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 برنامج 
 المؤتمر االقتصادي روسيا أفريقيا

 مدينة سوتشي, 2019أكتبر  23-24 

 24.10.2019تاريخ نشر البرنامج  

 2019أكتوبر  23

 10:00–13:00 
  قاعة جلسة القمة
 بكامل األعضاء

 

 الجلسة بكامل األعضاء

 افتتاح كفاءة التعاون: روسيا أفريقيا 
  

 بوتين خطاب رئيس روسيا االتحادية فالديمير
 عبد الفتاح السيسي صر العربيةمخطاب رئيس جمهورية 

 :المشرف

 ، مديرة معهد الدراسات األفريقية، األكاديمية الروسية للعلوم؛ عضو مراسل، أكاديمية العلوم الروسيةإيرينا أبراموفا •

 : المتحدثون

 (Afreximbankراد )، رئيس مجلس إدارة البنك اإلفريقي للتصدير واالستيبنديكت أوكاي أوراما •
 الروسية االتحادية، وزير التنمية االقتصادية في مكسيم أوريشكين •
 ، األمين التنفيذي للمجموعة اإلنمائية للجنوب األفريقي سستيرجومين لورانس تاك •
 Naspers Ltdالرئيس التنفيذي العام لشركة  ،فوتي ماخانييلي دلبينجوا •
 بنية التحتية والطاقة، مفوضية االتحاد األفريقي، مفوضة السعادة أماني أبو زيد •
  ، مدير عام المركز الروسي للتصديرأندريه سلبنيف •
 روسيا االتحادية، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في  ديمتري كوبيلكين •
 VTB، رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس إدارة بنك أندريه كوستين •
 

 12:00–13:00 
  قاعة جلسة القمة
 بكامل األعضاء

 

 الجلسة بكامل األعضاء

 كفاءات روسيا ألفريقيا
   

. أصبح إن النمو الشامل والتنمية المستدامة، التي تسعى اقتصادات الدول األفريقية إلى تحقيقهما، يجب أن يدعمهما التقدم التكنولوجي المستمر
ا جديدة للتغلب على المشكالت الملحة ألفريقيا والعالم بأسره: الجوع وعدم المساواة المشهد التكنولوجي العالمي اليوم رقميا أكثر فأكثر، مما يفتح آفاق

الخدمات واألمية واألمراض. تغير التكنولوجيات الرقمية مناهج االتصاالت، مما يزيد من كفاءة اإلدارة العامة ويوسع إمكانية وصول الجمهور إلى 
دية في مشروعات متكاملة، مما يخلق سلسلة واحدة لنمو القيمة المضافة وآلية مرابطة لتعزيز رأس العامة.  وتجمع التكنولوجيا حلول الصناعة الفر

يع نمو المال البشري، وهو أمر مهم بشكل خاص لالقتصادات األفريقية الحديثة. ما هي الحلول التكنولوجية التي ستساعد الدول األفريقية على تسر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟  في أية مجاالت سيحقق ذلك أقصى النتائج؟ كيف يتم إعداد الموظفين  رفاهية سكانها؟ من أين نبدأ في تنفيذ

 لثورة تكنولوجية جديدة؟

 :المشرف

 الروسية االتحادية، وزير التنمية االقتصادية في مكسيم أوريشكين •

 : المتحدثون

  في روسيا ، نائب المفوض، دائرة الضرائب الفيدراليةأليكسي أوفرشوك •
 روسال -، مدير شركة األلومينا ياكوف إيتسكوف •
 رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الروسية  -، المدير العام أوليغ بيلوزيروف •
  PhosAgro PJSC، رئيس مجلس اإلدارة، المدير العام، أندريه جورييف •
  Yandex.Taxi، مدير التنمية الدولية، موشيغ ساخاكيان •
  وزيرة الصحة في روسيا االتحادية، كا سكفورتسوفافيروني •
 Rosgeology JSC، المدير العام، رئيس مجلس اإلدارة، سيرجي غوركوف •
 ، النائب األول لرئيس المجلس التنفيذي، سبيربنكألكساندر فيدياخين •
 VTB، رئيس مجلس اإلدارة ورئيس مجلس إدارة بنك أندريه كوستين •
 لمؤسسة الدولة للطاقة الذرية روساتوم عمال الدوليةائب األول للمدير العام ورئيس قسم التنمية واألالن ،كيريل كوماروف •
 URALCHEM OJSC، رئيس مجلس اإلدارة ،  ديمتري مازيبين •
 ، رئيس اللجنة التنفيذية، الرابطة الوطنية للحومسيرجي يوشين •
 

 12:30–14:00 

المؤتمر قاعة 
 "تولستوي"

 

 شاء المشاريع المشتركةإنمن خالل 

 التحديات الحديثة لتطوير سوق اإلسكان في القارة األفريقية

اإلسكان الحديث والنهج المتكامل لإلدارة المكانية يضمنان التنمية الحضرية . مشكلة االسكان واحدة من أحد المشاكل في معظم البلدان األفريقية
اليوم عن الحاجة إلى تحديد احتياجات سوق اإلسكان في بلدان القارة األفريقية والبحث عن  نتحدث.  المستدامة والنمو االجتماعي واالقتصادي

أولوية التعاون هي خطوات عملية تهدف إلى بحث ومرافقة وتنفيذ المشاريع . حلول وطرق تفاعل مشتركة لتحقيق نتائج أكثر فعالية وقصيرة األجل
اريع تطوير المناطق السكنية؟  ما هي آليات الدولة لدعم االستثمار األجنبي؟ ما هي األدوات المالية كيف نبدأ المرحلة األولى لتنفيذ مش. المشتركة

 المفيدة للطرفين ضرورية؟  كيف يتم ضمان وصول إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة وتخطيط لتطوير المناطق بصورة أدق؟
 

 :المشرف
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 روسيا االتحاديةلخدمات المجتمعية في ، نائب وزير البناء واإلسكان وانيكيتا ستاسيشين •

 :الخطاب الترحيبي 

 روسيا االتحادية، وزير البناء واإلسكان والخدمات المجتمعية في فالديمير ياكوشيف •

 : المتحدثون

  كاميرونالاإلثتصاد والتخطيط والتنمية اإلقليمية لجمهورية ، وزير معالي عثمان ماي األمين •
 األشغال واإلسكان في جمهورية غانا   ، وزيرصموئيل عطا أكيا •
 ، وزير الشؤون الحضرية والتخطيط المكاني في جمهورية غينيا إبراهيم كوروما •
 ، وزيرة التنمية الحضرية والريفية في جمهورية ناميبيا بيا موشيلنجا •

 :القريق  اءعض

 تحاديةروسيا اال غرفة التجارة والصناعة فينائب الرئيس ل، فالديمير بادالكو •
 المدير اإلداري لشرك دوم.ايرايف، كيريل زخارين •
 

12:30–14:00 

 1المؤتمر رقم قاعة 

 

 التعاون اإلنساني واالجتماعي

 للشركات أهدافه والمسؤولية االجتماعية: نساني في افريقيا االالتعاون 

، والبرامج االجتماعية والرعاية (التعليم والثقافة)س المال البشري أصبحت قضايا التعاون اإلنساني بين روسيا والدول اإلفريقية في مجال تنمية رأ
تولي الشركات .  الصحية، باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى السلع األساسية التي تضمن حياة وتطور بلدان القارة اليوم ذات أهمية متزايدة

كيف تتغلب بلدان القارة على الفقر واألمراض والصراعات؟  في أية مجاالت  .الروسية اهتماما خاصا بالتنمية االجتماعية للبلدان التي تعمل فيها
ية في تحتاج الحكومات والمنظمات الدولية إلى الشركات؟  ما هي المسؤولية االجتماعية والبرامج اإلنسانية التي تنفذها بالفعل الشركات الروس

 أفريقيا؟

 :لمشرفونا

 التلفزيونية 24ج االقتصادية  قناة روسيا ، رئيس دائرة البرامأليكسي بوبروفسكي •

 : المتحدثون

 ، عضو لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية لالتحاد الروسيرسول بوتاشيف •
 (UNHCR، المدير اإلقليمي لمكتب الجنوب األفريقي، مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين )فالنتين تابسوبا •
 الرئيس للمؤسسة الخاصة روسآتزم الشبكة الدولية، تيتوفاديم ف •
 الروسية االتحادية، نائب رئيس مجلس دوما الدولة في الجمعية الفيدرالية أولغا تيموفيفا •
 WaterGen Russia، عضو مجلس اإلدارة، أندريه مارتيروسوف •
 المستقلة، ورابطة المغتربين، والتعاون اإلنساني الدولي، رئيسة الوكالة الفيدرالية لكومنولث الدول إليونورا ميتروفانوفا •
 

 12:30–14:00 

 2المؤتمر رقم قاعة 

 

 التعاون اإلنساني واالجتماعي

 العلوم والتعليم واالبتكار من أجل التنمية االقتصادية: روسيا وأفريقيا

وثيقا باستخدام نتائج البحث العلمي وزيادة مستوى التعليم العام  يرتبط التطور المتسارع لإلمكانات االقتصادية لكل من روسيا وأفريقيا ارتباطا
يؤدي البحث والتطوير إلى ظهور منتجات وصناعات جديدة ويمكن أن يسهمان . أصبح اقتصاد القرن الحادي والعشرين اقتصاَد المعرفة. والمهني

قدم االتحاد السوفياتي مساهمة قيمة في تنمية اإلمكانات .  ا دولنامساهمة مهمة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية الملحة التي تواجهه
ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا للدول األفريقية اليوم في مجال تطوير العلوم والتعليم، وخاصة في إطار تنفيذ .  العلمية والتعليمية للدول األفريقية

 يدة التي يفتحها التعاون العلمي والتعليمي مع دول القارة األفريقية أمام روسيا؟من قبل االتحاد األفريقي؟  ما هي الفرص الجد 2063خطة عام 

 :المشرف

 ، مديرة معهد الدراسات األفريقية، األكاديمية الروسية للعلوم؛ عضو مراسل، أكاديمية العلوم الروسيةإيرينا أبراموفا •

