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Ενίσχυση των γραφείων του ΟΗΕ στο Ναϊρόμπι

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, ανοίγει την 3η Σύνοδο των Η.Ε. για το Περιβάλλον.

Την 4η Δεκεμβρίου 2017 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, συναντήθηκε στο προεδρικό
μέγαρο με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2017-2018, κύριο
Miroslav Lajčák. Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Kenyatta ζήτησε από τον κύριο Lajčák να συμβάλει στην
ενίσχυση των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι καθώς και στην εδραίωση των εκεί
λειτουργιών. Σημειώνεται ότι η πρωτεύουσα της Κένυας αποτελεί την έδρα τόσο για το Πρόγραμμα
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP / United Nations Environment Programme) όσο και για το
Πρόγραμμα Ανθρωπίνων Οικισμών (UN-Habitat / United Nations Human Settlement Programme). Ο κύριος
Lajčák διαβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα προσφέρει την απαιτούμενη υποστήριξη στο αίτημα
του Προέδρου καθώς, επίσης, και για να οριστεί το Ναϊρόμπι ως έδρα μίας ακόμη υπηρεσίας των Ηνωμένων
Εθνών για την ευρύτερη περιοχή. Εκτός των άλλων, τους δύο άνδρες απασχόλησε και η οικοδόμηση της
ασφάλειας στην Αφρικανική ήπειρο.
 
Ο κύριος Lajčák επισκέφθηκε το Ναϊρόμπι με την ευκαιρία της εκεί σύγκλησης της Τρίτης Συνόδου των
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, στην οποία μετείχαν περισσότερα από 4.000 άτομα (αρχηγοί κρατών,
υπουργοί, εκπρόσωποι βιομηχανιών, εκπρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων και αξιωματούχοι των Η.Ε.) για να
συζητήσουν την παγκόσμια απειλή εξαιτίας της ρύπανσης και άλλα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. 
 
Την Τρίτη Σύνοδο για το Περιβάλλον άνοιξε ο Πρόεδρος της Κένυας και κατά την τελετή έναρξης δέχθηκε τα
συγχαρητήρια για την απαγόρευση στη χώρα παραγωγής και χρήσης πλαστικών συσκευασιών τόσο για
βιομηχανική όσο και για οικιακή χρήση. Η Κένυα ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να οργανώσει ένα μεγάλο
περιφερειακό φόρουμ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.
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Διεύρυνση των σχέσεων Κένυας-Καναδά

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά τη συνάντηση που είχε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, την 20ή Δεκεμβρίου 2017,
με  την Α.Ε. τον Καναδό Υπουργό Μετανάστευσης, Προσφύγων & Υπηκοότητας, κύριο Ahmed Hussen, καθώς
και με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κύριο Filippo Grandi,  ανακοινώθηκαν τα εξής κύρια
σημεία:

- Ο Καναδάς ενδιαφέρεται να ενισχύσει το εμπόριο με την Κένυα ιδιαίτερα στους τομείς της εξορυκτικής
βιομηχανίας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του να αυξήσει τις επενδύσεις
του στην Αφρική και, ειδικότερα, στην Κένυα. Επίσης, η χώρα του θα συνεχίσει να προσφέρει προσιτά
εκπαιδευτικά δίδακτρα, χαμηλότερα από ότι των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας, στους ενδιαφερόμενους να
σπουδάσουν εκεί φοιτητές.

- Ο Καναδάς πρόκειται να προβεί στην ανακοίνωση μίας χορηγίας ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων προς
βοήθεια των πληθυσμών που επλήγησαν από τη μεγάλη ξηρασία του 2017, κυρίως σε περιοχές που φιλοξενούν
πρόσφυγες.

- Ο Καναδάς υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Προέδρου Kenyatta να φιλοξενήσει η Κένυα, κατά το τελευταίο
τέταρτο του 2018, ένα βαρύνουσας σημασίας διεθνές συνέδριο για τους Ωκεανούς στο πλαίσιο της «Μπλε
Οικονομίας». Με την ευκαιρία, τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι η «Μπλε Οικονομία» αποτελεί ουσιώδες μέρος
της πολιτικής που εξήγγειλε ότι θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος κατά τη δεύτερή του θητεία. Για το
συγκεκριμένο λόγο, η Κένυα έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της να φιλοξενήσει το Συνέδριο του ΟΗΕ για
τους Ωκεανούς που προγραμματίζεται για το 2020.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της Κένυας, από την πλευρά του
ΟΗΕ, για τον επαναπατρισμό των Σομαλών προσφύγων.

Κένυα και Ιαπωνία – φιλία δεκαετιών



Η Α.Ε. η Υπουργός Εξωτερικών, Πρέσβυς κα Amina Mohamed, κατά την τελετή, φορώντας το παράσημο του
Τάγματος Ανατέλλοντος Ηλίου που της έχει απονείμει η Ιαπωνική Κυβέρνηση.

