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  AWIEF  الدورة الثامنة لمنتدى ريادة األعمال واإلبتكار األفريقي رمؤتم 

 تحت عنوان  

 "النهوض بأفريقيا من خالل التكامل بين الجنسين"

 2022سبتمبر   27- 26

 

بالتعاون    منتدى المرأة األفريقية لإلبتكار وريادة األعمالو    عقدت جمعية رجال االعمال المصريين

تحت   AWIEF  الدورة الثامنة لمنتدى ريادة األعمال واإلبتكار األفريقي مع  وزارة التعاون الدولي  

  -الدكتورة رانيا المشاط     وبحضوركل من عنوان "النهوض بأفريقيا من خالل التكامل بين الجنسين"

و الدكتورة مايا مرسي    جتماعيوزيرة التضامن اإل  - الدكتورة / نيفين القباج  و    وزيرة التعاون الدولي

المرأة   ىمنتد    -بمشاركة إيرين أوتشيم مؤسس ومدير تنفيذي   مصر  –رئيس المجلس القومي للمرأة  

اإلفريقية لإلبتكار وريادة األعمال ،وإيلينا أتاناسوفا بانوفا المنسق المقيم لمكتب األمم المتحدة في مصر،  

نسانزا باجانوا نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي »عبر زووم«، وكيكو ميوا   والدكتورة مونيك 

   لشركاء والشخصيات االفريقية.المدير اإلقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي والعديد من ا
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إن استضافة القاهرة للنسخة الثامنة من خالل افتتاحها للموتمر  ،الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليقالت  

األعمال   رجالمنتدى ريادة األعمال واالبتكار األفريقي يأتي نتيجة الشراكة البناءة بين وزارة التعاون الدولي، وجمعية  

صريين، ومنتدى المرأة األفريقية لالبتكار وريادة األعمال، مشيرة إلى أن استضافة المنتدى ألول مرة بمنطقة  الم

شمال أفريقيا يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز جهود تمكين المرأة على المستوى االقتصادي ودعم  

 .مية المستدامةدورها في مجال االبتكار وريادة األعمال لتحقيق التن

وأوضحت أن النسخة الحالية التي تُعقد تحت عنوان »النهوض بأفريقيا من خالل التكامل بين الجنسين«، توفر منصة 

ورواد  األعمال  مجتمع  من  الصلة  ذات  األطراف  بين  المشترك  العمل  لتعزيز  المبتكرة،  واألفكار  الحلول  لتعزيز 

تقبل أفضل ألفريقيا، من خالل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودعم  األعمال الستغالل الفرص الهادفة لبناء مس 

 .قدرة رائدات األعمال لتنمية أعمالهن

وأضافت أنه في ظل توجه العالم للتحول إلى االقتصاد األخضر وتخفيض االنبعاثات فإن المرأة يمكن أن يكون لها 

وا التكيف  مشروعات  وتحفيز  األهداف،  هذه  دعم  في  محوري  في دور  المناخية  التغيرات  تداعيات  من  لتخفيف 

، وهو ما يعد فرصة COP27 مجتمعاتهن، مشيرة إلى أن مصر تستضيف العام الجاري مؤتمر األمم المتحدة للمناخ

المجتمع الدولي نحو تحفيز التحول األخضر في   إهتمام  لتسليط الضوء على جهود العمل المناخي في القارة وحشد 

 .القارة التي تعد األقل مساهمة في االنبعاثات الضارة

التكنولوجي أهمية االبتكار والحلول  الدولي، على  التعاون  المرونة    ةوأكدت وزيرة  وبناء  تقليل االنبعاثات  من أجل 

النمو  تعزيز  كبير في  بشكل  يسهم  الذي  الغذائي  واألمن  الزراعة  قطاع  المناخية، السيما في  التغيرات  مع  للتكيف 
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االقتصادي في قارة أفريقيا، منوهة بأن المرأة تشكل نحو ثلثي العمالة األفريقية في قطاع الزراعة وتنتج أغلبية الغذاء 

 .قارة أفريقيافي 

أن قارة أفريقيا تضم نسبة كبيرة من رائدات األعمال الالئي يسهمن بشكل كبير في تعزيز تنافسية االقتصاد، وأن    كما

تحفيز بيئة ريادة األعمال وتهيئة البيئة التشريعية إلطالق العنان للطاقات الكامنة لرائدات االعمال في القارة، يدفع 