 :المتحدثون

  الدراسات العلمية لجمهورية غينياوزير التعليم العالي و، إيرو بالدي معالى عبدهلل •
 ، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسيةيوري باليجا •
 في جمهورية أوغندا كاروزير العلوم والتكنولوجيا واالبت، إلودا تومفسيجي •
  وزير التعليم العالى لجمهورية سيراليون ،جبكيما اآي •
  وسيا االتحاديةالتعليم في ر األول لوزير نائبال، بافيل زينكزفيتش •
 ، وزيرة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في جمهورية أنغوالسعادة ماريا دو روزاريو براغانزا سامبو •
  روسيا االتحادية، وزير العلوم والتعليم العالي في ميخائيل كوتيوكوف •
 عاون الدولي السفير والمدير العام للوكالة المغربية للت، معالى محمد مثقال •
 للعلوم والتربية والثقافة لروسيا االتحادية الفدرالية، نائب رئيس لجنة مجلس اتحاد الجمعية إيجور موروزوف •
 ، رئيس الجامعة، مؤسسة التعليم العالي المستقلة في الدولة االتحادية 'جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا'فالديمير فيليبوف •
 لجمهورية مصر العربية وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،سعيد يونسحلمي ال عادة هالةس •
 

12:30–14:00 

 3المؤتمر رقم قاعة 

 

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 دور وسائل اإلعالم: العالقات الروسية األفريقية

لحديث وتلعب دورا هاما في تطوير العالقات االقتصادية العالمية والعالقات تحتل اليوم القارة األفريقية مكانة متزايدة األهمية في النظام العالمي ا
تقدم ديناميكيا تطوير االتصاالت في مختلف . تأخذ العالقات الروسية األفريقية مسارا جديدا.  الدولية وبناء نظام مستقر ومتكامل لألمن الدولي

في .  م عامال حاسما يؤثر على بناء العالقات الفعالة بين القارة األفريقية وروسياويجب أن تكون وسائل اإلعال. المجاالت زخما إضافية إليها
الستقرار السياسي المشهد اإلعالمي الحالي، غالباً ما ترتبط أفريقيا بالعديد من الصراعات بين البلدان األفريقية، والنزاعات الدينية واإلثنية، وعدم ا

كما ال تحتل معرفة روسيا الحديثة وخطوات قيادتها السياسية فيما يتعلق بالتحديات . افية واالجتماعيةواالقتصادي، وعدد من المشاكل الديموغر
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ما هي المشاكل التي تواجهها عملية تشكيل بيئة وسائل اإلعالم الحديثة اليوم؟  ما هو دور .  العالمية مكانا الئقا في مجال المعلومات في القارة
الروسية األفريقية؟ ما هي آفاق التعاون في مجال المعلومات؟ كيف يتم تشكيل أجندة اإلعالم الروسي في أفريقيا؟  ما وسائل اإلعالم في العالقات 

 هو دور ومكانة روسيا في الفضاء الحديث للمعلومات في أفريقيا؟

 :لمشرفونا

 (MAPالمدير العام لوكالة المغرب لألنباء  ) خليل الهاشمي اإلدريسي، •
 ، رئيس اللجنة الروسية لبرنامج اليونسكو الدولي لتنمية االتصاالت؛ نائب رئيس المجلس العالمي لوكاالت األخبارسمانميخائيل غو •

 :المتحدثون

  المدير االداري بوكالة اإلعالم لغانا، ألبيرت كوفي أوفسو •
  للشرق األوسط وأفريقيا ا االتحاديةروسي؛ الممثل الخاص لرئيس  روسيا االتحادية، نائب وزير خارجية ميخائيل بوجدانوف •
 ، مدير عام وكالة أنباء جمهورية الكاميرون كزافييه ميسي إيه تياتي •
 ، الرئيس الفخري لمعهد الدراسات األفريقية التابع ألكاديمية العلوم الروسية؛ رئيس تحرير مجلة آسيا وأفريقيا اليومأليكسي فاسيلييف •
  تنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم لروسيا االتحاديةنائب وزير ال، فولينأليكسي  •
 نائب مدير إدارة اإلعالم والطباعة لوزارة الخارجية لروسيا االتحادية، أرتيوم كوزجين •
  المدير لمركز اإلعالم ألمم المتحدة في موسكو، فالديمير كوزنيتسوف •
 ، مدير عام وكالة األنباء الروسية تاس سيرجي ميخائيلوف •
 

14:30–16:00 

المؤتمر قاعة 
 "دوستويفسكي"

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 آفاق تنفيذ المشاريع المشتركة.  البنية األساسية للنقل في القارة األفريقية

 "السكك الحديدية الروسية"بساعدة االشركة المساهمة المفتوحة 

أصبح . جارية في مجال النقل، بما في ذلك السكك الحديدية، وتنفيذ المشاريع المشتركةتمتلك السوق األفريقية قدرات كبيرة لتطوير األعمال الت
ب التوسع في تطوير البنية األساسية للنقل أولوية بالنسبة للعديد من البلدان األفريقية، حيث يعتبر النقل حافزا لتنمية الصناعات الرئيسية، ويصاح

روسيا مستعدة لتقديم أحدث التقنيات . ر تخصصات جديدة وتحسين نوعية حياة السكان المحليينروابط النقل خلق فرص العمل اإلضافية وتطوي
ومع ذلك، ال تزال هناك حواجز لدخول هذه السوق ونقص التمويل والمخاطر . . والكفاءات في مجال البناء والتصميم والهندسة وتوريد المعدات

ليوم في السوق األفريقية للشركات والموردين الروس؟ وما هو دعم الدولة والضمانات التي يمكن ما هي اآلفاق الموجودة ا.  الخاصة ببعض البلدان
 أن تقدمها البلدان األفريقية المستفيدة عند تنفيذ مشاريع شاملة في أراضيها؟

 :لمشرفا

 CNBC Africaلعام المحرر ا ،Nielsen Media and Associates ،المدير العام التنفيذذي ،المؤسس ،برونفين نيلسين •
(2013–2017) 

 :المتحدثون

 مستشار الرئيس لجمهورية سيراليون، جون أدورد تامبي •
 ، مفوضة البنية التحتية والطاقة، مفوضية االتحاد األفريقيسعادة أماني أبو زيد •
 TMH International ،المدير العام،ن فوجوريمارت •
 Transnet International Holdings SOC Ltdة المدير التنفيذي العام لشرك، بيتروس فوسي •
 ، رئيس هيئة الموانئ والمنطقة الحرة بجمهورية جيبوتيأبو بكر عمر هادي •
 النائب األول للمدير العام لشركة السكك الحديدية الروسية، ألكساندر ميشارين •

 :القريق  اءعض

 GAZ  ، مدير تطوير األعمال الدولية، مجموعةليونيد دولجوف •
 ، مديرة الشؤون السياسية واإلعالم ومجلس الوزراء، اتحاد المغرب العربيبسمة السوداني •
 

14:30–16:00 
المؤتمر قاعة 

 "بوشكين"

 إنماء العالقات االقتصاديةمن خالل 

 التمويل كآداة ضرورية لنمو اقتصادي في بلدان أفريقية 

وترتبط آفاق تنمية التجارة . صادية هائلة وتندمج الى  نظام العالقات االقتصادية  الدوليةتمتلك في الوقت الحاضر القارة األفريقية إمكانات اقت
ومع ذلك، لن يكون هذا الهدف ممكنا إال من خالل التنظيم .  الخارجية لروسيا مع الدول األفريقية ارتباطا مباشرا بتنويع الصادرات السلعية

إن االهتمام الكبير الواضح لألطراف بتطوير التعاون االقتصادي الروسي .  لنمو الناجح لحجم التجارةالمناسب لقنوات التمويل الدولية، مما يضمن ا
في هذه الحالة من الممكن أن نتحدث عن إحياء ومواصلة تطوير .  األفريقي يفرض ضرورة إيجاد الحلول لتنفيذ مشاريع طموحة في مجال التجارة

ما هي الصعوبات التى قد ستصبح حواجزا لتوسيع وازدياد تمويل صفقات بين . ركاء الماليين الموثوقينظروف التجارة الخارجية مايطلب بحث الش
 روسيا وأفريقيا؟  ما هي الحلول لتلك القضايا ؟

 :المشرف

 EXIAR JSC، المدير العام ،  نيكيتا جوساكوف •

 :المتحدثون

 Gemcorp Capital LLP، الرئيس التنفيذي لشركة عطاناس بوستانجييف •
 (TDB، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا )يأدماسو تاديس •
 ’VEB.RF‘ ، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة للتنميةدانييل الجوليان •
 جنوب أفريقياوزير مؤسسات حكومية لجمهورية ، معالى بارفين جمندس غوردان •
  النائب األول لرئيس المجلس التنفيذي، سبيربنك، ألكساندر فيدياخين •
، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والخدمات المصرفية للشركات، البنك األفريقي للتصدير واالستيراد عمرو كامل •

(Afreximbank) 
 Gazprombank Switzerlandعضو الرئاسة ورئيس مجموعة شركات ، ألكساندر كراسنوسيلسكس •
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 جمهورية مصر العربيةفي  المالية ، وزيرمحمد معيط معالى •
 

14:30–16:00 
المؤتمر قاعة 

 "تولستوي"

 إنشاء المشاريع المشتركةمن خالل 

 تنمية إفريقيافي  التكنولوجيا النوويةإسهام 
ساسية الالزمة للنقل ووصول السكان الكامل ال يسمح عدم وجود البنية األ.  ويعيق النمو السكاني السريع وأزمة الطاقة المتفاقمة نمو اقتصاد القارة

من الواضح أن ينبغي تطوير وتطبيق برنامج تنمية . إلى الخدمات الصحية وانخفاض مستوى التعليم واألمن الغذائي ألفريقيا بتحسين نوعية الحياة
ن التكنولوجيا النووية هي التي يمكن أن .  ذه المشاكلواسع النطاق، الذي يشمل بما في ذلك أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أجل حل ه

ما هي الخطوة األولى التي يجب اتخاذها لجعل التكنولوجيا . تصبح محركا للتنمية االجتماعية واالقتصادية وحال شامال للمشاكل النظامية في القارة
في قطاع الطاقة لتنفيذ خطط طموحة لتنمية المنطقة؟ ما الفرص التي ستتاح النووية اتجاها رئيسيا في إفريقيا؟ هل يكفي استخدام التكنولوجيا النووية 

