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السيرة الذاتية
السفيرة Raychelle Awuor Omamo

التعليم الجامعي
إجازة في القانون ،جامعة  Kentفي 1982 - Canterbury
دبلوم دراسات عليا في الممارسة القانونية ،كلية الحقوق في كينيا 1984 -
دبلوم دراسات عليا في إدارة األعمال ،جامعة 2016 - Liverpool
المسيرة المهنية
 :2002-1985محامية وشريكة إداريةOmamo and Omamo Advocates ،
 :2009-2003سفيرة كينيا لدى جمهورية فرنسا ،مع اعتمادها لدى مملكة إسبانيا والكرسي الرسولي وجمهورية
البرتغال وجمهورية صربيا
 :2006-2003الممثلة الدائمة لكينيا لدى اليونسكو
 :2013-2010مستشارة قانونية أولىCoulson and Harney Advocates ،
 :2020-2013وزيرة الدفاع
 :2014وزيرة العمل والخدمات االجتماعية باإلنابة
 2020حتى الوقت الحاضر :وزيرة الخارجية
الخبرة المهنية المفصلة

وزيرة خارجية جمهورية كينيا 2020 :حتى الوقت الحاضر
قيادة وزارة الخارجية التي تبلغ ميزانيتها السنوية  18.3مليار شلن كيني [ 180مليون دوالر أمريكي] و 58بعثة
دبلوماسية و 5قنصليات عامة و 30قنصال فخريا في جميع أنحاء العالم و 816موظفا .ترؤس إدارة جميع الممثليات
األجنبية في كينيا ،بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وموئل األمم المتحدة ،ومكتب األمم المتحدة في نيروبي -
[المقر الوحيد لألمم المتحدة في الجنوب العالمي الذي يضم  73مكتبا لألمم المتحدة] باإلضافة إلى  92سفارة أجنبية
ولجان عليا و 44قنصلية ،وتقديم خدمات المراسم والخدمات القنصلية ذات الصلة .مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة
الخارجية لكينيا بما في ذلك التفاوض على االتفاقات ومذكرات التفاهم ،وتيسير ومواءمة وتنسيق العالقات الدولية
لكينيا بين دوائر الحكومة .عضو في مجلس األمن القومي لكينيا .تمثيل كينيا في جميع المحافل الدولية السيما خالل
فترة واليتها الحالية كعضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،ورئاسة منظمة دول إفريقيا والبحر الكاريبي
والمحيط الهادئ وجماعة شرق إفريقيا ،وعضويتها في مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ومكتب رؤساء
الدول والحكومات في االتحاد األفريقي .شغل منصب رئيس فريق العمل الوزاري للكومنولث ( 2020حتى اآلن)؛
عضو في مجلس الشراكة العالمية لبيانات التنمية المستدامة ( 2020حتى اآلن)؛ ورئيسة المجلس القطاعي المشترك
المعني باألمن الدفاعي وتنسيق السياسة الخارجية ( 2020حتى اآلن ) .حشد المشاركة الدولية واستضافة أو المشاركة
في استضافة منتديات رئيسية متعددة األطراف بشأن قضايا إنمائية رئيسية بما في ذلك :اجتماع وزيرات الخارجية
األفريقيات بشأن "تعزيز قيادة المرأة في االستجابات لجائحة كوفيد( "19-أيار/مايو )2020؛ مؤتمر القمة االفتراضي
الذي عقدته منظمة دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بين الدورات بشأن "تجاوز جائحة كوفيد-
 - 19بناء القدرة على الصمود من خالل التضامن العالمي" (حزيران/يونيه )2020؛ مؤتمر القمة العالمية للتعليم:
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تمويل الشراكة العالمية من أجل التعليم  2025-2021بالشراكة مع المملكة المتحدة (يوليو )2021؛ مؤتمر القمة األول
لالتحاد األفريقي والجماعة الكاريبية (أيلول/سبتمبر )2021؛ االحتفال بالذكرى الـ 50على إنشاء برنامج األمم المتحدة
للبيئة (آذار/مارس  .) 2022ومن خالل وزارة الخارجية ،ستشارك كينيا مع حكومتي السويد والبرتغال ،على التوالي،
في استضافة ستوكهولم  50+ومؤتمر األمم المتحدة للمحيط (يونيو  .)2022اإلشراف على تدخالت السياسة الخارجية
الكينية وقيادتها من أجل السالم وحل النزاعات وتحقيق استقرار الدول في القرن األفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى،
بما في ذلك بعثاتها لحفظ السالم .جمع المساعدات الثنائية والمتعددة األطراف للتغلب على األزمات ،بما في ذلك الدعم
اإلنساني الطارئ لالستجابة للجفاف والفيضانات والكوارث ،بما يشمل التبرعات بلقاحات كوفيد .19-ومن خالل
الجهود المباشرة لوزارة الخارجية ،تم تلقي أكثر من  20مليون لقاح بتبرع من الشركاء .تعزيز العالقات مع المغتربين
الكينيين واإلشراف على تقديم خدمات الدعم القنصلي .اإلبالغ إلى البرلمان عن أنشطة ونفقات وزارة الخارجية.