Η Κένυα και η Ιαπωνία διατηρούν εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες σχέσεις φιλίας και
συνεργασίας. Κατά το διάστημα αυτό η Ιαπωνία παραμένει ένας αξιόπιστος αναπτυξιακός εταίρος για την
Κένυα και ένας έμπιστος φίλος. Η Κένυα, μάλιστα, κρατά μία ιδιαίτερη θέση στα διπλωματικά και οικονομικά
ενδιαφέροντα της Ιαπωνίας στην Αφρική και δεν είναι, επομένως, τυχαίο που έχει επιλεγεί να φιλοξενήσει την
έδρα πολλών Ιαπωνικών οργανισμών και  επιχειρήσεων στην Αφρικανική ήπειρο, όπως είναι π.χ. η Ιαπωνική
Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (Japan Bank for International Cooperation) και ο Οργανισμός Εξωτερικού
Εμπορίου της Ιαπωνίας (Japan External Trade Organization). Η Κένυα, από την πλευρά της, κάνει κάθε
προσπάθεια ώστε να συνεχίσει να προσελκύει Ιαπωνικές επιχειρήσεις.
 

Επίσης, η Ιαπωνία επέλεξε το Ναϊρόμπι για να φιλοξενήσει την 6η Σύνοδο Κορυφής του Tokyo International
Conference on African Development (TICAD), του πρώτου που συγκλήθηκε ποτέ στην Αφρική (2016). Μετά την
τεράστια επιτυχία του εν λόγω Συνεδρίου, προχώρησαν πολλά μεγάλα έργα στην Κένυα, όπως τα
Προγράμματα  Sondu Miriu Hydropower για Καθαρή Ενέργεια στις γεωθερμικές εγκαταστάσεις της Olkaria. Και,
βέβαια, πολλές ακόμα συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους συμφωνήθηκαν κατά την επίσημη επίσκεψη της Α.Ε. του
Ιάπωνα Πρωθυπουργού, κυρίου Shinzo Abe, στην Κένυα (2016), όπως ο εκσυγχρονισμός του λιμένα της
Μομπάσα και η ανάπτυξη ζωνών ειδικού οικονομικού καθεστώτος.
 
Τα παραπάνω τόνισε στο Ναϊρόμπι η Α.Ε. η Υπουργός Εξωτερικών της Κένυας, Πρέσβυς κυρία Amina
Mohamed, το Δεκέμβριο 2017, κατά την ειδική τελετή εορτασμού των γενεθλίων του Ιάπωνα Αυτοκράτορα. Στην
ομιλία της, η Υπουργός συμπλήρωσε, με αφορμή το κλίμα ανησυχίας στη χερσόνησο της Κορέας, ότι η Κένυα
στέκει αταλάντευτα στο πλευρό της Ιαπωνίας στην προσπάθεια ειρήνευσης και πλήρους κατάργησης των
πυρηνικών όπλων.

Αυξάνει η δύναμη της Vivo Energy στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή
 



Η Vivo Energy Investments BV, μία από τις τέσσερις μεγάλες εμπορικές εταιρείες πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Κένυα,

απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Νοτιοαφρικανικής Engen Oil σε εννέα Αφρικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κένυας,

ενδυναμώνοντας έτσι την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή.  

Η Vivo Energy, με έδρα στην Ολλανδία, αποτελεί κοινοπραξία της Ολλανδικής Vitol Group, της Αγγλικής Helios Investment Partners και μίας

Αφρικανικής επενδυτικής εταιρείας με περιουσιακά στοιχεία στα πετρελαϊκά πεδία της λίμνης Turkana (Κένυα). Με την ολοκλήρωση της

εξαγοράς, περισσότερα από 300 πρατήρια με το σήμα της Engen Oil θα περάσουν στο δίκτυο της Vivo Energy το οποίο θα ξεπεράσει πλέον τα
2.100 σε 24 Αφρικανικές χώρες. Με τη συμφωνία, οι νέες αγορές για τη Vivo περιλαμβάνουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Ζιμπάμπουε,

τη Ζάμπια, τη Γκαμπόν, τη Ρουάντα, τη Μοζαμβίκη, την Τανζανία, το Μαλάουι και τη Ρεουνιόν. Η Vivo εισήλθε στην αγορά της Κένυας το

Νοέμβριο του 2012.

Νέος εμπορευματικός αποθηκευτικός σταθμός με έκπτωση 50%
 

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του νέου εμπορευματικού σταθμού. 

Τη 16η Δεκεμβρίου 2017 εγκαινιάστηκε από την Α.Ε. τον  Πρόεδρο της Κένυας, κύριο Uhuru Kenyatta, στην περιοχή Embakasi του Ναϊρόμπι,

ένας υπερσύγχρονος αποθηκευτικός χώρος εμπορευμάτων η αναβάθμιση του οποίου ανήλθε περίπου στα 179 εκατομμύρια ευρώ.