 .القتصاد في القارة ويعزز صموده أمام التغيرات المناخيةبشكل كبير دورهن في دعم ا

قيام   أهمية  إلى  التي   الدولونوهت  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بالتوسع في سياسات وبرامج دعم  األفريقية 

تقودها السيدات، ودعمهن لتجاوز التحديات التي تواجه مشروعاتهن، وتعزيز قدرتهن على توسيع نطاق أعمالهن 

ول لألسواق، بما يدعم مستقبل قارة أفريقيا، موضحة أن دول قارة أفريقيا أظهرت تقدًما كبيًرا على مستوى والوص 

جهود تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين على مدار العقد الماضي، وتهيئة بيئة العمل لتصبح أكثر مالءمة 

 .للسيدات، لتمكينهن من االستفادة من الفرص االقتصادية

الضوء على الجهود الوطنية لتمكين المرأة من خالل إطالق االستراتيجية الوطنية    الدكتورة رانيا المشاطت  وسلط

، والتي تستهدف دعم جهود تمكين 2017، من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام  2030لتمكين المرأة  

إلى أنه في هذا اإلطار أطلقت وزارة التعاون الدولي   المرأة بما يتسق مع األهداف االممية للتنمية المستدامة، الفتة

والمجلس القومي للمرأة والمنتدى االقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، والذي يستهدف سد فجوة 

 العمل بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في سوق العمل من خالل التعاون الوثيق بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع

 الخاص.

كما استعرضت العديد من المشروعات المنفذة بالشراكة بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لدعم تمكين المرأة 

والتي تعزز جهود حصول   STEM  والفتيات، من بينها إطالق مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات 

ية ودعم قدرتهن على المساهمة في تحقيق التنمية من خالل الحلول الفتيات على الفرص التعليمية في المجاالت العمل

 المبتكرة. 

والقطاع الخاص، المسابقة    التنميةولفتت إلى إطالق وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء  

تكنولوجيا المناخ من قارة والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال     ،Climatech Run 2022الدولية  

كنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل تأفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية وال

 المناخي، ومواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية الناجمة عنه . 
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، أن مصر منذ   كلمته االفتتاحية للمنتدىل  خال  المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال األعمال المصريينأكد  

تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بشكل كبير بتعزيز هويتها االفريقية واندماجها في احضان القارة بجانب 

التمكين االقتصادي للمرأة من خالل تعزيز التعاون االفريقي سياسيا واقتصاديا في قضايا األمن و المناخ والتنمية  

 .البشرية

  ً علينا جميعاً لمواجهة التحديات االقتصادية والتغيرات المناخية التي    واضاف  أن التعاون بين أبناء القارة أصبح لزاما

 .عمل المرأة في القارة االفريقية علىال شك سيكون لها تأثير قوي 

ً   البد من تعزيز التعاون االفريقي بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع  وقال  التعاون بين المنظمات   المدني وايضا

المعنية باألعمال في افريقيا من أجل النهوض بأنشطة األعمال وخلق بيئة مواتية للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 .في االقتصاد االفريقي مما سيكون له بالغ األثر في زيادة فرص العمل وزيادة الناتج المحلي االفريقي

تنمية    فعاالً   لمرأة االفريقية دوراً ا  دورأن  واشار الى    باالقتصاد االفريقي وعلينا كحكومات وشركاء  في النهوض 

ورجال األعمال منح المزيد من الفرص لسيدات االعمال وهو ما يصب في صالح التوازن والمساواة بين الجنسين  

 في العمل من خالل تبني منهجيات أكثر شمولية لمقدمي الخدمة.
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، إن المؤتمر في البتكار وريادة األعمال للمرأة االفريقيةاإيرين أوتشيم مؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدي  وقالت  

 .نسخته الثامنة يهدف إلى تحقيق االندماج بين الجنسين

  

تناقش واكدت أن مصر أحد الدول المتقدمة في دعم وتمكين المرأة وعمل النساء، كما أنها تستضيف قمة المناخ وهي  

 .أمور هامة تخص التنمية المستدامة والمرأة

  

حقق نجاحات في إزالة التحديات التي تواجهها المرأة االفريقية في العمل قد  في السنوات الماضية    ىوأشارت أن المنتد 

 .والمشاركة في التنمية وبناء قدرات القارة وتحويلها إلى قوة اقتصادية

  

رؤية وهذا بفضل االعتماد على دعم المرأة والنساء في مجال األعمال ومساعدتهم    واضافت، أصبحنا مؤسسة دولية لها 

 . للوصول إلي التمويل 

  