 يدة؟أمام الدول األفريقية بعد إدخال التكنولوجيا النووية؟ ما هي الطريقة األكثر فعالية لتنفيذ البرنامج النووي الوطني في البلدان الجد

 :المشرف

 ي إفريقيا وروسيا والشرق األوسط وتركيا، أكسنتشر، رئيس المسؤولية االجتماعية للشركات فخيتيف نكونا •

 : المتحدثون

 ، وزير البنية التحتية لجمهورية روانداكلفر جاتيتي •
 ، وزير االبتكار والتكنولوجيا في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحاديةجيتاهون ميكوريا كوما •
 لذرية روساتوم، المدير العام لمؤسسة الدولة للطاقة األيكسي ليخاتشوف •
 ، نائب المدير العام ، رئيس قسم العلوم والتطبيقات النووية ، الوكالة الدولية للطاقة الذريةنجاة مختار •
 ، رئيس وكالة الطاقة الذرية بجمهورية زامبيا مسيسكا دروالن •
 هيئة محطات الطاقة النووية في جمهورية مصر العربية ، رئيس أمجد الوكيل •

 

14:30–16:00 
 1المؤتمر رقم قاعة 

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 قضايا وحلولها: استقالل أفريقيا االقتصادي 

 (IASD)بمساعدة الوكالة الدولية لتنمية المستقلة 

يف وقروض من ولكن أهم مصادر التمويل الخارجي تسل. تضطر بلدان أفريقيا اتجاه الى تمويل خارجي لحل قضايا تنمية وإرضاء حاجات شعوبها
نصيب سندات عاهل . مؤسسات مالية دولية متعلقة بشروط مستعبدة في مجال شؤون اجتماعية واقتصادية وسياسية تحدد استقالل بلدان أفريقيا

. فريقياوقروض أخرى في أسواق رأس المال غير كثير واليكفي ديون البلدان األفريقية وحتى اآلن ال يوجد ذلك مصدر التمويل عند بعض بلدان أ
 200من الممكن تحويل الدين الجاري مقداره أكثر من . مليار دوالر أمريكي غير مستعمل كأموال القروض في أفريقيا 100نتيجة لذلك أكثر من 

ا هو القيمة هل النظريات التقليدية عن تقدير قابلية إصدار قروض لبلدان أفريقيا فعلية؟ م. مليار دوالر أمريكي وتمويله على شروط أقل صعوبتها
موال الحقيقية لتمويل ترخيصي من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ؟ لماذا تحصل شركات عالمية تستخرج المواد المعدنية في أفريقيا على أ

ت استخدام األسلوب بشروط أسهل من تلك الشروط لبلدان أفريقيا التى تقع هذه الكنوز بطن آراضها؟ ما هي اآلثار لبلدان أفريقيا في حالة ما زال
 االقتصادي الجاري؟ ما هو الطريق إلعادة تأهيل استقالل اقتصادي وتسريع نمو بلدان أفريقيا ؟ كيف ترجع األموال السائلة الى جيب أجنبي

 ألفريقيا ؟

 :لمشرفا

 ، رئيس اتحاد المجتمعات األفريقية في إيطالياوكايأوتو بيت •

 المتحدثون:

 مدير للمديرية األفريقية لدى وزارة الخارجية لروسيا االتحاديةنائب ال، أوليغ أوزيروف •
 ،المدير مؤسس مشارك، الرئيس التنفيذي لشركة سوليكترا الدولية Africaمؤسس شركة حلول التنمية األفريقية ) ،سامبا باتيلي •

 سولسكترا انترنيشنل
 (AFCة  )، رئيسة، الرئيس التنفيذي، مؤسسة التمويل األفريقيسميلة زبيرو •
 ، عضو مجلس اإلدارة )وزير( للتكامل واالقتصاد الكلي، اللجنة االقتصادية األوروبية اآلسيويةسيرجي غالزييف •
 ، المؤسس المشارك ، نيو أفريكان كابيتال بارتنرز؛ رئيس مجلس اإلدارة ، باولو غوميز وشركاؤه باولو غوميز •
ز الدراسات العالمية واإلستراتيجية، مؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية، المعهد ، نائب مدير البحوث، رئيس مركليونيد فتوني •

 األفريقي، أكاديمية العلوم الروسية
 (IASDالولية للتنمية المستقل ) وكالةاالشراف,  رئيس لجنة ،قنسطنتين ملوفييف •

 الفريق: عضو

 ، شريك، فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجرميخائيل لوكتيونوف •
 

14:30–16:00 
 2المؤتمر رقم قاعة 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 صناعة الماسفي  التعاون الروسي األفريقي

 سابمساعدة الشركة المساهمة المفتوحة آلرو

عة الماس وتواجه صنا. تلعب صناعة الماس دورا مهما في تنمية اقتصادات عدد من الدول الرائدة في أفريقيا، حيث تعد مادة أساسية لتصديرها
ما هي إمكانات تبادل الخبرات في . الحديثة تحديات مهمة على مستوى الصناعة، والبحث عن اإلجابة عليها سوف تحدد مستقبل هذه الصناعة

تقنيات صناعة الماس وفي مجال السالمة الصناعية؟ ما يمكن أن يتضمنه التعاون في مجال الفرز والتسويق؟ ما هي أشكال التعاون في هذه 
ماس لمجاالت بين الشركات الروسية والبلدان األفريقية؟  كيف يمكن ضمان ثقة المستهلك في منتجات األلماس وبناء سالسل فعالة من إمدادات الا

 المسؤولة من إفريقيا إلى السوق العالمية؟ ما هو دور المنظمات الصناعية بهذا الشأن؟

 :المشرف

 (RJC، مجلس المجوهرات المسؤولة )، المدير التنفيذي إيريس فان دير فيكين •
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 :المتحدثون

  وزير المعادن والنفط في جمهورية أنغوال،معالى ديامانتينو بيدرو أزيفيدو •
 ، وزير التعدين والطاقة في جمهورية ناميبيا  توم الفيندو •
 في منطقة شرق األقصى الفيدرالية روسيا االتحاديةممثل المفوض لرئيس  - روسيا االتحادية، نائب رئيس وزراء يوري تروتنيف •
 ، وزير التعدين والتعدين في جمهورية زيمبابويوينستون تشيتاندو •
 (WDC، رئيس مجلس الماس العالمي )ستيفان فيشلر  •
 روسيا االتحادية، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في  ديمتري كوبيلكين •
 (DPAالماس ) ، الرئيس التنفيذي ، رابطة مصنعي جان مارك ليبر •
 روسيا االتحادية، نائب وزير المالية في  أليكسي مويسيف •
 La Société Minière de Bakwanga (MIBA)، الرئيس التنفيذي لشركة ألبرت موكينا •
 ، العضو المنتدب لشركة أوكافانغو للماسماركوس تير هار  •
 ز )نامديا(، الرئيس التنفيذي، ناميب ديزرت دايموندكينيدي هاموتينيا  •
 (ZCDC، رئيس مجلس اإلدارة ، شركة زمبابوي الموحدة للماس )كيليان أوكاما •
 PJSC ALROSA، المدير العام ، رئيس مجلس اإلدارة ،  سيرجي إيفانوف •

 :عضو الفريق

 المستشار الخاص لوزير الموارد المعدنية والطاقة لجمهورية جنوب أفريقيا،سنديل نوجكسينا •

 

14:30–16:00 
 3المؤتمر رقم قاعة 

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 االستثمار في افريقيا

 
تريليون دوالر وسوف يتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة  29م، سيصل الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا إلى 2050في عام 

بعموم إفريقيا والوطنية وتوقعات التنمية لمراكز التحليالت الرائدة العالمية تقوم بتحديد  م. استراتيجيات التنمية2012األمريكية ومنطقة اليورو لعام 
والطويل: المواد الخام؛ البنية التحتية )الكهرباء والطرق( التالية لزيادة أهمية القارة في نقاط النمو الحرجة على المدى المتوسط  الرئيسية العوامل

يم؛ طبقة وسطى متنامية؛ إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. تعتمد آفاق االستثمار في القارة اإلفريقية عليها: مناخ والتصنيع؛ الديمغرافيا؛ التعل
هي نماذج  االستثمار واالستثمارات الحالية وتنويعها. في نفس الوقت، هذه العوامل يمكن أن تشكل أيضا الحواجز الرئيسية أمام تدفق االستثمار. ما

ية ولة )الصين، تشيلي، الهند، فيتنام( التي يمكن أن تكون مثاالً للدول اإلفريقية؟ ما الذي يمكن التعلم من المشاريع االستثمارية الحالتنمية الد
ات طاع)روسيا، الصين، الهند( في البلدان اإلفريقية؟ ما هي نجاحاتها ومشاكلها؟ ما هي درجة تطبيقها في إفريقيا؟ هل هناك بعض "البلدان والق

 الواعدة لالقتصاد اإلفريقي"؟

 :المشرف

 ، كبير االقتصاديين، رينيسانس كابيتالتشارلز روبرتسون •

 المتحدثون:

، وزير ترويج االستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، المسؤول عن تحسين مناخ األعمال في جان فيديل أوتاندولت •
 جمهورية الجابون

 Naspersالتنفيذي لمجموعة ، الرئيس  بوب فان ديك •
 ، الرئيس التنفيذي لمجلس رواندا للمناجم ومجلس البترول والغازفرانسيس جاتار •
  وزيرة الخارجية والتجارة الدولية لجمهورية كينيا، مونيكا جوما •
 CalBank Limited، الرئيس التنفيذي، المدير العام، ونيورفرانك آدو ج •
 ورية سيشيل، رئيس جمهداني فورمعالى  •
 ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضةأحمد هيكل •

 

16:30–18:00 
المؤتمر قاعة 

 "دوستويفسكي"

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 االتجاهات واآلفاق لتطوير عمليات التكامل والتعاون: أفريقيا -االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية 

األخيرة أصبحت عمليات التكامل االقتصادي اتجاها كبيرا لتنمية مناطق العالم، حيث تساعد الدول في هذه المناطق على االندماج  خالل العقود
يتيح التكامل االقتصادي إلقاء نظرة جديدة على تنفيذ .  بنجاح في االقتصاد العالمي وتقليل مخاطر ظواهر األزمة في قطاعات االقتصاد المختلفة