وزيرة الدفاع في جمهورية كينيا2020 - 2013 :
توليت قيادة وزارة الدفاع التي بلغت ميزانيتها السنوية  130مليار شلن كيني [ 1.3مليار دوالر أمريكي] .وتوليت
اإلشراف على الموظفين المدنيين وإدارة الوزارة .وبصفتي رئيسة مجلس الدفاع الكيني ،كنت مسؤولة عن السياسة
العامة لقوات الدفاع الكينية ومراقبتها واإلشراف عليها وهي مؤلفة من الجيش الكيني والقوات الجوية الكينية
والبحرية الكينية ،وكذلك التدريب الدفاعي والكيانات البحثية والصناعية والتشريعات المصاحبة لها ،باإلضافة إلى
اإلذن بنشر قوات الدفاع الكينية في عمليات حفظ السالم ودعم السالم في جميع أنحاء العالم  -مثل بعثة االتحاد األفريقي
في الصومال وعمليات نشرها الداخلية لدعم السلطة المدنية .و توليت اإلشراف على وضع ميزانيات الدفاع والتوريد
المعقد في مجال الدفاع واإلذن بها ،وترأست عملية تحديث حركة تنقل قوات الدفاع الكينية وقوتها النارية واستخباراتها
وقوامها .وتوليت صياغة وتنفيذ وثائق السياسة العامة الشديدة األهمية فضال عن االتفاقات الثنائية ،مثل الكتاب
األبيض للدفاع لعام  ، 2017والسياسة الجنسانية ،وسياسة حفظ السالم وعمليات السالم ،وسياسة تصنيع الدفاع،
وأجريت تعديالت جوهرية على قانون قوات الدفاع الكينية .ومثلت كينيا في المنتديات اإلقليمية والعالمية لسياسات
الدفاع وشغلت منصب رئيس مجلس وزراء الدفاع في القوة االحتياطية لشرق أفريقيا ( ،)2014-2013ومنصب
رئيس المجلس القطاعي لجماعة شرق أفريقيا المعني بالتعاون في مجال الدفاع ( ،)2013ومنصب رئيس مجلس أمناء
خطة التأمين الطبي لقوات الدفاع ( ،) 2020-2013ومنصب رئيس فريق االتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل
الصومال ( .)2020-2019وتوليت اإلشراف على إنشاء وكالة الفضاء الكينية وتأليف أول مجلس وفريق إدارة لها
( .)2019-2018وتوليت إبالغ البرلمان عن أنشطة ونفقات وزارة الدفاع.