Στην ομιλία του ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα γίνεται έκπτωση 50% στους εξαγωγείς εκείνους, τόσο της Κένυας όσο και της Ανατολικής

Αφρικής, που θα χρησιμοποιούν τις νέες εγκαταστάσεις. Ευχαρίστησε, επίσης, την Κυβέρνηση της Κίνας για τη συνολική υποστήριξή της στο

συγκεκριμένο έργο.

 

Προβλέπεται ότι η νέα σιδηροδρομική γραμμή μεγάλης ταχύτητας και δυναμικότητας Standard Gauge Railway θα ενωθεί με τον εμπορευματικό

αποθηκευτικό χώρο ενώνοντας έτσι αρχικά τη Μομπάσα, ως αφετηρία, με το Ναϊρόμπι και, μέσω του συνολικού δικτύου, με όλες τις χώρες της

Ανατολικής Αφρικής. Έτσι, θα διευκολυνθεί δραστικά η διακίνηση των εμπορευμάτων με την ανάλογη μείωση του κόστους μεταφοράς .

Προς το παρόν, ενώ το μεταφορικό κόστος π.χ. ενός κοντέινερ 20 τόνων από την Ιαπωνία στον λιμένα της Μομπάσα κοστίζει 1.200 δολάρια

ΗΠΑ, η μεταφορά του στην Καμπάλα (Ουγκάντα) φθάνει τα 2.500 δολάρια και στο Κιγκάλι (Ρουάντα) αγγίζει τα 4.500 δολάρια! Χάρη στο δίκτυο

SGR το κόστος θα μειωθεί σημαντικά.

 

Το έργο κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου SGR προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μόλις το Δεκέμβριο 2017 έφθασε σε στάδιο

ολοκλήρωσης η σήραγγα στην περιοχή Em-Bulbul της Κομητείας Kajiado, που βρίσκεται νότια στα σύνορα με την Τανζανία. Η συγκεκριμένη

σήραγγα, μήκους 4,5 χιλιομέτρων, είναι το πρώτο τμήμα της συνολικής σήραγγας, η οποία θα έχει μήκος 7,14 χιλιόμετρα, γεγονός που την

καθιστά τη δεύτερη σε μήκος σήραγγα σε ολόκληρη την Αφρική .

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα του Ομίλου Tamarind στο Ναϊρόμπι
 

Ο Όμιλος Tamarind εγκαινίασε το νέο του τετράστερο ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι στοχεύοντας να προσελκύει τόσο τους επιχειρηματίες όσο

και τους ταξιδιώτες αναψυχής. Η καινούρια αυτή μονάδα φιλοξενίας, το Tamarind Tree Hotel, βρίσκεται πολύ κοντά στο Αεροδρόμιο  Wilson και

σε μόλις μισής ώρας απόσταση από το Διεθνή Αερολιμένα Jomo Kenyatta. Η επιλογή της εγγύτητας με τα αεροδρόμια έγινε γιατί συνεχώς

αυξάνουν οι επιχειρηματίες που φθάνουν στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους. Με περπάτημα τριών λεπτών από το ξενοδοχείο προσεγγίζει ο

επισκέπτης το διεθνούς φήμης εστιατόριο του Ναϊρόμπι, Carnivore.

Η κατασκευή του ξενοδοχείου διήρκεσε 2 έτη. Εκτός από τα 160 δωμάτια, τις 15 σουίτες και τους συνεδριακούς χώρους, το Tamarind Tree Hotel

διαθέτει και 4 διαμερίσματα ειδικά κατασκευασμένα για ΑΜΕΑ.  Το ξενοδοχείο οργανώνει επισκέψεις σε τόπους ενδιαφέροντος, όπως το Εθνικό

Πάρκο του Ναϊρόμπι, το Ορφανοτροφείο Ελεφάντων Sheldrick, η Έπαυλη της Καμηλοπάρδαλης, του Μουσείο της  Karen Blixen, το  Golf Club

στο Κάρεν και η αγορά των Μασάι. Η ιδιοκτησία ανήκει πλήρως σε Κενυάτες.



Η Ένωση Κατασκευαστών Κένυας σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης ΡΕΤ
 

Στιγμιότυπο από τη δήλωση της κας Flora Mutahi, Προέδρου της ΚΑΜ.