ل يع المهمة في مجال البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتجارة، وتطوير القطاعات الصناعية والصناعية لالقتصاد، والتحويالمشار
عن الرقمي، وسياسة الهجرة، وتوظيف المواطنين  كما يوفر فرصا إضافية لبناء نهج مشتركة للقضايا البيئية ومصادر الطاقة المتجددة، فضالً 

بالنظر إلى النطاق الواسع لكفاءات االتحادات اإلقليمية، فإن مسألة الحوار بينهما وتبادل .  لجوانب األخرى التي تحددها التقدم العلمي والتكنولوجيا
. ن القضاياالخبرة المتقدمة في مجال التكامل أمر منطقي للغاية، وهو مصمم لتحسين عمليات التكامل االقتصادي والتعاون في مجموعة واسعة م
كل التكامل كيف تتطور عمليات التكامل االقتصادي اإلقليمي في أوروبا وآسيا؟  ما هي المجاالت التي تمتلك أكبر إمكانات للتعاون المتبادل بين هيا

 روبا وآسيا وأفريقيا؟ اإلقليمية؟  كيف يؤثر التكامل على بنية االقتصاد العالمي؟  ما هي فوائد التكامل االقتصادي لألعمال التجارية في أو

 :المشرف

 ، رئيسة مجلس إدارة االتحاد األفريقي لمبادرات األعمالناتاليا تسايزير •

 :المتحدثون

 ، مفوضة البنية التحتية والطاقة، مفوضية االتحاد األفريقيسعادة أماني أبو زيد •
 وبية اآلسيوية ، رئيس مجلس اإلدارة، اللجنة االقتصادية للمنطقة األورتيغران سرجسيان •
 في جمهورية زامبيا، رئيس معهد المالية واالقتصاد نجااكاليب فوند •
  روسيا االتحادية، رئيس غرفة التجارة والصناعة في سيرجي كاترين •
 وريشيوس، وزيرة الخارجية ، وزارة الخارجية والتكامل اإلقليمي والتجارة الدولية بجمهورية مكانابادي-سعادة وشا تشاندني دواركا •
 (EAC، األمين العام لجماعة شرق إفريقيا  )ليبرات مفوميكو •
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16:30–18:00 
المؤتمر قاعة 

 "بوشكين"

 إنماء العالقات االقتصاديةمن خالل 

 الفرص والظروف والمخاطر: ممارسة األعمال التجارية في إفريقيا
 

ومع ذلك، ال ينبغي اعتبار . العالم، حيث توجد منافسة شديدة بين الدول الكبرىتعد أفريقيا اليوم واحدة من أسرع المناطق نموا واألكثر وعدا في 
وفي الوقت نفسه، تتميز أفريقيا الحديثة بتنوعها السياسي . إن اقتصاد القارة متنوع من حيث نوعه وحجمه وبنيته.  أفريقيا سوقا متجانسة واحدة

من نوعها لريادة األعمال وثقافة األعمال ويتطلب النهج الفردي لممارسة األعمال كل هذا يخلق خصوصية فريدة . والثقافي والعرقي والديني
ما هي البيئة التجارية واإلدارية في دول القارة األفريقية؟  ما هي ميزات المنافسة؟  كيف نأخذ في االعتبار العنصر الثقافي .  التجارية في كل بلد

 والحضاري لنجاح األعمال في أفريقيا؟

 :المشرف

 (RSPPللصناعيين ورجال األعمال ) روسيا االتحادية، رئيس ألكساندر شوخين •

 :المتحدثون

 ، مديرة معهد الدراسات األفريقية، األكاديمية الروسية للعلوم؛ عضو مراسل، أكاديمية العلوم الروسية إيرينا أبراموفا  •
 ميروتفوريتس أمين مجلس المدراء لشركة مركز األمن الدولي، ميخائيل أنيتشكين •
 (2007-1999( )1979-1976االتحادية ) رئيس جنهورية نيجيريا ،سعادة الوسغون أوبسانجو •
  ؛ رئيس مجلس األعمال الروسي النيجيريUralkali، المدير العام لشركة ديمتري أوسيبوف •
  الرئيس لشركة روسآتوم اوفيرسيز ،يني باكيرمانوفغيف •
 تجارة جيبوتي ، رئيس غرفةيوسف موسى دافال •
  Naspers، الرئيس التنفيذي لمجموعة  بوب فان ديك •
  مدغشقروزير اإلقتصاد والمالية لجمهورية ،  معالى ريتشارد رانرياماندراتو •
  ، الرئيس التنفيذي ، يونايتد مانجانيز في كاالهاريفيكتور رادكو •
 صة في جمهورية غينياوزير االستثمارات والشراكة الحكومة والخا،غابرييل كورتيس •
 رئيس جمهورية أوغندا ،معالى يوفيري موسيفاني •
 لجمهورية مصر العربية وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،سعادة هالة حلمي السعيد يونس •

 أعضاء الفريق:

 Nord Gold SE، مدير الشؤون القانونية والشركات والتنظيم، عضو مجلس اإلدارة، يني تولوبينسكيغيف •
 ، الوزير المنتدب لوزير خارجية المملكة المغربية والتعاون اإلفريقي والمغتربين المغاربةمحسن جزولي معالى •
 (MSLU، أستاذة في جامعة موسكو الحكومية للغات )غالينا سيدوروفا •
 الغرفة التجارية الصناعية أبوجارئيس  ،أديتوكونبو كايودي •
 

16:30–18:00 
 1مر رقم المؤتقاعة 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 نقاط النمو المحتملة -التعاون الصناعي 

 إن تطوير قطاعات التكنولوجيا الفائقة والموجهة نحو التصدير في الصناعة الروسية يخلق الشروط األساسية لتوسيع مجاالت التعاون وإطالق
يف يمكن تحقيق تحسن نوعي للتعاون الروسي األفريقي؟ ما هي مجاالت التعاون األكثر ك.  مشاريع واسعة النطاق نركز على النمو الطويل األجل

لك من أهمية لرجال األعمال الروس والدول األفريقية؟  ما هي المشاريع ومجاالت التعاون الروسي األفريقي التي تتطلب الدعم المالي، بما في ذ
 قبل أفريكسيمبنك؟

 :لمشرفا

 B2B Exportلشركة  ةالتنفيذي ةوالرئيس ةمؤسس، إيكاترينا دياتشينكو •

 :المتحدثون

 (Afreximbank، رئيس مجلس إدارة البنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد )بنديكت أوكاي أوراما •
 ، األمين التنفيذي للمجموعة اإلنمائية للجنوب األفريقي سستيرجومين لورانس تاك •
 ي للتصدير ، مدير عام المركز الروس أندريه سلبنيف •
 المدير العام لشركة هيئة صناعة الطائرات المتحدة ،يوري سليوسار •
 وزير التجارة والصناعة لجمهورية سيراليون،أدوارد سيندي •
 Transmashholding JSC، المدير العام لشركة كيريل ليبا  •
 URALCHEM OJSC، رئيس مجلس اإلدارة ،  ديمتري مازيبين •
  زير التجارة والصناعة لروسيا االتحاديةو، دينيس مانتوروف •
  وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية،معالى عمرو نصار •
 العامة لشركة في حولدنج ةالمدير ،تولينااجميكريمة ن •
 

16:30–18:00 
 2المؤتمر رقم قاعة 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

  قةالتعاون في مجال الطا: أفريقيا  -روسيا 

تمتلك أفريقيا القدرة على أن تصبح واحدة من أكبر . أفريقيا اليوم عبارة عن أكثر من مليار شخص وإمكانات الموارد الضخمة ومنصة للتنمية
ة سيتطلب ذلك سياسة الطاق. م2050االقتصادات وأكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم من خالل التنمية العضوية واإلصالحات بحلول عام 

كيف يمكن تحقيق االستفادة القصوى من .  الصحيحة من أجل إنشاء قاعدة للنمو في بداية المسار واستفادة قصوى من الموارد الطبيعية للقارة
المستمر؟   يرإمكانات الموارد؟  كيف يمكن استخدام الشراكات الدولية لخلق البيئة التنافسية وزيادة الكفاءة؟  هل تنويع المستثمرين هو مفتاح التطو

 كيف ستؤثر األجندة الخضراء على التنمية؟

 :لمشرفا

 CNBC Africaالمحرر العام  ،Nielsen Media and Associates ،المدير العام التنفيذذي ،المؤسس ،برونفين نيلسين •
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 المتحدثون:

  Oando PLCالمدير العام لمجموعة  ،ويل تينوبو •
 والتنمية المستدامة للمملكة المغربية معادنوال ، وزير الطاقةعزيز رباح •
 ، األمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوري سينتيورين •
  نائب وزير الطاقة في روسيا االتحادية ،بافيل سوروكين •
 غينيا االستوائيةوزير التعدين والهيدروكاربونات في جمهورية  ،اابرييل مباغا أوبيانغ ليممعالى غ •
 ، نائب رئيس ترانسنفتيخائيل مارجيلوفم •
 Notore Chemical Inductries Plc ،رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس قيم التنفيذي ،أوناجيته باول اوكواوكو •
 

16:30–18:00 
 3المؤتمر رقم قاعة 

 خالل إنماء العالقات االقتصاديةمن 

 التحول الرقمي كمحرك لتطوير الدولة

وتتيح الحكومة اإللكترونية الفعالة تسريع عملية الحصول على . وقت الحاضر إحدى القوى المحركة لتطوير الدولةيعد التحويل الرقمي في ال
لى زيادة الخدمات العامة من خالل تبسيط التواصل بين المواطنين والحكومة وبناء نظام فعال للتفاعل اإللكتروني بين الهيئات، مما يجب أن تؤدي إ

كيف نحقق التوازن بين الوفورات والخدمات عالية الجودة؟  كيف يتم . عن الخدمات العامة وتحقيق الوفورات الكبيرة مستوى رضا المستهلكين
ة األمنة تحديد احتياجات المواطنين وتلبيتها بأقصى قدر من الكفاءة؟  يستهدف العالم الى تطور المدن وتقدمها على أساس التكنولوجيات الى البيئ

