 2015ربمتبس  25ةعمجلا
9:00-9:30

نماضت لئاسرو تانالعإ

9.30-11:00

رامثتسالل ةيجيتارتسا عضو :الوبيالا سوريف لوح ةيشاقن ةقلح
ةماعلا ةحصلا ةمظنا يف
 WAHSUN، Marie Mbayسيئر  Ayuba Wabba ،ةقلحلا يف كراشي Dr L. Toni Lewisسيول ينوط .د  (SOLSICO)،وغنوكلا نم abu،
.Jasperدو ةيحصل ا ةياعرلل ةيلودلا تامدخلا يفظوم ةباقن سيئر
ةماعلا تامدخلل يلودلا داحتالا يف عيراشملا لوؤسم Goss,
نادلبلاو ايقيرفا ميلقا سيئر بئان  RittaThandeka،ةسلجلا سأرتت
ةماعلا تامدخلل يلودلا داحتالل عباتلا ةيبرعلا
ةلئسا

11:00-11:30

ةوهقو ةحارتسا

11:30-12:30

ّيميلقإلا نماضتلا قودنص لوح ةشقانم

ايقيرفأ ةقطنم نع ليصأ يذيفنت سلجم وضع Jean-Marie Ndi

ةيسنرفلاب ةقطانلا
نادلبلاو ايقيرفا ةقطنم سيئر بئان  Peters Adeyemi ،ةسلجلا سأرتي
ةيبرعلا
ةشقانم
12:30-14:00

ءادغلا ةحارتسا

14:00-16:00

يميلقإلا ةطشنألا لوح ريرقت
يميلقإلا لمعلا ة ّ
طخو ة ّ
 2014ةرتفل ة ّ2018
يميلقإلا ريتركسلا David Dorkenoo ،
ةّيبرعلا نادلبلاو ايقيرفإل ّ
نادلبلاو ايقيرفا ةقطنم سيئر بئان Peters Adeyemi،ةسلجلا سأرتي
ةيبرعلا
امهدامتعاو امهتشقانم

16:00-16:30

ةوهقو ةحارتسا

16:30-17:15

اهدامتعاو رمتؤملا تقبس يتلا تاعامتجالا تايصوت ضرع

17:15-17:45

ةقباسلا تاعامتجالا نع ةرداصلا تارارقلاو تايصوتلا دامتعاو ميدقت
رمتؤملل
يميلقإلا ةدايقلا ميدقت
رمتؤملا مامأ ة ّ

17:45-18:00

يبرعلا نادلبلاو ايقيرفإ ةقطنمل ّيميلقإلا رمتؤملا ماتتخا
ةّ

 2015ربمتبس  24سيمخلا
8:00-9:00

نييموكحلا نيلوؤسملاو فويضلا ليجست

9:00-10:00

حاتتفالا ةلفح
ّيناوستوبلا ينطولا ديشنلا
 Baba Ayeةدايقب »،اًدبأ نماضتلا« :يلاّمعلا نماضتلا ديشن
قيسنتلا ةئيه سيئر  SikalameSeitiso،اهيقلي بيحرت ةملك
اناوستوب يف ةينطولا
ةّيبرعلا نادلبلاو ايقيرفإل سيئرلا بئان  Peters Adeyemi،ةملك
ةماعلا تامدخلل ّيلودلا داحّتالا ماع نيمأ  Rosa Pavanelli،ةملك
يف ةّيلخادلا نوؤشلاو لمعلا ريزو يلاعم لبق نم رمتؤملا حاتتفا
 Honorable Edwin Batshuوشتاب نيودا ديسلا ،اناوستوب
 BLLAHةباقن سيئربئان  Alice Motshegweاهيقلي ركش ةملكWU

10:00-11:30

،ةّيطارقميدلاو ّ،يباقنلا نماضتلا زيزعت« :رمتؤملا عوضوم لوح ضرع
»ةلماعلا ةقبطلل ةّيعونلا ةماعلا تامدخلاو ،ةّيعامتجالا ةلادعلاو ةّيرحلاو
 Neoةسلجلا سأرتي ،اناوستوب . Kalusopa Trywell ،د نم مّدقم
يموكحلا هبش عاطقلا يف نيلماعلل ينطولا داحتالا نم Dudu Joel
تاشقانم

11:30-12:30

يعامج ةروص
فويضلاو ،ةماعلا تامدخلل ّيلودلا داحّتالا يلّثمم عم ة ّ
اناوستوب يف نييموكحلا نيلوؤسملاو