وزيرة العمل والخدمات االجتماعية باإلنابة في جمهورية كينيا2014 :
توليت قيادة وزارة العمل والخدمات االجتماعية التي بلغت ميزانيتها السنوية  35.6مليار شلن كيني [ 350مليون
دوالر أمريكي] و 1700موظف .وتوليت اإلشراف على اإلدارة والرقابة المالية للوزارة ووضع وتنفيذ السياسات
المتعلقة بالعالقات الصناعية ،والتخطيط الوطني للقوى العاملة وتنمية المهارات ،واإلنتاجية الوطنية ،وقضايا العمالة
المهاجرة ،ومسائل السالمة المهنية .وتوليت إدارة اإلجراءات الصناعية المتقطعة من قبل مختلف نقابات العمال.
وتوليت إعادة تشكيل مؤسسات األجور وعالقات العمل البالغة األهمية وهي :مجلس العمل الوطني ،والمجلس العام
لألجور ،ومجلس األجور الزراعية ،واإلشراف على عمل فرقة العمل المعنية بالعمال المهاجرين والعمالة ،التي تحدد
التوجيه السياسي إلدارة العمالة المهاجرة في كينيا .وتوليت إعادة تشكيل مجلس الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الذي تبلغ قيمته  300مليار شلن كيني [ 3مليارات دوالر أمريكي] .وتوليت اإلشراف على التصور األولي لبرنامج
إينوا جامعي للحماية االجتماعية ،الذي يقدم حاليا رواتب شهرية ألكثر من مليون كيني يزيد عمرهم عن  70سنة،
و 300 000طفل يتيم ،و 47 000من األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة .وتوليت اإلشراف على تقديم الخدمات لألطفال
وبرامج أطفال الشوارع وإصالح سياسات تبني األطفال في كينيا .وتوليت إبالغ البرلمان عن أنشطة ونفقات وزارة
العمل والوكاالت التابعة لها.
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سفيرة مفوضة وفوق العادة لكينيا لدى جمهورية فرنسا مع اعتمادها لدى مملكة إسبانيا والكرسي الرسولي
وجمهورية البرتغال وجمهورية صربيا2009- 2003 :
مثلت كينيا في البلدان المذكورة أعاله وعملت كممثلة دائمة لكينيا لدى اليونسكو .وتوليت إدارة البعثة وموظفيها في
فرنسا وتوليت مسؤوليتها المالية كما أشرفت على إنشاء البعثة في مدريد في عام  .2008وقمت بتعزيز وترويج
مصالح كينيا في مجاالت السياحة والتجارة والثقافة وشؤون المغتربين والبيئة بما يتماشى مع ركائز السياسة الخارجية
لكينيا .وأشركت الشركاء اإلنمائيين الرئيسيين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية فيما يخص المسائل المتعلقة بالمياه
والمرافق الصحية والطاقة وبناء القدرات وحفظ البيئة .وشاركت في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو والمجموعة
األفريقية وترأست لجنة مقر اليونسكو .كما عززت مصالح كينيا في مجالي التعليم والعلوم وحشدت الدعم للعمل الرائد
التي تقوم به كينيا في توفير التعليم االبتدائي المجاني.
الممارسة القانونية2002-1985 :؛ 2012-2010
محامية لدى المحكمة العليا في كينيا وموثقة عقود منذ عام  ،1984وقد عملت لدى
 Omamo and Omamo Advocatesو .Coulson and Harney Advocatesوهما مكتبا محاماة متخصصان
في الدعاوى المدنية .وتوليت مجموعة واسعة من الدعاوى القضائية على جميع مستويات نظام المحاكم الكينية .وتوليت
إجراء البحوث القانونية ،وإبداء اآلراء القانونية ،وإجراء المفاوضات ،وصياغة المرافعات والعقود ووثائق نقل
الملكية  .وركزت على حقوق المرأة والطفل وشاركت في صياغة قانون الطفل األول في كينيا لعام .2002
كنت أول امرأة ت ُنتخب رئيسة لجمعية القانون في كينيا ( ،)2002-2000وشغلت هذا المنصب لواليتين في أكبر نقابة
محامين وطنية في شرق ووسط إفريقيا .كما شغلت منصب نائب رئيس جمعية القانون في شرق إفريقيا .وبصفتي
رئيسة نقابة المحامين الكينية ،ترأست مجلس الجمعية وتوليت اإلشراف على األمانة العامة وميزانيتها ومواردها
البشرية وفعاليتها التنظيمية .وخالل فترة واليتي ،قمت بقيادة إعادة هيكلة األمانة العامة وتطوير برنامج التعليم القانوني
المستمر في الجمعية .وتوليت قيادة جمعية القانون في تقديم مساهمات محورية في عملية اإلصالح الدستوري في
كينيا وإصالح القضاء .وفي عام  ،2012منحت رتبة مستشار قانوني أول .واضطلعت أيضا بأدوار الخدمة العامة
التالية ذات الصلة بالمجال القانوني:
•
•
•
•
•
•

المستشارة القانونية للجنة  Ndunguللتحقيق في التخصيص غير القانوني/غير النظامي لألراضي في كينيا
()2003
عضو فرقة العمل المعنية بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة من أجل كينيا ()2003-2002
عضو فرقة العمل المعنية بقانون المالك والمستأجر ()1998
نائبة رئيس جمعية القانون في شرق أفريقيا ()2002
رئيسة مجلس الصندوق الخيري للمحامين ()2002-2001
عضو مجلس التعليم القانوني في كينيا ()2002

الخطابات والكلمات الرئيسية
خالل عملي كوزيرة في الحكومة ،أدليت بالعديد من المداخالت والخطابات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
وشاركت في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش الرفيعة المستوى بشأن السالم واألمن ،والتعددية ،وتغير المناخ،
واألمن الغذائي ،والتخفيف من آثار جائحة كوفيد .19-ويشمل ذلك مداخالت في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
ومجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ،وحوار المنامة لعام  ،2018ومنتدى أسوان لعام  ،2019ومؤتمر ميونيخ
لألمن في عامي  2019و ،2022ومؤتمر برلين للمناخ واألمن لعام  ،2020ومنتدى ستوكهولم للسالم والتنمية
( ،)2020والمؤتمر الدولي المعني بالمرأة والسالم واألمن في فيتنام ( ،)2020حلقة نقاش المجلس األطلسي في الدورة

