
Кения ще се бори за устойчив мир и развитие в Съвета за 
сигурност на ООН: външният министър Омамо 

 

Тъй като Кения е готова да се присъедини към Съвета за сигурност на ООН като 
непостоянен член само след един месец, страната увери международната общност 
в своята непоколебима подкрепа в създаването на среда за постигане на 
дълготраен и устойчив мир и развитие. 

„Само след месец Кения ще участва в изборите за едно от петте свободни места, 
запазени за непостоянните членове на Съвета за сигурност на Организацията на 
обединените нации. Кандидатурата на Кения е резултат от недвусмисленото 
одобрение, което тя получи от Африканския съюз през август 2019 г .; 
потвърждаване на доверието, което Съюзът има в ръководството на Кения да 
преследва интересите на континента в Съвета“, заяви Рейшел Омамо, министър 
на външните работи на Кения. 

В своя публикация, издадена от Върховната комисия на Кения в Австралия, 
външният министър Омамо подчерта силните страни, способностите и 
ангажиментите на Кения. 

Кения е известна с много неща: тя е археологическата люлка на човечеството; 
нейната галактика от бегачи на средни и дълги разстояния доминира на 
световната лекоатлетическа сцена от десетилетия; и нейните туристически 
атракции, които включват голямата годишна миграция на антилопа Гну, 
Великата рифтова долина, Маасай Мара, обширните плажове и планински пейзаж, 
са безспорно ненадминати.  



Допълнение към всичко това е, че страната се откроява като световен идеен 
лидер и шампион в поощряването и постигането на регионален и глобален 
консенсус по въпроси от международно значение. 

 

 

След одобрението си като кандидат на Африканския съюз, Кения проведе 
кампания, базирана на „Програма от десет точки“. Тя се фокусира върху 
регионалните и глобалните проблеми, за които страната се бори и защитава, а 
именно: изграждането на мостове; поддържане на мира и съпътстващи дейности; 
регионален мир и сигурност; противодействие на тероризма и предотвратяване 
на екстремизма; равенство на половете, мир и сигурност; овластяване на младите 
хора; хуманитарни дейности; справедливост, човешки права и демокрация; 
климатичните промени и околната среда; цели за устойчиво развитие. 

Програмата "Изграждане на мостове" отразява националното ниво за 
задълбочаване на нашите демократични пълномощия, като същевременно се 
гарантира мирът по време на политически преходи и избори. Тази програма е 
особено актуална днес, тъй като светът се нуждае от многостранен консенсус в 
следствие на световната пандемия COVID-19 и нейните неблагоприятни 
последици. 

Президентът Ухуру Кенията, който е настоящият президент на Организацията на 
Африканските, Карибските и Тихоокеанските държави и член на Съвета на 
държавните глави и премиерите е начело, ангажирайки световните лидери и 
институции в предлагането на решения за съгласувани мерки за реагиране. 

По време на своето управление в СС на ООН, Кения ще следва подход, който да 
гарантира постигането на световен мир, сигурност и устойчиво развитие. Кения 
изигра водеща роля в насърчаването на приобщаващо и стабилно, трайно 
развитие в Африка и извън нея. Тя си партнира с Ирландия в процеса на 
разработване на програмата за развитие след 2015 г., който доведе до приемането 
на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. 



 

В национален план, Кения отбеляза значителен напредък в постигането на ЦУР (Цели за 
устойчиво развитие), също разработен в рамките на своята съпредседателска длъжност, 
като отбелязва, че устойчивото развитие, мира и сигурността са взаимно зависими. 

 

"В Африка, Кения играе ролята на опора и гарант на регионалния мир и сигурност", заяви 
външният министър Омамо,  добавяйки, че Кения има огромен принос към процеса, 
водещ до подписването на Пълното споразумение за мир, познато още като "Найвашко 
споразумение" през 2005 г. между правителството на Суданското народно-освободително 
движение. 

 

Тя също така играе ключова роля в Сомалийския мирен процес и продължава да 
подкрепя Южен Судан и Сомалия в техните усилия за мир и държавно изграждане. Освен 
това Кения е участвала в мирни мисии в 40 държави и ръководи един от най-големите и 
най-старите центрове за обучение по поддържане на мира на континента - 
Международният център за обучение в подкрепа на мира. Освен това Кения се откроява 
като отличен пример за прогресивното постигане на равенство между половете в 
поддържането на мира, имаща един от най-високите проценти на жени офицери, 
служещи в мироопазващи мисии.  

 

Кения възнамерява упорито да продължи да насърчава програмата за равенство на 
половете, мир и сигурност по време на нейния мандат като непостоянен член на 
Съвета за сигурност на ООН. 

 

През годините, Кения, която е била дом на покойната професор Уангари Маатаи 
 – първата Африканска жена носителка на Нобелова награда за мир - има дълга и 
изтъкната традиция в опазването на околната среда. Това е първата държава от Източна 
Африка, която установява правна рамка за климатичните промени със закони срещу 
високото въглеродно развитие и забрана на пластмасовите изделия за еднократна 
употреба. Кения ще използва своя опит и позиция като страна домакин на Програмата на 
ООН по околна среда, за да даде свеж тласък и подкрепа за глобалната програма за 
околната среда. 



 

По отношение на хуманитарната дейност, Кения демонстрира своята решимост да запази 
мира, като предостави убежище на над 600 000 бежанци, бягащи от конфликтите и 
нестабилността в Сомалия, Южен Судан и други по-далечни части на Африка. 

 

Също така, Кенийската конституция от 2010 г. е един от най-трансформиращите и 
прогресивни документи на африканския континент, основана на гаранциите за 
основните човешки права и даваща властта на гражданите да определят как да бъдат 
водени. Една от най-сериозните заплахи за сигурността на Кения е тероризмът и 
насилствения екстремизъм. 

 

Освен мерките за борба с тероризма на национално ниво, Кения е неразделна част от 
регионалните и глобалните усилия особено въвеждането на наказателни мерки за 
разбиване на терористичните мрежи, където и да се намират. 

 

Кения ще продължи упорито с тази програма в Съвета с оглед създаването на среда за 
постигане на дългосрочен и устойчив мир и развитие. С този набор от квалификации е 
очевидно, че Кения има богат опит, който ще допринесе и използва като непостоянен 
член на Съвета за сигурност на ООН. 