12:30 – 14:00

ءادغلا ةحارتسا

14:00-14:15

هدامتعاو ةمئادلا ةمظنألا ةنجل ريرقت
هدامتعاو دامتعالا قاروأ صحف ةنجل ريرقت

14:15-16:30

تاباقن معد يف ةيلامعلا تاباقنلل يلودلا داحتالا رود لوح ضرع
ايقيرفأ يف ماعلا عاطقلا
يلودلا داحّتالا ماع نيمأ KwasiAdu-Amankwah
ةّيلاّمعلا تاباقنلل ّ
،ايقيرفإ –
يذيفنتلا سلجملا يف ليصأ وضع – يادن يرام ناج ةسلجلا سأرتي
ةيسنرفلاب ةقطانلا ايقيرفأ ةقطنم نع
تاشقانم

16:30-17:00

ةوهقةحارتسا

17:00-18:00

ةمهاسم :ةماعلا تامدخلل يلودلا داحتالا ةدنجأ زيزعت لوح ضرع
ّيلودلا نواعتلاو ةّيباقنلا ةيمنتلا
عي
راشملا نع لوؤسملا Jasper Goss ،
ةماعلا تامدخلل ّيلودلا داحّتالا يف
ليصا يذيفنت سلجم وضع –  MgayaAdelgundaةسلجلا سأرتت
ةيزيلكنالاب ةقطانلا ايقيرفا ةقطنم نع
ةشقانم

)اناوستوب يف ةبستنملا تاباقنلا ةياعرب( نيبودنملا ةفاك ّمضي ءاشع

 2015ربمتبس 22ءاثالثلا
9:00-12:30

يذيفنتلا ةنجللا
يميلقإلا ة ّ
يبرعلا نادلبلاو ايقيرفإل ة ّ
ةّ

14:30-17:30

ءاسنلاب ةصاخ لمع ةشرو

18:00-19:00

تاكراشملاو نيكراشملا ليجست

 2015ربمتبس  23ءاعبرألا
9:00-12:30

بابشلا تالماعلا/نيلماعلاب ةصاخ لمع ةشرو

13:30-14:30

تاكراشملاو نيكراشملا ليجست

14:30-15:00

يبرعلا نادلبلاو ايقيرفإ ةقطنمل ّيميلقإلا رمتؤملا قالطنإ
ةّ
هدامتعاو رمتؤملا لامعأ لودج ضرع
رمتؤملا سيئر باون ءامسا ىلع ديكأتلا
ةمئادلا ةمظنألا ةنجل ءاضعأ ىلع ديكأتلا
دامتعالا قاروأ صحف ةنجل ءاضعأ ىلع ديكأتلا
تاوصألا يبساح ءامسا ىلع ديكأتلا

15:00-16:30

»ةيبرعلا نادلبلاو ايقيرفأ يف ةيباقنلا تاكاهتنالا« لوح ضرع
ةاواسملا ةلوؤسم ،Sandra Vermuyten،ناتيومرف اردناس دادعا نم ةمدقم
،ةماعلا تامدخلل يلودلا داحتالا يف قوقحلاو
سلجملا يف ليصأ وضع ،نالزغ ةريصن ةليمزلا ةسلجلا سأرت
.ةيبرعلا ةقطنملا نع يذيفنتلا
هبش ةقطنم لك نع صخش اهمدقي ،تالخادم ةعبرا ةسلجلا للختي
ةشقانم .ةساردلا ىلع مهتاظحالم ءادبإل ،ةيميلقا

17:00 – 18:30

تاذ ةماع تامدخ ىلع لوصحلا لجأ نم ةلداعلا بئارضلا نأشب ضرع
يعون
ةّ
ّيحصلاو ّيبطلا عاطقلا ةباقن ،بيردتلا لوؤسم  Baba Aye،همدقي
ايراجين يف
ِ
يف ةرصانملاو ةسايسلا ريدم Daniel Bertossa ،لبق نم ةَمّدقم
ةماعلا تامدخلل ّيلودلا داحّتالا
اناوستوب نم رمتؤملا سيئر بئان  SikalameSeitisoةسلجلا سأرتي
ةباقنل دعاسملا ماعلا نيمالا  Bernard Adjei،ليمزلا ةكراشمب
)اناغ( ةماعلا تامدخلا يف نيلماعلا
ةشقانم

12 afrecon
th

يناثلا ّيميلقإلا رمتؤملا
ةقطنمل رشع ّ
يبرعلا نادلبلاو ايقيرفإ
ةّ
هل ةقفارملا تاعامتجالاو
 2015ربمتبس /لوليأ 22-25نيب
تارمتؤملل ناس نورابغ زكرم
)اناوستوب(
تقؤملا لامعألا لودج
)(AGENDA
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