73

الملحق

السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( ،)2021وقمة منتدى التعليم
العالمي ( ،)2021وحوار  ،)2021( Raisinaوالتحالف من أجل التعددية ( ،)2020والمؤتمر الدولي المعني بالمرأة
والسالم واألمن في فيتنام ( .) 2020ويمكن االطالع على عينات من مداخالتي من خالل الروابط التالية:
روابط إلى تسجيالت بالفيديو
-1

مباشرة من المجلس األطلسي من الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ :تمهيد الطريق لالبتكار المناخي
المتحدثون:
سعادة الدكتور سلطان أحمد الجابر ،المبعوث الخاص لدولة اإلمارات العربية المتحدة للتغيير المناخي
ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
 ،Bill Gatesمؤسس شركة  Breakthrough Energyوالرئيس المشارك
لمؤسسة Bill & Melinda Gates Foundation؛
الوزير  ،John Kerryالمبعوث الرئاسي األمريكي الخاص للمناخ
السفيرة  ،Raychelle Omamoوزيرة الخارجية لجمهورية كينيا.
وينضم ميسّر الجلسة  ،Frederick Kempeالرئيس والمدير التنفيذي للمجلس األطلسي ،إلى
المشار كين في حلقة النقاش مباشرة على الهواء من جناح اإلمارات العربية المتحدة في غالسكو.
https://www.youtube.com/watch?v=GIwjAGYZ3Wo

-2

منتدى ستوكهولم االفتراضي للسالم والتنمية لعام " 2020استدامة السالم في زمن جائحة كوفيد."19-
الجلسة المفتوحة "تغير المناخ :األزمة األخرى"
الميسّر ، Dan Smith :مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم .المتحدثون من المعهدPeter :
 ،Erikssonوزير التعاون اإلنمائي الدولي ،السويد؛  ،Raychelle Omamoوزيرة الخارجية،
جمهورية كينيا؛  ،Hanna Tettehالممثلة الخاصة لألمين العام لدى االتحاد األفريقي ورئيسة مكتب األمم
المتحدة لدى االتحاد األفريقي؛  ،Hindou Ibrahimمناصرة ألهداف التنمية المستدامة والمديرة
المشاركة ل مبادرة وجناح الشعوب األصلية في الدورات الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة
والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ ،Margot Wallström
وزيرة الخارجية السابقة ،السويد ،مفوضة البيئة ،ونائبة رئيس المفوضية األوروبية.
https://youtu.be/uoZj5qDF5tI

-3

الدورة االفتتاحية للشراكة العالمية من أجل التعليم
المتحدثون المشاركون
معالي الرايت أونورابل  ،Dominic Raabعضو البرلمان
وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية
 - Alice P. Albrightالرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم
https://www.youtube.com/watch?v=f7mzW-0TrL0
تبدأ المداخلة عند الساعة 1:08:27

-4

كلمة السفيرة  ، Raychelle Omamoوزيرة الخارجية ،جمهورية كينيا ،في حفل الذكرى الخمسين
للمركز الدولي لفيزيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات
https://www.youtube.com/watch?v=LE2MO9OhYy0
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-5

كينيا بشأن الحالة في منطقة البحيرات الكبرى  -لقاء صحافي خارج قاعة مجلس األمن ( 20تشرين
األول/أكتوبر )2021
https://www.youtube.com/watch?v=yYS5289viOQ

-6

كينيا بشأن المرأة والسالم واألمن وأفغانستان  -لقاء صحافي خارج قاعة مجلس األمن ( 21تشرين
األول/أكتوبر )2021
https://www.youtube.com/watch?v=3xUoelrO7w0

-7

حوار  :Raisinaنهوض أفريقيا :القارة األفريقية جادة في مساعيها
المتحدثون ،Raychelle Omamo :وزيرة الخارجية ،كينيا؛  ،Rahul Chhabraسكرتير (العالقات
االقتصادية) ،وزارة الشؤون الخارجية ،الهند؛  ،Gwendoline Abunawالمديرة العامة،Ecobank ،
الكاميرون؛ الميسّر  ،Navdeep Suriزميل متميز ومدير ،مركز Centre for New Economic
 ،Observer Research Foundation ،Diplomacyالهند
https://www.youtube.com/watch?v=28V00AxIQbA

