
برنامج الدورة الثامنة 

لندوة طوكيو الدولية للتنمية في 
إفريقيا

الصحافة*السبت 27 أوت

-08:00
08:50

استقبال 
الوفود
(قاعة 

اإلنتظار)

 09:00
 –

09:20

صورة 
جماعية 
(قصر 
املؤتمرات

تغطية كاملة 
متوفرة  في 

املركز 
اإلعالمي 



 09:20
 –

10:35

الحصة 
االفتتاحي
ة (قصر 
املؤتمرات

(

اإلشراف: فخامة السيد قيس سعيّد، 
رئيس 

الجمهورية التونسية

1. كلمة افتتاحية 
فـــــــــخامـــــــــة الـــــــــسيد قـــــــــيس ســـــــــعيّد، رئـــــــــيس -

الجمهورية.
2. الكلمات الرئيسية 

فــــــــخامــــــــة الــــــــسيد مــــــــاّكــــــــي ســــــــال، رئــــــــيس -
جمهورية السنغال

مـــــعالـــــي الـــــسيد كـــــيشيدا فـــــومـــــيو، رئـــــيس -
الوزراء الياباني

3. مداخالت الشركاء في التنظيم 
الـــــــــّسيد مـــــــــوســـــــــى فـــــــــقيه محـــــــــمد، رئـــــــــيس -

مفوضيّة االتحاد اإلفريقيّ
الـسيّدة أمـينة محـمد، نـائـبة األمـني الـعام -

لألمم املتّحدة
الـــــسيد أشـــــيم شـــــتايـــــنر، مـــــديـــــر بـــــرنـــــامـــــج -

األمم املتّحدة اإلنمائي
الــــــــسيّد دافــــــــيد مــــــــالــــــــباس، رئــــــــيس الــــــــبنك -

الّدولي 

تغطية كاملة 
متوفرة  في 

املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثقافة



 10:35
–

12:35 

الجلسة 
العامة 1 
(االقتصاد

(
(قصر 

املؤتمرات
(

اإلشراف: فخامة السيد قيس سعيّد، 
رئيس الجمهورية التونسية

1. كلمة افتتاحية 
فـــــــــخامـــــــــة الـــــــــسيد قـــــــــيس ســـــــــعيّد، رئـــــــــيس -

الجمهورية التونسية.
مـــــعالـــــي الـــــسيد كـــــيشيدا فـــــومـــــيو، رئـــــيس -

الوزراء الياباني

2. مداخالت ممثلي القطاع الخاص 
باليابان 

الـــسيد Ohashi Tetsuji مـــمثل اتـــحاد -
(Keidanren) األعمال الياباني

الــــسيد Mutuso  Iwai مــــمثل الــــرابــــطة -
اليابانية ملديري الشركات

الـــسيد   Muto Kohei الـــرئـــيس املـــديـــر -
 Double Feather الــــــــــــــعام لشــــــــــــــركــــــــــــــة

Partners
3. مداخالت ممثلي القطاع الخاص 

بإفريقيا  
الـــــسيدة أمـــــال ســـــعيدان، رئـــــيسة مـــــنظمة -

الشركات التونسية الناشئة
الــــــــــسيد Manar Sall، املــــــــــديــــــــــر الــــــــــعام -

 Petrosen Trading andلــ
Services

الـــسيد مـــوســـى حـــبينازا، الـــرئـــيس املـــديـــر -
KHENZ LTD العام لـ

4. مداخالت الضيوف
د. نـغوزي أوكـونـجو إيـواال، املـديـرة الـعامـة -

ملنظمة التجارة العاملية
د. أكــــــــينوومــــــــي أديــــــــسينا، رئــــــــيس الــــــــبنك -

اإلفريقي للتنمية

5. مداخالت املساهمني في التنظيم 
الــــسيد أشــــيم شــــتايــــنر، مــــديــــر الــــبرنــــامــــج -

اإلنمائي لألمم املتّحدة 

6. نقاش عام 
مداخالت رؤساء الوفود-

7.  مداخالت املساهمني في التنظيم 

تغطية غير 
متوفرة

توفير ملّخص 
في املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثّقافة

تغطية غير 
متوفرة

تغطية غير 
متوفرة



مداخالت رؤساء الوفود-

7.  مداخالت املساهمني في التنظيم 
الـــــــسيد عـــــــصمان ديـــــــاقـــــــانـــــــا، رئـــــــيس - منتدى 15:00

األعمال 
(نزل 

الاليكو)

تـقديـم: الـسيد سـاسـاكـي نـوبـوهـيكو، 1.
رئـــــيس ورئـــــيس مـــــديـــــر عـــــام الـــــوكـــــالـــــة 

اليابانية للتجارة الخارجية.
مداخالت 2.
مـــــعالـــــي الـــــسيد كـــــيشيدا فـــــومـــــيو، رئـــــيس -

الوزراء الياباني
فـــــــــخامـــــــــة الـــــــــسيد قـــــــــيس ســـــــــعيّد، رئـــــــــيس -

تغطية كاملة 
متوفرة في 

املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثّقافة

الصحافةاألحد 28 أوت

 09:00
 –

09:30

حفل تقديم 
جائزة هيدايو 

نوغوشي 
 Hideyo)

 (Noguchi
إلفريقيا
(قصر 

املؤتمرات)

إشراف: شيمي دجون (سفير 
التيكاد)

1. كلمة افتتاحية 
- فــــــخامــــــة الــــــسيد قــــــيس ســــــعيّد، رئــــــيس 

الجمهورية التونسية.