" شاطر"ماذا يلعب الدور المفتاحي في بداية تحويل التقني في المدن ؟ ما هي التكنولوجيات  التى علينا اندماجها أوال لحصول على حالة . للمواطنين
 ؟ 

 :المشرف

 'المدن الذكية' ANO، رئيس أندريه بيلوزيروف •

 :المتحدثون

 يات الرقمية في جمهورية جنوب أفريقياوالتكنولوج ة االتصاالت، وزيرسعادة ستيال تيمبيزا ندابيني أبراهمس •
  ، وزير البريد واالتصاالت واالقتصاد الرقمي في جمهورية الكونغوليون جست إبومبو •
 بجمهورية موريشيوس التنمية االقتصادية ، المدير التنفيذي، مجلسفرانسوا جيبرت •
  ، المدير العام، يانديكستيغران خودفيريان •
 ائب المدير العام للمشروعات الخاصة في المؤسسة التعليمية الفدرالية الحكومية معهد أبحاث 'فوسخود'، نيفغيني رادشكيفيتش •
 InfoWatch، رئيسة مجموعة شركات ناتاليا كاسبرسكايا •
 ، وزير التنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم في االتحاد الروسيقسطنطين نوسكوف •
 وزارة البتكارات واالتصاالت وتكنولوجيات االعالم لجمهورية رواندادائمة لاألمينة ال، كلوديت أيريره •
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 2019أكتوبر  24

 09:00–10:30 

المؤتمر قاعة 
 "دوستويفسكي"

 

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 مواجهة تحديات الغد: السيادة التكنولوجية واألمن في العالم الرقمي

للتغلب على مشاكل االتصال والبنية التحتية المالية، تقوم .  ي أفريقيا المحيط االفتراضي بشكل سريعتستكشف األعمال التجارية سريعة النمو ف
ومع ذلك، ال تواكب وسائل الحماية . الشركات األفريقية على الفور ببناء أعمالها التجارية عبر اإلنترنت وتنفيذ حلول الهواتف المحمولة الحديثة

أما بالنسبة ألنظمة المعلومات .  شكل ديناميكي هذه القفزة النوعية، مما تجعل الشريكات عرضة للجرائم الحاسوبيةالسيبرانية للشركات النامية ب
أفريقيا  الحكومية، فإن احتكار أسواق تكنولوجيا المعلومات العالمية من قبل مجموعة من أكبر الشركات الغربية قد يتحول إلى خسارة أموال لبلدان

قادرة  -الشركات الروسية هي الشركات القائدة والرائدة في مجال األمن الرقمي ..  الشخصي للمواطنين بل لسيطرة  أيضاوخطر بخصوص األمن 
مفتاح النجاح هو خلق شراكات بين . على حماية الشركات األفريقية من تهديدات الفضاء اإللكتروني وضمان السيادة الرقمية للدول األفريقية

ماذا تحتاج األعمال التجارية األفريقية من وسائل حماية .  لروسية وفي تدريب الموظفين الوطنيين في مجال أمن المعلوماتالشركات األفريقية وا
 المعلومات والتكنولوجيات اليوم ؟ ما هي الشراكة التي يمكن أن تقدمها إروسيا ألفريقيا في المحيط االفتراضي؟

 :المشرف

 ير السيادة التكنولوجية، رئيس جمعية تصدأندريه بيزروكوف •

 :المتحدثون

 وزيرة األمن الوطني لجمهورية جنوب أفريقيا ،سعادة أياندا دلودلو •
 جيوسكان لشركة ، نائب المدير العامبافيل ستيبانوف •
  Positive Technologiesنائب المدير العام في مجال تنمية األعمال لشركة  ،بوريس سيميس •
  Proteusر التسويق وأبحاث النظام ، المركز العلمي والتقني  ، مديفالديمير فرينكمان •
 ، المدير العام لشركة نيو كالود تكنولوجيز ذ.م.م.ديمتري كوميساروف •
 

 09:00–10:30 

المؤتمر قاعة 
 "تولستوي"

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 طويلة األجل نقطة االنطالق لشراكة تجارية: جمعيات األعمال في روسيا وإفريقيا

تملين، من المعترف به أن قلة الوعي بالحالة الراهنة لألسواق، وفرص التجارة واالستثمار، فضالً عن درجة معينة من عدم الثقة في الشركاء المح
اصل الفعال بين يكمن حل هذه المشاكل في بناء نظام التو. . هي واحدة من الحواجز الرئيسية في التفاعل بين الشركات الروسية واألفريقية

 الجمعيات العامة والتجارية في روسيا والبلدان اإلفريقية، التي ، من ناحية، تتراكم مصالح رجال األعمال، ومن ناحية أخرى، تعمل كضمان
ن بناء عمل منظم ما هي إمكانيات جمعيات األعمال للنمو النوعي للمشاريع التجارية المشتركة وتعزيز التعاون؟  كيف يمك. لموثوقيتهم ونزاهتهم

بشكل فعال لدعم مشاريع الشركات الروسية في أفريقيا والشركات األفريقية في روسيا؟  هل يمكن أن تعوض دبلوماسية األعمال عن نقص 
 المؤسسات الحكومية وآليات التفاعل؟

 :المشرف

 R-Pharmمجموعة شركات   روسيا التجارية؛ رئيس مجلس إدارة -، رئيس المؤسسة الروسية العامة  أليكسي ريبيك •

 :المتحدثون

 
 تحاد للجمعية الفدرالية لروسيا االتحاديةنائب األمين لمجلس الشئون الخارجية لمجلس اال، فريت موخاميتشين •
 روسيا االتحادية، رئيس غرفة التجارة والصناعة في سيرجي كاترين •
 جمهورية تشاد رئيس المنظمة الوطنية لرعاية األعمال في ،وسيه ماجيتولومج •
 ، رئيس الغرفة التجارية الوطنية لجمهورية كينياريتشارد نغاتيا •
 ، رئيس اتحاد رابطات رجال األعمال بجمهورية موزامبيقأغوستينو ووما •
 ، مؤسس ورئيس المجلس األفريقي لرجال األعماليوهانس سيبوليال •

 :أعضاء الفريق

 ات جمهورية كوت ديفوار، رئيس االتحاد العام لمؤسسجان ماري آكا •
نائب الرئيس والمدير اإلداري إلدارة التعاون الدولي واالندماج لالتحاد الروسي لرجال الصناعة ورجال ، سيرجي كراسيلنيكوف •

 األعمال
 

 09:00–10:30 

 1المؤتمر رقم قاعة 

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 نة فيهاموارد معدنية في بلدان أفريقيا لخير شعوب ساك

.  لةأجريت الدراسات الجيولوجية المنهجية ألراضي عدد من البلدان في القارة األفريقية بمشاركة ودعم المتخصصين السوفيت والروس لفترات طوي
ور الوسائل الحديثة مع مراعة تط.  ويتم استخراج المعادن في هذه البلدان إلى حد كبير على أساس الموارد المعدنية المعدة وفقا لنتائج هذا العمل. 

وفريدة من للتنقيب الجيولوجي واستكشاف الرواسب المعدنية، قد يؤدي استمرار دراسة التربة التحتية في البلدان اإلفريقية إلى اكتشاف مواد جديدة 
يسية في أسواق المعادن العالمية ما هي التغييرات الحالية والمتوقعة الرئ.  نوعها وفقا للمعايير العالمية سواء في البر أو على الجرف القاري

عدنية من الرئيسية؟ ما هي األساليب الروسية الحديثة في التنقيب عن الموارد المعدنية واستكشافها واستخراجها ومعالجتها، واستخدام الموارد الم
 نفايات التعدين، وكذلك مصادر المياه في بلدان أفريقيا؟

 :المشرف

 (TSNIGRI) عام للمعهد المركزي الستكشاف الجيولوجيا للبحث عن المعادن غير الحديدية والثمينة، المدير الألكساندر تشيورنيخ •

 :المتحدثون
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 ، وزير الطاقة والتعدين في جمهورية السودانمعالي عادل علي إبراهيم •
  GPB Global Resources، المدير العام لشركة بوريس إيفانوف •
 لمجلس رواندا للمناجم ومجلس البترول والغاز، الرئيس التنفيذي فرانسيس جاتار •
  ، الرئيس التنفيذي، يونايتد مانجانيز في كاالهاريفيكتور رادكو •
 ، وزير الطاقة والتعدين والتنمية المستدامة للمملكة المغربيةعزيز رباح •
 Rosgeology JSC، المدير العام، رئيس مجلس اإلدارة، سيرجي غوركوف •
 رئيس وزراء جمهورية سيراليون ، ديفيد فرانسيس •
 روسيا االتحادية، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في ديمتري كوبيلكين •
 ، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينياعبد هللا مجسوبة •
 )+( ALROSA، نائب المدير العام، فالديمير مارشينكو •

 أعضاء الفريق:

 للمدير العام لمشاريع التعدين والفلزات، شركة في القابضة المحدودة، النائب األول ألكساندر إيفانوف •
 حكومية باسم سيرجو أوردجونيكيدز''جامعة االستكشاف الجيولوجي الروسية ال  FSBEI، رئيس الجامعة، فاديم كوزيانوف •

(MGRI) 
 مهورية كينيااألمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والجمعية التعضادية لج، كريستوفير كيبتو •
 Techsnabexportلشركة  نائبة المدير العام لتنمية الشركة واالتصاالت، مارينا ليبوراكينا •

 

 09:00–10:30 

 2المؤتمر رقم قاعة 

 

 التعاون اإلنساني واالجتماعي

 المشاريع الجارية وآفاق التعاون : السالمة األحيائية

تشكل النظم الصحية .  بئة واألمراض المعدية الناشئة، تأثيرا كبيرا على تطور بلدان المنطقة األفريقيةتؤثر تحديات العالم المترابط اليوم، مثل األو
شهدت المنطقة بانتظام تفشي األمراض المعدية الخطيرة، التي . المستدامة والتصدي لمثل هذه التهديدات أساس تحقيق االزدهار والرفاه في أفريقيا