المؤتمر الدولي المعني بالمرأة والسالم واألمن :تعزيز دور المرأة في بناء السالم واستدامته :من
-8
االلتزامات إلى النتائج
https://www.youtube.com/watch?v=Az1MDs2S5Nc
تبدأ المداخلة عند الساعة 1:15:39
-9

حوار  :Raisinaالطريق إلى أهداف التنمية المستدامة
 ،Tandi Dorjiوزير الخارجية ،بوتان؛  ،Raychelle Omamoوزيرة الخارجية ،كينيا؛ Ann
 ،Marie Yastishockكبيرة مستشاري المدير باإلنابة ،ال وكالة األمريكية للتنمية الدولية ،الواليات
المتحدة األمريكية؛  ،Rachel Glennersterكبيرة االقتصاديين ،مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث
والتنمية ،المملكة المتحدة؛  ، Mohan Kumarرئيس معهد البحوث ونظام المعلومات للبلدان النامية،
الهند؛ الميسر  ،Maitreyi Bordia Dasمدير ،البنك الدولي ،الواليات المتحدة األمريكية.
https://www.youtube.com/watch?v=_qJLRZKeXM4

البيانات
يمكن االطالع على جميع البيانات في الموقع التالي:
https://www.un.int/kenya/statements_speeches
بيان أدلت به السفيرة  ،Raychelle Omamoمستشارة قانونية أولى ،حائزة وسام القلب الذهبي برتبة شيخ ،وزيرة
الخارجية ،خالل اجتماع مجلس األمن بشأن صون السالم واألمن الدوليين :المناخ واألمن
https://www.un.int/kenya/statements_speeches/statement -delivered-amb-raychelleomamo-sc-egh-cabinet-secretary-foreign-affairs
مناقشة وزارية بشأن منطقة البحيرات الكبرى
https://www.un.int/kenya/statements_speeches/ministerial-debate-great- lakes-region
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بيان أدلت به السفيرة  ، Raychelle Omamoمستشارة قانونية أولى ،حائزة وسام القلب الذهبي برتبة شيخ ،وزيرة
الخارجية ،خالل إحاطة مجلس األمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة :الحفاظ على الحيز اإلنساني
https://www.un.int/kenya/statements_speeches/statement-amb-raychelle-omamo-scegh-cabinet-secretary-foreign-affairs-during-0
بيان أدلت به السفيرة  ، Raychelle Omamoمستشارة قانونية أولى ،حائزة وسام القلب الذهبي برتبة شيخ ،وزيرة
الخارجية ،خالل االجتماع الرفيع المستوى لمجلس األمن حول موضوع "صون السالم واألمن الدوليين :دعم
التعددية والنظام الدولي المتمركز حول األمم المتحدة"
https://www.un.int/kenya/statements_speeches/statement-amb-raychelle-omamoبيان أدلت به السفيرة  ، Raychelle Omamoمستشارة قانونية أولى ،حائزة وسام القلب الذهبي برتبة شيخ ،وزيرة
الخارجية لجمهورية كينيا ،خالل اإلحاطة بشأن صون السالم واألمن الدوليين :متابعة تنفيذ القرار )2020( 2532
https://www.un.int/kenya/statements_speeches/statement-delivered-heambraychelle-omamo-sc-egh-cabinet-secretary-foreign
بيان أدلت به المستشارة القانونية األولى  Raychelle Omamoخالل االجتماع المفتوح المنعقد عبر الفيديو في
الذكرى السنوية العشرين لقرار مجلس األمن  )2020( 1373وإنشاء لجنة مكافحة اإلرهاب
https://www.un.int/kenya/statements_speeches/statement-delivered-cs-raychelleomamo-during-open-vtc-meeting-20th-anniversary

األوسمة والجوائز الرئيسية
•
•
•
•
•
•
•

وسام القلب الذهبي لجمهورية كينيا برتبة شيخ ()2015
جائزة الدستور ()2012
مستشارة قانونية أولى في كينيا (منح في عام )2012
وسام  - Croix de l'Ordre de Saint Gregoire le Grandالكرسي الرسولي ()2007
حقوقية العام ،فرع كينيا للجنة الحقوقيين الدولية ()2002
جائزة سيادة القانون ،المجلس الوطني للمرأة في كينيا ()2002
أفضل شابة من الفئة الفنية للعام ،الرابطة الكينية لسيدات األعمال والنساء المهنيات ()2002
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