Η Ένωση Κατασκευαστών Κένυας (KAM / Kenya Association of Manufacturers) δήλωσε το Δεκέμβριο 2017 τη
δέσμευσή της για ορθή διαχείριση των στερεών πλαστικών αποβλήτων στη χώρα ως μέρος μίας διεθνούς
βέλτιστης πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση συνεργάζεται στενά με την Κυβέρνηση για το λανσάρισμα και
την προώθηση της πρωτοβουλίας ανακύκλωσης πλαστικών υλικών  από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET).
 Με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών ΡΕΤ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα υλικά
συσκευασίας, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό η δυσμενής επίδρασή τους στο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική
αυτή λύση θα κινείται και χρηματοδοτείται από τις ίδιες τις βιομηχανίες παραγωγής.

Στην Κένυα λειτουργούν 176 βιομηχανίες κατασκευής πλαστικών οι οποίες απασχολούν περισσότερους από
60.000 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών 813 εκατομμύρια ευρώ (2016). Σύμφωνα με τη σχετική
δήλωση της Προέδρου της Ένωσης, κυρίας Flora Mutahi, η βιομηχανία στην Κένυα υποστηρίζει ένθερμα την
έννοια της κυκλικής οικονομίας και αναζητά τρόπους να στηρίξει μία αποτελεσματική οικονομία μετά τη χρήση
στον τομέα των πλαστικών υλών.  

Ενίσχυση της υποστήριξης στους νέους ζητά η Κένυα από Α.Ε. και Ε.Ε.
 

Στην 5η Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Αμπιτζάν της Ακτής

Ελεφαντοστού το Δεκέμβριο 2017, η πλευρά της Κένυας τόνισε ιδιαιτέρως την τεράστια σημασία που μπορεί να διαδραματίσει η νέα γενιά στην

ανάπτυξη ολόκληρης της ηπείρου. Παρότρυνε, μάλιστα, τις δύο Ενώσεις η συνεργασία τους στο συγκεκριμένο τομέα να δώσει ως χειροπιαστό

αποτέλεσμα τη θέσπιση πολιτικών και τη δημιουργία προγραμμάτων προς υποστήριξη των νέων επισημαίνοντας ότι η επένδυση στους νέους



δεν είναι το σωστό που πρέπει να πράξει κανείς αλλά και το πιο έξυπνο. Δεν αρκεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους αλλά είναι ίσως

ακόμα πιο σημαντική η προετοιμασία τους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν ώστε η συμβολή τους στη βιώσιμη

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη να είναι ακόμα πιο θετική –να γίνουν φορείς αλλαγής. 

 

Τονίζεται ότι το 75% του πληθυσμού ολόκληρης της Αφρικής είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών . Συνεχίζοντας να αυξάνει ο πληθυσμός της

ηπείρου, η αναλογία των ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας από 16 έως 64 ετών θα αυξηθεί εκθετικά . Η Κένυα, εφαρμόζοντας

την κατάλληλη πολιτική, υλοποιεί προγράμματα παρεμβάσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας και της
δημόσιας διοίκησης με στόχο τη δημιουργία πολλαπλών ευκαιριών για τους νέους αλλά και για τις γυναίκες . Έχει αναπτυχθεί, μάλιστα,

στη χώρα το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο το 30% των δημοσίων συμβάσεων αφορά επιχειρήσεις νέων, γυναικών και ατόμων με
ειδικές ανάγκες. Η γενική κατεύθυνση είναι οι νέοι να περάσουν από το στάδιο του αναζητητή εργασίας στο στάδιο του δημιουργού εργασίας –

κυρίως στους καινοτόμους τομείς.

Ευχαριστίες Κένυας σε Τουρκία και Ιράκ

Κατά την τελετή αποχαιρετισμού των Πρέσβεων της Τουρκίας και του Ιράκ, με την ευκαιρία της λήξης της θητείας τους στην Κένυα, η Α.Ε. ο

Πρόεδρος, κύριος Uhuru Kenyatta, χαιρέτισε τη συνεργασία της χώρας του με τις δύο αυτές χώρες, η οποία ενισχύθηκε κατά την τελευταία
πενταετία ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου και της ασφάλειας.

 

Πιο ειδικά, η συνεργασία με την Τουρκία, εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς, κινήθηκε και στον τομέα της γεωργίας και της υγείας. Η
συνεργασία των δύο χωρών γνώρισε μεγάλη ώθηση ως επακόλουθο της επίσκεψης του Προέδρου Kenyatta στην Τουρκία και της αμοιβαίας

επίσκεψης στο Ναϊρόμπι της Α.Ε. του Προέδρου της Τουρκίας, κυρίου Recep Tayyip Erdogan.

 

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη συνεργασία με το Ιράκ κινείται, επίσης, σε τομείς επιστήμης, πολιτισμού, τεχνολογίας και εκπαίδευσης
διπλωματών. Για όλους τους τομείς έχουν υπογραφεί ειδικά μνημόνια συνεργασίας, γεγονός που ενίσχυσε τους δεσμούς συνεργασίας των δύο

χωρών.
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