.تقرير ونتائج 2.
الـــــسيد كـــــوروكـــــاوا كـــــيوشـــــي، رئـــــيس -

لــــــجنة جــــــائــــــزة هــــــيدايــــــو نــــــوغــــــوشــــــي 
(Hideyo Noguchi) إلفريقيا

 تهنئة 3.
- مــعالــي الــسيد كــيشيدا فــومــيو، رئــيس 

الوزراء الياباني
 مداخالت الفائزين 4.

.1 Dr. Salim. S. Abdool
 karim

 Dr. Qurraisha Abdool و
Karim

الفائزين في مجال البحث الطبّي
الــسيّد Adam Wiess، مــديــر 2.

بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج الـــــــــقضاء عـــــــــلى دودة 
غــــــــــــينيا  الــــــــــــفائــــــــــــز فــــــــــــي مــــــــــــجال 

الخدمات الطبيّة

تغطية كاملة 
متوفرة في 

املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثّقافة



 09:30
 –

11:00

الجلسة 
العامة 2 
(الشؤون 

االجتماعية)
(قصر 

املؤتمرات)

إشراف: فخامة السيد ماّكي 
سال، رئيس جمهورية السنغال

 1. كلمة افتتاحية 
فـــخامـــة الـــسيد مـــاّكـــي ســـال، رئـــيس -

جمهورية السنغال
مــــــــعالــــــــي الــــــــسيد كــــــــيشيدا فــــــــومــــــــيو، -

رئيس الوزراء الياباني

2. مداخالت الضيوف:
الــــــــسيد  Yohei Sasakawa، رئــــــــيس -

 The Nippon Foundation
الــــــسيّدة خــــــولــــــة الّســــــليتي، نــــــاشــــــطة -

باملجتمع املدني التّونسي

3. مداخالت املساهمني في التنظيم 
الـــسيّدة أمـــينة محـــمد، نـــائـــبة األمـــني -

العام األمم املتّحدة
4. نقاش عام: 

مداخالت رؤساء الوفود-
5. كلمة ختامية 

فـــخامـــة الـــسيد مـــاّكـــي ســـال، رئـــيس -
جمهورية السنغال

تغطية كاملة 
متوفرة في 

املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثّقافة

تغطية غير 
متوفرة

توفير ملّخص 
في املركز 
تغطية غير اإلعالمي 
متوفرة



 11:00
 –

 12:30

الجلسة 
العامة 3
(السلم 

واالستقرار)
(قصر 

املؤتمرات)

إشراف: فخامة السيد ماّكي 
سال، رئيس جمهورية السنغال

1. كلمة افتتاحية 
فـــخامـــة الـــسيد مـــاّكـــي ســـال، رئـــيس -

جمهورية السنغال

2. مداخالت الضيوف:
- ،Makihara Hideki الــــــــــــــــــســـــيـــــد

األمــــــني الــــــعام ملجــــــموعــــــة الــــــصداقــــــة 
اليابانية-اإلفريقية

الــــــسيدة راضــــــية الجــــــربــــــي، رئــــــيسة -
االتحاد الوطني للمرأة التونسية

3. مداخالت املساهمني في التنظيم 
الـــّسيد مـــوســـى فـــقيه محـــمد، رئـــيس -

مفوضيّة اإلتّحاد اإلفريقيّ
4. نقاش عام: 

مداخالت رؤساء الوفود-

5. كلمة ختامية 
مــــــــعالــــــــي الــــــــسيد كــــــــيشيدا فــــــــومــــــــيو، -

رئيس الوزراء الياباني
فـــخامـــة الـــسيد مـــاّكـــي ســـال، رئـــيس -

جمهورية السنغال

تغطية غير 
متوفرة

توفير ملّخص 
في املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثّقافة

تغطية غير 
متوفرة

 12:30
 –

13:00

الحصة 
الختامية 

(قصر 
املؤتمرات)

إشراف: معالي السيد كيشيدا 
فوميو، رئيس الوزراء الياباني

      مــــــــــسـيـر الـجــــــــــلـسـة: الــــــــــــــــــّسـيـد  
 ،HAYASHI Yoshimasa
وزيـر الـشؤون الـخارجـية  الـيابـانـي 

واملبعوث الخاص للوزير األّول.

1. اعتماد مخرجات الجلسات

2. كلمة ختامية 
مــــــــعالــــــــي الــــــــسيد كــــــــيشيدا فــــــــومــــــــيو، -

رئيس الوزراء الياباني
فـــخامـــة الـــسيد مـــاّكـــي ســـال، رئـــيس -

جمهورية السنغال
فـــخامـــة الـــسيد قـــيس ســـعيّد، رئـــيس -

تغطية كاملة 
متوفرة في 

املركز 
اإلعالمي 

بمدينة الثّقافة