تتمتع روسيا بخبرة هائلة في االستجابة للتهديدات الوبائية وتنفذ .  شر وتكلف ماليين الدوالرات لالقتصادات الوطنيةتؤدي الى  الموت أالف من الب
توفر االتصاالت التاريخية المثمرة مع البلدان األفريقية، بما في ذلك التعاون بين مجتمع .  اليوم مشاريع واسعة النطاق في بلدان جميع مناطق العالم

ما هي تحديات وتهديدات الصحة العامة .  وآفاقا كبيرة للتعاون في الدراسة المشتركة لألمراض المعدية ومسببات األمراض البيولوجية األعمال،
ال تم جذب رجالتي تواجهها بلدان المنطقة األفريقية اليوم؟ ما هي نتائج وآفاق العمل المشترك بين روسيا والدول األفريقية في هذا االتجاه؟  كيف ي

 األعمال الروس إلى تنفيذ المشاريع ذات المنحي االجتماعي في أفريقيا؟

 :المشرف

 (Rospotrebnadzor، رئيسة الخدمة الفيدرالية لإلشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية اإلنسان )آنا بوبوفا •

 :المتحدثون

، نائب وزير المالية في سيرجي ستورتشاك • ة لجمهورية غينياوزير التعليم العالي والدراسات العلمي، إيرو بالدي هللامعالى عبد •
 ا االتحاديةروسي

  روسال -، مدير شركة األلومينا ياكوف إيتسكوف •
  نائب وزير المالية لروسيا االتحادية، سيرجي ستورتشاك •
حي، مركز االختصاص للمبادرة ، باحث، خبير في مجال التقنيات الرقمية وإدارة إمدادات المياه والصرف الصديمتري سيروف •

 التكنولوجية الوطنية لجامعة سان بطرسبرغ للفنون التطبيقية
 ، السكرتيرة الدائمة، وزارة الصحة في جمهورية أوغنداديانا عطوين •
  المعهد الروسي لدراسات مضاد الطاعون "ميكروب"، مدير فالديمير كوتيريف •
 لكونغووزير الصحة في جمهورية ا،أيتني لونجودو •

 األعضاء الفريق :

 المدير التنفيذي لشركة "بيورو ليجينت"، تيموفيه ليوليكوف  •
 نائبة المدير العام للشؤون القانونية والتصال بمؤسسات حكومية لشركة "نانوليك"، مارينا مازوريفسكايا •

 

 11:00–12:30 

المؤتمر قاعة 
 "دوستويفسكي"

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

وأفريقيا : إمكانيات لمناطق اقتصادية خاصة وفقا للمشروع إنشاء منطقة الصناعية الروسية  ظروف الجديدة لتعاون بينال
 مصر الروسية في

لى اإلضافة إيعتمد النموذج الجديد لتطوير سالسل اإلنتاج على تقريب اإلنتاج من المستهلكين النهائيين وتقليل التكاليف اللوجستية والتكنولوجية، ب
ووفق هذا المنطق، تتم تهيئة وتوفير الظروف الالزمة إلنتاج . المكون االجتماعي للمشاريع التي تتيح نجاحا كبيرا في تنمية االقتصاد المحلي

تصادية الخاصة للبنية التحتية باستخدام أنظمة تفضيلية للمناطق االق" نقط دخول"منتجات عالية الجودة والتكنولوجية والقادرة على المنافسة في شكل 
يعد مشروع إنشاء منطقة الصناعية الروسية الذي تم تصميمه وتنفيذه عند . التي توفر مزايا تنافسية إضافية عند دخول األسواق المحلية( الحرة)

لية التي تم إنشاؤها من تقاطع الحكومات ومؤسسات التطوير الحكونية ومجتمع األعمال بالوَن أختبار ال بديل له من ناحية االستثمارات العامة واآل
ما هي فرص دعم البنية التحتية األجنبية للمصدرين؟  ما هي مزايا الموقع المحلي مقارنة . أجل دعم دخول الشركات المهتمة في األسواق العالمية

 ؟(المناطق االقتصادية الخاصة، مجمعات التكنولوجيا)بمجموعات اإلنتاج المحلي الموجهة للتصدير 

 :المشرف

 المذيعة التيلفيزيونية للقناة األولى، ارينا كيمم •

 :المتحدثون

 (Afreximbank)التجارة داخل السوق األفريقي   المدير التنفيذي لمبادرة،كانايو أفاني •
 (SCZone، رئيس منطقة قناة السويس االقتصادية  )يحيى زكي •
 ، مدير عام المركز الروسي للتصديرأندريه سلبنيف •
 المدير التنفيذي للتجارة الدولية لشركة "مصنع آدوات ألكترونية"، يبوفأليكسي فيل •
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 وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية،معالى عمرو نصار •

 الفريق: عضو

 الروسي المصري التجارية رئيس مجلس األعمال ،ميخائيل أورلوف •
 

 11:00–12:30 

المؤتمر قاعة 
 "بوشكين"

 

 الجتماعيالتعاون اإلنساني وا

 أفريقيا اآلمنة

يُكفل أمن الدولة من . ويشكل اإلرهاب أكبر تهديد فردي.  تواجه القارة األفريقية بانتظام مشاكل الهجرة غير الشرعية والتهريب والنشاط اإلجرامي
كن األكثر ضعفا هي المناطق الحدودية في الوقت نفسه، فإن األما. خالل مجموعة من التدابير والتحذير في الوقت المناسب من التهديدات المحتملة

وضعت روسيا مجموعة من . الخاضعة للسيطرة الضعيفة، والمنشآت الصناعية غير المحمية، والمدن الكبرى التي يمكن أن تضيع فيها بسهولة
المنظمات والشركات الروسية . نيهاالتدابير لمكافحة التهديدات اإلرهابية بشكل فعال ووقف األنشطة غير القانونية وتوفير حماية موثوقة لمواط

كيف نحمي المنطقة األفريقية في ظل الظروف الحالية؟ كيف يمكن حماية حدود الدولة بشكل آمن . مستعدة لتبادل الخبرات مع الشركاء األفارقة
ع انتشارها؟  كيف يتم التعرف بسرعة وتأمين المرافق الكبيرة ذات األهمية الحاسمة؟ كيف يمكن استبعاد دخول المواد المحظورة إلى البالد ومن

وم على أي مخالفين وتحسين عمل البنية التحتية الحضرية؟ كيف يمكن وقف االستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار، التي يمكن شراؤها الي
 من أي متجر؟

 :المشرف

 ، مؤسسة الدولة روستك، رئيس األنشطة االقتصادية الخارجية والتعاون العسكري التقنيأليكسي إيفانوف •

 :المتحدثون

 Network Holding SAو  ESL، الشريك الرئيسي في ديدييه لو بريت •
  Stilsoft، رئيس مجموعة التطوير، مجموعة شركات  إيجور بوالنسكي •
  إدارة الكوارث في جمهورية بورونديوزير األمن العام و ،معالى ألين غيوم بونيوني •
 ة الشؤون السياسية واإلعالم ومجلس الوزراء، اتحاد المغرب العربي، مديربسمة السوداني •
 المدير لمديرية االتصاالت التجارية الدولية الحكومة لمدينة موسكو، نائب أوليغ شوتينكو •
 الوزير المفوض للشؤون السياسية لسفارة جمهورية نيجيريا الفدرالية في روسيا االتحادية، نورمان فوكونا •
 LANIT Integration، المدير التنفيذي، ياكينبافل كال •
 Rosoboronexport JSC، نائب رئيس التحليل والتخطيط طويل المدى، كوفوأندريه كري •
 Scantronic Systems LLC، رئيس قسم العالقات االقتصادية الخارجية في شركة أنطون كوندرشيف •
 لكونغو الديمقراطية، نائب حاكم مقاطعة تنجانيقا بجمهورية اسامبا موني •

 الفريق: عضو

 مأمور لشؤون األمن والسالم لجنة االتحاد األفريقي ،سمائل تشيرجوي •
 "كونسيرن أوتوماتيكا"نائب المدير العام لشؤون العلوم واالنتاج لشركة  ،أندري نوفيكوف •
 

 11:00–12:30 

المؤتمر قاعة 
 "تولستوي"

 

 التعاون اإلنساني واالجتماعي

 وير النظم الصحية الوطنيةدوافع لتط

ومع ذلك، .  ويولى اهتمام خاص لألمراض المعدية. في إفريقيا يفوق بكثير اإلمكانيات االقتصادية لألنظمة الصحية للبلدان" عبء األمراض"إن 
ة العالية لألدوية والخدمات، وفي الوقت نفسه، فإن التكلف. يتزايد الطلب على مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية واألورام والسكري أيضا

هذا ومن الظاهر النقص الحديد . وكذلك نقص المعدات الحديثة الضرورية، تحد من إمكانية الحصول على الخدمات الطبية في البلدان األفريقية
، (Blockchain: باإلنجليزية)الهواتف المحمولة، سلسلة الكتل : كمحرك للنمو، فإن الحاجة إلى التقنيات المتقدمة واضحة. لموظفين المؤهلين

ويصبح العدد الكبير . كل هذا سيحسن بشكل كبير من جودة الخدمات الطبية ويقلل التكاليف.  الطباعة ثالثية األبعاد، الطائرات بدون طيار وغيرها
ما هو . قوة دافعة لتطوير الطب عن بعد من السكان في أفريقيا الذين يعانون من األمراض المزمنة ويحتاجون إلى المساعدة الطبية والعالج عن بعد

تأثير التعاون مع روسيا على تطوير النظم الصحية في المنطقة األفريقية؟  في أي قطاع من القطاعات الصحية تستلزم االستثمارات العامة 
بلدان األفريقية؟  هل يمكن للتقنيات والخاصة بشكل خاص؟  ما هي التطورات المبتكرة األكثر طلبا اآلن في حل المشكالت الصحية الحادة في ال

 الحديثة فقط حل مشكلة نقص األطباء؟ ما الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تعزيز النظم الصحية الوطنية؟

 :المشرف

  R-Pharmروسيا التجارية؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات   -، رئيس المؤسسة الروسية العامة  أليكسي ريبيك •

 :المتحدثون

 األمين العام لمجلس الحكام في محافظات جمهورية كينيا ،عالى فيكليف أمبيتسا أوبارانيام •
 وزيرة الصحة في روسيا االتحادية، فيرونيكا سكفورتسوفا •
  جمهورية مصر العربيةفي  المالية ، وزيرمعالى محمد معيط •
 ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيارا هيلثسكومبوسو نجوزوانا •

