hope of 

the United Nations. We are confident that the partnership that has been built over the years between 

Mozambique and the United Nations will continue to be strengthened as we embark on a new Sustainable 

Development Cooperation Framework.  

[End] 
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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Declaração conjunta do Enviado Pessoal do Secretário-Geral da ONU para Moçambique, Mirko 
Manzoni, e da Coordenadora Residente da ONU em Moçambique, Myrta Kaulard, sobre a 

eleição de Moçambique pela Assembleia Geral para o Conselho de Segurança da ONU 
 
 

 

MAPUTO, 9 de Junho de 2022 - O Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e 

Presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, e a Coordenadora Residente da ONU e Coordenadora 

Humanitária para Moçambique, Myrta Kaulard, felicitam Moçambique pela sua eleição pela Assembleia Geral, a 9 

de Junho de 2022, para membro do Conselho de Segurança por um mandato de dois anos.  

Esta eleição representa o reconhecimento e o apoio da comunidade internacional às valiosas contribuições de 

Moçambique para a manutenção da paz e segurança internacionais, assim como o seu forte  compromisso para 

com a observância dos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas.  

No momento em que Moçambique se prepara para assumir o seu lugar no órgão da ONU responsável pela 

manutenção da paz e segurança internacionais, o país dispõe de uma oportunidade para fazer chegar as suas 

próprias experiências à cena mundial. A implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, 

por exemplo, demonstra como os líderes do país estão empenhados em utilizar o diálogo como o único caminho 

sustentável para a paz. Em Cabo Delgado, o modelo moçambicano de construção da paz e da segurança, através 

de soluções regionais e locais dinâmicas, demonstra como as intervenções interafricanas podem ajudar a 

resolver os desafios no continente.  

Moçambique encontra-se entre os países mais vulneráveis às mudanças climáticas no âmbito mundial, e estamos 

satisfeitos pelo país estar a desenvolver capacidades para prevenir, em vez de reagir, à emergências climáticas. 

Elogiamos o contínuo empenho de Moçambique em prol da igualdade de género, nomeadamente avançando com 

a Resolução 1325 do Conselho de Segurança sobre Mulheres, Paz e Segurança. O país também alcançou 

recentemente a paridade de género no Conselho de Ministros, em reconhecimento do papel das mulheres co mo 

uma força positiva na construção de uma sociedade inclusiva, resiliente ao clima e tolerante.  

As Nações Unidas orgulham-se de estar ao lado de Moçambique na construção de um futuro mais seguro, 

pacífico e mais sustentável para todas e todos. Vamos unir-nos em torno da Carta das Nações Unidas e e cumprir 

em pleno a promessa, o potencial e a esperança da ONU. Estamos confiantes de que a parceria que tem sido 

construída ao longo dos anos entre Moçambique e as Nações Unidas continuará a fortalecer -se com o início de 

um novo Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável.  

[Fim] 
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