كـيــنــيـا

نشاط صندوق
أبوظبي للتنمية في

كينيا
عمل صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام  1985كشريك استراتيجي في تنفيذ
خطط التنمية التي وضعتها الحكومة الكينية من خالل مساهمته في
تمويل العديد من المشاريع التنموية الحيوية والتي عززت من النمو االقتصادي
المستدام التي تسعى حكومة كينيا إلى تحقيقها .وقد بلغ إجمالي التمويالت
التي قدمها الصندوق  106ماليين درهم ،خصصت لتمويل  5مشاريع تنموية
ضمن قطاعات الطاقة ،والنقل ،والصحة والتعليم في كينيا.
واجهت كينيا كالعديد من دول العالم مجموعة من التحديات االقتصادية وذلك
بعد األزمة االقتصادية التي ألمت بالعالم عام  ،2008إال إنها تعتبر واحدة من
أسرع االقتصادات نموا في أفريقيا ،حيث استأنفت كينيا نموها في السنوات
األخيرة ليصل إلى  %5.8في عام  2016وذلك نتيجة لخطة االصالح الشاملة التي
انتهجتها الحكومة الكينية ورؤيتها  2030والتي ركزت فيها على عدد من
األولويات التنموية في قطاعات الصناعة ،الرعاية الصحية الشاملة ،اإلسكان واألمن
الغذائي باإلضافة لتطوير مشاريع البنية التحتية.

حقائق وأرقام
اجمالي التمويالت المقدمة لكينيا

نوع التمويل

عدد المشاريع

قيمة التمويل

إجمالي القروض

3

94

إجمالي المنح

2

12

المجمـوع

5

106
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية

القطاع

عدد المشاريع

القيمة

النسبة

الطاقة والكهرباء

1

37

%35

خدمات اجتماعية

2

12

%11

النقل والمواصالت

2

57

%54

المجموع

5

106

%100
(المبالغ بالمليون درهم إماراتي)

جميع األرقام محدثة حتى يناير 2020
كينيا
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لمحة عامة
عن المشاريع

طريق
كابرنت تمياك
قيمة التمويل
 21مليون درهم

سنة التمويل
1985

إلنشاء شبكات طرق حديثة وفق أرقى معايير األمن والسالمة ،قدم صندوق أبوظبي
للتنمية قرضًا لتمويل طريق كابرنت تمياك في كينيا بطول  25كم.
بهدف تعزيز قطاع النقل في البالد ،وربط منطقتي ماريجوث – الدورت ،مما يؤدي إلى سهولة
حركة تنقل البضائع والركاب ويعزز من التنمية االقتصادية واالجتماعية في المدينتين.

طريق
نونو مودوجاشي
قيمة التمويل
 37مليون درهم

سنة التمويل
2010

يهدف المشروع إلى تسهيل حركة النقل في المقاطعة الشمالية الشرقية لكينيا التي
تتمتع بـ  %75من الثروة الحيوانية للبالد.
وذلك من خالل إنشاء طريق من مسار واحد بطول  135كيلومتر ،حيث يعمل الطريق على
ربط مدينة غاريسا بمدينة مودوجاشي ،ويعتبر المشروع جزءا من الطريق اإلقليمي الذي يربط
شمال وجنوب كينيا بالدول المجاورة مثل أثيوبيا والصومال.
ويشمل المشروع توفير شبكة طرق متطورة وحديثة تساعد على تسهيل تنقل سكان
المناطق المختلفة ،إضافة إلى أن المشروع سوف يساهم في تفعيل التجارة وحركة البضائع
والمنتجات بين مختلف المناطق في كينيا والدول المجاورة لها ،األمر الذي يساعد على
االرتقاء بمستوى معيشة الشعب الكيني ،ودفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي
تتطلع حكومة كينيا إلى تحقيقها.
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الكهرباء الريفية
في  5مناطق
قيمة التمويل
 37مليون درهم

سنة التمويل
2013

يشــكل نقص الخدمات األساســية في المناطق الريفية ،هاجســً كبيرًا للحكومات في
مختلــف الدول النامية.
ليس فقط ألنه يقلص من فعالية الجهود المبذولة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية
حقيقية في تلك المناطق ،وإنما أيضًا ألنه يشكل أحد أهم مسببات النزوح المستمر من
األرياف إلى المدن ،مع ما يحمله ذلك من أعباء تنموية وتراجع في األداء االقتصادي.
إذ يرافق النزوح من األرياف تنامي الضغوط على البنية األساسية في المدن ،وظهور مناطق
سكنية عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة األساسية ،وضغوط على أسواق العمل،
إلى جانب تضرر أنشطة اقتصادية رئيسية مثل الزراعة وتربية الماشية ،وبالتالي ضعف حجم
الصادرات منها ،نتيجة هجرة الناس من األرياف إلى المدن.
وقد حرص الصندوق وفي إطار جهوده لدعم مسيرة التنمية في كينيا على تمويل إنشاء
شبكات كهرباء في خمس مناطق ريفية ،األمر الذي من شأنه تحسين مستوى حياة السكان،
وبالتالي استقرارهم في هذه المناطق ،وتوفير الطاقة الضرورية إلقامة المشاريع الحيوية
وتحفيز نمو األنشطة التجارية والصناعية والخدمية ،وجذب االستثمارات إلى قطاعي الزراعة
والرعي اللذان يأتيان في صدارة أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.

مركز الشيخ زايد
لرعاية األطفال في كينيا
قيمة التمويل
 11.6مليون درهم

سنة التمويل
1998-1987

للمساهمة في تحقيق الرعاية الصحية واالجتماعية في مجتمعات الدول النامية خاصة
عند األطفال ،قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع إنشاء مركز الشيخ زايد لرعاية
األطفال في كينيا الذي تم تمويله على مرحلتين بهدف توفير المأوى والرعاية المناسبة
المعيل.
لألطفال الذين يفتقدون ُ
ووفر المركز الذي يستوعب حوالي  200طفل كافة أسباب األمن واالستقرار ُ
األسري واالجتماعي
وعمل على تأمين مطالبهم األساسية من الخدمات الصحية والتعليمية إلعانتهم على
العيش ضمن حياة وكريمة.
وشمل المشروع إنشاء عشرة مباني إليواء األطفال الذكور وعددهم  100طفل وعشرة مباني
مبان للخدمات
أخرى إليواء األطفال اإلناث وعددهم  100طفلة ،كما تضمن المشروع إقامة
ٍ
التعليمية ،والتربوية .ووفر المركز مجموعة من األنشطة والفعاليات والبرامج التي تعنى
بالجوانب المختلفة من حياة األطفال.
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مـعـلـومـات الـتـواصــل
منطقة البطين ،شارع الملك
عبداهلل بن عبد العزيز
ص ب 814
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