 :ضاء الفريقأع

 شيفابي ش.م.ق. ،وتسويق ودعم الخدمات للمنتجات المدنيةالمبيعاتنائب المدير العام بشؤون تنمية أنظمة ، إيفان أوزجيخين •
  Reale Hospitalالرئيس األول للغرفة التجارية الصناعية لجمهورية كينيا والمؤسس  نائب، أيريك روتو •
  يةلوزارة الصحة للجمهورية التونس ة والدواءمديرة الصيدل، مريم رزق هللا كروف •
 E.I. Martsinovsky، مدير معهد علم الطفيليات الطبية واألمراض المدارية والتي تنقلها األمراض باسم ألكساندر لوكاشيف •
 وزير الصحة في جمهورية الكونغو،أيتني لونجودو •
 ،عضو هيئة ،لجامعية لجامعة موسكو الحكومية باسم م.ف. لومونوسوفا مدير األبحاث في العيادة نائب، سيمون ماتسكيبليشفيلي •

 رئاسة الجمعية الروسية ألمراض القلب
الجمهورية الجزائرية المديرة العامة للصيدلة واآلدوات الطبية لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ، سماية يحيوي •
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 الديمقراطية الشعبية
 

 11:00–12:30 

 1ر رقم المؤتمقاعة 

 

 إنماء العالقات االقتصاديةمن خالل 

 االستقالل و التقاليد القومية كأساس للتنمية: صورة المستقبل للقارة األفريقية 

إن السيادة االقتصادية والسياسية هي أساس التنمية . أن هناك مسألة بالغة األهمية للحفاظ على القيم واألولويات الوطنية  القومية في عصر العولمة
الى مهمة  تقاليد وقيم أفريقية " 2063األجندة لعام "تشير أهم الوثيقة  من وثائق البرنامج . في عالم متعدد المراكز، والبلدان األفريقية ليست مستثناة

ة األفريقية وحلولها كيف تحافظ البلدان األفريقية على هويتها اليوم؟  ما هي أهم مشاكل مؤثرة على مستقبل القار. ومثال وحدة الشعوب األفريقية
ل األكثر إلحاحا؟  كيف يمكن لروسيا أن تساعد شعوب القارة األفريقية على تطوير إستراتيجية لتطويرها واالحتفاظ بحق اتخاذ القرارات بشك

 مستقل؟

 :المشرف

 م واالتصال الجماهيريالروسية لتنمية مجتمع المعلومات واإلعال االتحادية، رئيس لجنة الغرفة العامة ألكساندر مالكيفيتش •

 :المتحدثون

  ADMIS Consultancyؤسس، الرئيس التنفيذي، أ، مفيفا أدومايتي •
 ، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للطاقة المستدامةكليفتون إليس •
 جيش جمهورية إفريقيا الوسطى   ، وزيرة الدفاع الوطني وإعادة بناءسعادة ماري نويل كيارا •
 ، رئيس جمعية األبحاث الحرة والتعاون الدوليوسيه ماتيموالنيج •
 جمعية األبحاث الحرة والتعاون الدوليمؤسس  ،لورنس ندونج •
  ، عضو جمعية االقتصاديين السودانيةعبد الوهاب عبد الرحمن نور الدايم سيد •
 ، المستشارة التنفيذية لحزب الحرية والديمقراطية في جمهورية )كوت ديفوار( ناتالي يامب •

 

 11:00–12:30 

 3المؤتمر رقم قاعة 

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 كفاءات العاليمستوى التكنولوجيات الروسية الجديدة والتعدين في أفريقيا: 

الصناعة  تكون. منها كتصديرات% 90يتخذ أفريقيا واحد من أول أماكن في العالم بخصوص الموارد المعدنية واستخراجه  التى تستخدم أكثر من 
أصبحت . الستثمارات األجنبية االجمالية اليهاامن % 75والتعدين محورا لكفاءات انتاجية والتصدير لكثير من البلدان األفريقية يتجه حوالي 

ر جديرة بالثقة وتصليح ينحفض الطاقة االنتاجية بسبب القيمة العالية لخدمات التقنية وآدوات غي.  أساليب التعدين التقليدية مكلفة بشكل متزايد اليوم
أية التقنيات الروسية الحديثة اليوم يمكن أن تضمن . بطيء وعامل المضاعفة المنخفض الستخدام اآلدوات وأحوال مخالفة قواعد األمن الكثيرة

 تطوير القطاع؟  كيف يمكن حل بشكل فعال مشاكل متعلقة بسالمة العمل والسالمة البيئية في صناعة التعدين؟

 :المشرف

نائب أمين الرئاسة لهيئة التعاون الدولي وأمين الهيئة اإلقتصادية الرقمية واالبتكارات لالتحاد الروسي لرجال ، إيجور بوجاتشوف •
 الصناعة والمنتجين

 :المتحدثون

 ، المدير التنفيذي لشركة تشيترا ذ.م.مفالديمير أنتونوف •
  تعدين، رئيس مجلس إدارة شركة جنرال مانيما للجورج أويما •
 ، المدير العام، ماكسيموس مينينج سارلجورج بكالي •

 المدير التنفيذي لشركة تسيفرا، بافيل راستوروبشين 
 National Minerals Agencyالمدير العام لشركة ، جوليوس ماتاي •
 )+( ALROSA، نائب المدير العام، فالديمير مارشينكو •
 (IRESENاء، معهد بحوث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة )، مدير حديقة الطاقة الخضرزكريا النعيمي •
• 

 13:00–14:30 

المؤتمر قاعة 
 "دوستويفسكي"

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 الجيولوجيا الروسية في إفريقيا: التراث ورؤية للمستقبل
 

 روسجيولوجيابمساعدة الشركة 
 

، على الرغم من أنها ما زالة غير مقدرة بشكل واضح. ومن بين القارات األخرى، تحتل القارة إفريقيا غنية بالموارد المعدنية بشكل استثنائي
يضا اإلفريقية المرتبة األولى من حيث احتياطيات خامات المنجنيز والكروميت والبوكسيت والذهب والبالتين والكوبالت والماس والفوسفوريت. أ

سكل كبير. والشركات الروسية، بدورها، تتمتع بخبرة واسعة في مجال االستكشاف الجيولوجي وتبدى تتوفر فيها احتياطات النفط والغاز الطبيعي ب
لمؤسسات اهتماما بالعمل في القارة اإلفريقية. ما هو مستوى التعاون الدولي بين روسيا وإفريقيا في مجال الجيولوجيا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه ا

ريقية؟ ما هي الخبرة والمعرفة المكتسبة خالل التواجد النشط للمؤسسات الروسية )والسوفيتية( في إفريقيا الجيولوجية الروسية لدول القارة اإلف
 وكيف يمكن أن يساعد ذلك في استئناف التعاون في القطاع الجيولوجي؟

 :المشرف

 Rosgeology JSC، المدير العام، رئيس مجلس اإلدارة ، سيرجي غوركوف •

 :المتحدثون

 وزير المعادن والنفط في جمهورية أنغوال،مانتينو بيدرو أزيفيدومعالى ديا •
  وزير الموارد المعدنية والنفط لجمهورية أنغوال، غابرييل توكوج دينغ أمايكفاي •
 وزير التعدين والموارد المعدنية لجمهورية سيراليون، فوداي رادو ايوكي •
 اجم ومجلس البترول والغاز، الرئيس التنفيذي لمجلس رواندا للمنفرانسيس جاتار •
 روسيا االتحادية، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في  ديمتري كوبيلكين •
 غينيا االستوائيةوزير التعدين والهيدروكاربونات في جمهورية  ،اابرييل مباغا أوبيانغ ليممعالى غ •
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 13:00–14:30 

المؤتمر قاعة 
 "بوشكين"

 

 التعاون اإلنساني واالجتماعي

 خالل خلق نوعية جديدة للحياة في أفريقيا  من

هذ وتبقي جودة الحياة  في . سنة 25شباب  أقل عمرهم  -بشر أفريقيا %  50غالبية السكان أكثر من . تزيد سكان أفريقيا بأسرع خطوات في العالم
ير آليات لتحسين نوعية حياة السكان األفارقة، وخاصة كيف يمكن لروسيا أن تساعد في تطو.  القارة األفريقية  واحدة من  أكثر المتدني في العالم

 الشباب؟ كيف يمكن تكثيف التعاون بين المؤسسات التعليمية في روسيا وإفريقيا، وكذلك تعزيز وجود متطوعين روس ذوي المهارات العالية في
لدان األفريقية؟  ما الذي يجب القيام به لرفع الوعي الدولي القارة؟  كيف يمكن تطوير المكتبات وزيادة إمكانية وصول الشباب إلى المعلومات في الب

 بالتراث األفريقي؟  كيف يمكن جذب الشباب وتعزيز التعاون لحماية التراث على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية؟

 :المشرف

 ، نائب المدير العام لوكالة األنباء الروسية تاسأندريه سوكولوف •

 :المتحدثون

 ، مدير مزانسي لإلنتاجك بادنهورستدير •
 Global Help to Heal Incالرئيس لشركة ، جان بيركمانس •
 EFG Private Bank Limited، مدير أول لبنك تشينتو كالينامو •
 Nord Gold SE ،عضو مجلس االدارة ،شؤون شركات اإلدارية ،رئيس المستشار القانونيال ،يفغيني تولوبينسكي •
 ، مؤسس فريق الشروق نكوجوزيف تيمشي •
 M. I. Rudomino، مديرة المركز الثقافي 'فرانكوتيكا'، مكتبة عموم روسيا لألدب األجنبي باسم تاتيانا سيمينينكو •
، دكتوراه في العلوم التاريخية؛ أستاذ ، قسم النظريات وتاريخ العالقات الدولية، معهد الدولة للتعليم الفدرالي فالديمير يورتاييف •

 لمستقل للتعليم العالي 'جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا'ا

 

 13:00–14:30 

المؤتمر قاعة 
 "تولستوي"

 

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 فريقيا في التنمية المستدامة العالميةإمساهمة الشباب من روسيا و

