
 اإلجتماع المشترك لوزراء الزراعة والتعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار

 غانا -كيب كوست 
 حوار المائدة المستديرة السياسي الوزاري

 

 9102ديسمبر  5التاريخ: الخميس 

 0011-1211الزمن: 

(يحدد جامعة كيب كوستالمكان:.........)  
 

 افريقيا في مجال الزراعة والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واإلبتكارتعزيز توسع التعاون في المجال: 

 جامعة كيب كوست –ميري أما باوا  /السيدةمدير المراسم: 

  أمانويل أوكالني و د. سلفانس مينزا /مقرروا الجلسة: د. فلورانس ناكايوا و السيد

 المسؤول األجندة الزمن

 حلومة الغانيةال –وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار  -رئيس الجلسة: بروفسور كيوبينا فيرمبونق بوتنق

ر مدي -بروفسور جوزيف آرتي أمبيوا  كلمة الترحيب بالحضور 0000-0090
 غانا -جامعة كيب كوست 

المدير  –بروفسور أديباال إكوامو  وضع واعداد أجندة اإلجتماع 0090-0090
 التنفيذي لسكرتارية الروفورم 

رئيس  -معروفو -ياو أوسافو /السيد كلمة عن الحكومة الغانية 0090-0090
 غانا  –الوزراء 

 –جوزيفا ليونال كوريا ساكو  /السيد كلمة ممثل مفوضية اإلتحاد األفريقي 0090-0090
مفوض اإلقتصاد الريفي والزراعة 
 بمفوضية اإلتحاد األفريقي )يؤكد(

مؤسسات البنك الدولي في األمن الغذائي والتغذية  في  0090-0090
 الجزء الجنوب من العالم

مدير التدريب في  – هيود. سايمون إ
 –مجال الزراعة علي مستوي العالم 

 البنك الدولي 

كار البشرية والعلوم والتكنولوجيا واإلبتتقوية وتنمية القوي  0090-0099

 9009لمقابلة األجندة 

نائب مدير الزراعة  –د. جنفر بالنكا 
لنك ا –والتنمية البشرية واإلجتماعية 

 اإلفريقي للتنمية 

مجهودات بنك التنمية اإلسالمي لبناء القدرات في العلوم   9009- 0099
 والتكنولوجيا 

 بنك التمية اإلسامي

بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار وريادة  9001 - 9009
 األعمال ألجل التنمية اإلقتصادية 

 البنك العربي للتنمية اإلقتصادية 

 مؤسسة ماستر كارد )تؤكد( تحسين اعداد مؤسسة الشباب العامل بإفريقيا  9090 - 9001

 جميع الحضور نقاش مفتوح 9099 - 9090

 جامعة كيب كوست الدليل:  استراحة     9090 - 9099

 دقائق للقطر الواحد(: الحالة الراهنة للزراعة التعليم العالي والعلوم 9التقارير القطرية للوزراء )  9990 -9090
 والتكنولوجيا واإلبتكار ومواقع اإللتقاء للتعاون المشترك بين هذه األقطار

ير البيئة وز  –كيابينا فيرنمبونق بوتنق  نقاش عام 9990 -9990
 -و العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار  

 الحكومة الغانية

ديسمبر  9تقرير من اإلجتماع الفني للخبراء المنعقد في  9990 -9990

 وإعتباره مسودة البيان الوزراي  9090

 –بنجامين كوفي جياسي  /السيد
 المدير العام لوزارة التعليم 



ير البيئة وز  –كيابينا فيرنمبونق بوتنق  ـــــــــــــــــــــــــــــامالختـــــــــــــــــــ 9990-9990
 -و العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار  

 الحكومة الغانية

 وجبة الغداء 9990-9990
  

 