العالمية بجدول أعمال قضايا ركة القادة الشباب ورجال األعمال في حل الالشباب في التعاون الدولي وتهيئة الظروف الكاملة لمشا إشراكترتبط 

يمكن تعزيز التعاون الدولي بين شباب  .م2030 غاية عاملتنمية المستدامة لاألمم المتحدة ليكمل خطة  وهو م،2063 لغاية عامفريقي االتحاد اإل

والشركات الناشئة دورا خاصا في  يةالقياد المجتمعاتتلعب  .معينةل مشاريع روسيا وإفريقيا من خالل تبادل أفضل الممارسات والتواصل من خال

االقتصادي. ما هي و إقامة شراكات بين القادة الشباب لروسيا وإفريقيا باعتبارها أكثر اآلليات فعالية لتنفيذ التحول الهيكلي في المجال االجتماعي

فريقي ريقيا الموجودة للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال االتحاد اإلاآلليات للقادة الشباب ورجال األعمال من روسيا وإف

 تنمية تعاون الشباب؟ أمامفريقيا مبادرات دولية مشتركة؟ ما هي العوائق إ؟ كيف يطور الجيل الشاب من روسيا وم2063 غاية عامل

 :المشرف

 باب الجزائري، رئيس ومؤسس صندوق سفراء الشصالح الدين طيار •

 :المتحدثون

 ا االتحاديةروسي، رئيس اللجنة الفرعية لألمن االقتصادي، لجنة سالمة ريادة األعمال، غرفة التجارة والصناعة في فالنتين إيغناتييف •
، جامعة سوتشي FORWARD، رئيس قسم العمل التربوي واالجتماعي، رئيس مركز موارد التطوع شانوفمسيرجي تشري •

 الحكومية
 )نيجيرية( International Public School for Rural Educationالممثل لشركة ، رابيو نورا رابيو •
 نائب المدير لوكالة شؤون الشباب روسمولوديج، رومان كامايف •
 بي األسياويالمأمور العالي للتعاون الدولي ونائب األمين العام لمؤسسة التعاون االقتصادي األورو، غابرييل أنيسيت كوتشوفا •

 

 13:00–14:30 

 1المؤتمر رقم قاعة 

 

 التعاون اإلنساني واالجتماعي

 النساء في العالقات الروسية األفريقية: التوازن بين الجنسين في السياسة واالقتصاد والمجال االجتماعي
الم وتناقش في مواقع المنظمات والجمعيات الدولية مواضيع هامة في جميع مناطق الع النسائية القيادةوالنسائية  التجارية المشاريعيعد تطوير 

تريليون دوالر بحلول عام  28الرائدة. وفقا للتوقعات، فإن المشاركة الكاملة للنساء في االقتصاد ستزيد الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بمقدار 
الحالي، أجور النساء العامالت في دول أوروبا أقل بنسبة  م، وهو ما يعادل اقتصاد الصين والواليات المتحدة األمريكية معا. في الوقت2025

م، قدمت روسيا على 2019% عن متوسط أجور الرجال الذين يؤدون نفس الوظيفة. بالنسبة ألفريقيا وآسيا، فإن هذا المؤشر أكبر. في عام 15
تم تشكيله على أساس أفضل الممارسات الروسية والدولية. ما منصة اليونيدو نموذجا شامال لتطوير النظام اإليكولوجي "النساء واالقتصاد"، والذي 

في تطوير هي تدابير دعم النساء األكثر إلحاحا اليوم؟ ما الذي يمكن إدخاله في االقتصاد والمجال االجتماعي لروسيا والدول اإلفريقية للمساهمة 
 الحقوق والمبادرات االقتصادية للنساء؟

 :المشرف

 رئيسة الجمعية لوكالة المبادرات الستراتيجية لتقديم مشروعات جديدة ،أيلينا مياكوتنيكوفا •

 :المتحدثون

، رئيسة مؤسسة تطوير الدبلوماسية العامة 'نظرة المرأة'؛ سفير النوايا الحسنة، منظمة األمم المتحدة للتنمية فيرونيكا بيشكوفا •
 الصناعية )اليونيدو(

 تحاد األفريقي لمبادرات األعمال، رئيسة مجلس إدارة االناتاليا تسايزير •
 (TMGللتعدين  ) Tiguiلمجموعة  ةالتنفيذي ةوالرئيس ة، المؤسستيغويدانكي كامارا •
 مجلس إدارة السيدات في الخط األمامي ةورئيس ةالتنفيذي ةوالرئيس ة، المؤسسسلوسي زودفا موغامي •
 يات، رئيسة االتحاد الدولي لسيدات األعمال والمهنأماني عصفور •
 التجارة والصناعة في جمهورية رواندا ة، وزيرميريا هاكوزيارث •
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 لجمهورية مصر العربية وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،سعادة هالة حلمي السعيد يونس •
 

 13:00–14:30 

 2المؤتمر رقم قاعة 

 

 من خالل إنشاء المشاريع المشتركة

 المؤسسات واألدوات والضمانات :شراكة مستدامة في القطاع الزراعي

 PhosAgro PJSCبمساعدة 

ار إلى يشجع التطور التدريجي للبلدان األفريقية في السنوات األخيرة ونمو سكان القارة ومداخيلها على نمو اإلنتاج الزراعي، ومع ذلك، االفتق
لزراعي وقلة توافر الموظفين المؤهلين ال تلبي احتياجات السوق التكنولوجيات الحديثة، وعدم كفاية األراضي المناسبة للتداول لصالح اإلنتاج ا

في السنوات . نظرا للظروف الجغرافية الفريدة وموارد األراضي والمياه الشاسعة، تتمتع روسيا بإمكانيات زراعية هائلة. األفريقية بشكل كامل
وتعد روسيا اليوم واحدة من . واد الغذائية بنشاط إلى األسواق الخارجيةاألخيرة، تقوم الشركات الروسية بتطوير لصادرات المنتجات الزراعية والم

ومع ذلك، فإن التجارة المتبادلة الفعالة يعوقها عدد من حواجز البنية التحتية، التي يمكن أن .  أكبر عشر موردي المواد الغذائية إلى الدول األفريقية
كيف يمكن إنشاء بنية تحتية لوجستية مالئمة لتطوير الشراكات مع الدول األفريقية؟ . ي جديدتؤدي إزالتها إلى رفع مستوى التعاون إلى مستوى نوع

في اإلنتاج ما المطلوب لتطوير شراكة روسية أفريقية متبادلة المنفعة في مجال تجارة المنتجات الزراعية والغذائية؟ ما هي آفاق االستثمار الروسي 
 ريقيا؟الزراعي والبنية التحتية في بلدان أف

 :المشرف

 ، رئيس شركة استراتيجيات األغذية الزراعية ذ.م.م.ألبرت دافليف •

 :المتحدثون

 ، وزير الصناعة والتجارة واالستثمار في جمهورية نيجيريا االتحاديةأوتونبا أديني أديبايو معالى •
  Gemcorp Capitalالشريك اإلداري لشركة ، سليم بساك •
 PhosAgro PJSCلس اإلدارة، المدير العام، ، رئيس مجأندريه جورييف •
 ، نائب المدير العام، شركة الحبوب المتحدة ش.م.ك. المدير التنفيذي التحاد مصدري الحبوب إدوارد زرنين •
  United Oil Processing and Packagingالمدير العام لشركة ، يحي زكاريا الشفاعي •
 منطقة إفريقيا ، مجموعة البنك الدولي، قائد الممارسات الزراعية لكراي هولجر •
 URALCHEM OJSC، نائب رئيس مجلس اإلدارة  ديمتري كونيايف •
 الرئيس أمين مجلس الرئاسة مجموعة شركات "يوغ روسي" ، كيسلوفسيرجي  •
 روسيا االتحادية، نائب وزير الزراعة في سيرجي ليفين •
 لوطنية للتجارة والصناعة في كينيا، الغرفة اةالتنفيذي ة، المديرأنجيال ندامبوكي •

 :عضاء الفريق

 المدير التنفيذي للشركة  اإلدارية  "أيفكو"، سيرجي أيفانوف •
 نائبة المدير العام لشركة المحاصيل المتحدة، كسينيا بولوماتوفا •
 الرئسة العامة لشركة "أل. ك.ح.ب. باسم كيروف"،ناتاليا زاغورسكيا •
 ار المدير لإلدارة الفدرالية لرقابة الحيونات والزراعاتمستش، فاسيلي الفروفسكي •
 

 13:00–14:30 

 3المؤتمر رقم قاعة 

 

 من خالل إنماء العالقات االقتصادية

 تجربة روسيا وأفريقيا: قدرة تنافسية للهيئات القضائية الوطنية

ما .  القضائية الوطنية ليس فقط للشركات المحلية بل لالجنبية أيضاتسعى كل دولة إلى إنشاء النظام القانوني الذي سيزيد من قدرة تنافسية للهيئة 
القضائي هي الممارسات الدولية التي ينبغي استخدامها لتعزيز نمو الهيئة القضائية الوطنية؟ ما هي اآلليات التي بواسطتها ينبغي تحسين النظام 

ما هي الحلول القانونية الضرورة إليجاد الشروط المناسبة المالئمة لتطور ونظام تسوية المنازعات البديلة؟ كيف يتم تحسين نوعية العدالة؟ 
 العالقات االقتصادية بين روسيا وأفريقيا؟ 

 :المشرف

 اتحاد المحاميين لروسيا ،رئيس األدارة ،فالديمير جروزديف •

 :المتحدثون

 Monastyrsky، Zyuba، Stepanov & Partnersالشريك  ،كيريل أودوفيتشينكو •
 جوهانسبرغاتحاد المحاميين ل ،المحامي ،غاندي باديال •
  الرئيس للغرفة التجارية والصناعية لموسكو،فالديمير بالتونوف •
عضو مجلس اإلدارة العامة للمؤسسة اإلجتماعية "ديلوفايا روسيا" والمدير العام والشريك اإلداري للشركة القانونية  ،رجي جيبيليس •

 "أبفيل"
 وزير االستثمارات والشراكة الحكومة والخاصة في جمهورية غينيا،يسغابرييل كورت •
 BNB World Trading Corporationالرئيس والمدير العام لشركة ، لوسين ديه دوني نجوي •
 

  

 