كبيرانه  قالت،  كما   حلم  التمويلية    لدينا  للمشاكل  حلول  إليجاد  والتصميم  والوعي  الثقة  ولدينا  وطموحات  وأهداف 

 .لمشروعات المرأة وتمكنيها في اقتصاديات القارة األفريقية

  

ً قدم   لتقديم حوافز لرائدات األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع هيئة المعونة    المنتدي برنامجا

األمريكية، كما اطلقنا برنامج لدعم وتحفيز األعمال وهي منصة رقمية تساعد على زيادة تنافسية المنتجات النسائية،  

 .ياالفريق  شراكة مع بنك التنميةالكما أننا مستمرون في 

 

أفريقيا   أجندة  لتطبيق  يسعي  االفريقية  المرأة  منتدي  أن  مستدام   2063وأشارت  ومستقبل  اندماج  هناك  يكون  وان 

 .ونكشف عن قدرات والموارد االفريقية
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زوووم ، أن خالل مشاركتها عبر    الدكتورة مونيك نسانزا باجانوا نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقيواكدت  

مشروعات رواد األعمال والشباب ومشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مفتاح النمو االقتصادي في افريقيا حيث 

 .من اجمالي األعمال %80تمثل نسبة  

  

وأشارت أن منتدى المرأة االفريقية يعتبر أحد المنظمات المعنية بتمكين المرأة االفريقية وحشد العديد من السيدات بما 

من خالل النسخ الماضية للمنتدى والبرامج الخاصة بأجندة الشمول واالدماج   2015الف امرأة منذ عام   15يتجاوز  

 .والمساواة بين الجنسين والمبادرات التمويلية للمرأة والشباب 

  

مليار دوالر تمويالت، لصالح مشروعات المرأة ورواد األعمال ودعم    100من كل    %10واكدت أهمية تخصيص  

، من خالل دفع التعاون الثنائي  2063األدوات المالية في الشركات لتمكين المرأة والشباب لتتماشي مع أجندة أفريقيا 

 .ومتعدد األطراف والمنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم للعمل الخاص 
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 المتحدة في مصر المنسق المقيم لمكتب األمم  إيلينا أتاناسوفا بانوفا

اسمحوا لي أن أشكر منتدى المرأة اإلفريقية لالبتكار وريادة األعمال على تنظيم هذا الحدث ، الذي استضافته وزارة 

 .التعاون الدولي وجمعية رجال األعمال المصريين

ألمم المتحدة األولوية ، هذه لحظة مناسبة لنا للتأكيد على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب ، الذي توليه منظومة ا

 ويلعب هذا الحدث دوًرا حاسًما في تسهيل مثل هذا التبادل الضروري للمعرفة وأفضل الممارسات.

شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا،    562وهذا ما يردده    -تقع مصر في قلب إفريقيا فيما يتعلق باالبتكاروريادة األعمال  

إلى الشركات، بما في   -حتى اآلن   2022مليون دوالر فقط في عام    300لي  اجتذبت حوا  -استثمارات متنامية  بها  و

 النمو. ذلك المؤسسات االجتماعية ، التي تستمر في 

 .% فقط من هذه الشركات التقنية الناشئة لديها مؤسسة واحدة على األقل12ومع ذلك ، يجب أن أقول إن حوالي 

الذي   الكثير  هناك  يزال  ال   ، وسادتي  القطاعات سيداتي  في  للمرأة  االقتصادية  المشاركة  لتوسيع  به  القيام  يتعين 

 االقتصادية النامية ، واالستفادة من إمكاناتها الكاملة وفقًا لذلك. 

 :قيادة األمم المتحدة قاطعة بشأن اإلمكانات الهائلة للمرأة

عين فقط ، على القوة واإلمكانات غير أكدت نائبة األمين العام ، أمينة محمد ، التي كانت هنا في القاهرة قبل أسبو 

 .المستغلة لمساهمات المرأة في التنمية المستدامة
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شدد األمين العام ، خالل انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة الجارية حاليًا ، على الحاجة إلى تكريس الجهود لضمان  

 مقدمة ومحور مسار التنمية المستدامة.تقليص الفوارق بين الجنسين ، وأن تكون قيادة المرأة ومشاركتها في 

وهي القوة الدافعة وراء تسريع    - تم تحديد أحد المجاالت الرئيسية التي تركز عليها األجندة المشتركة لألمم المتحدة  

المستدامة   التنمية  ذلك االستثمار في رائدات األعمال يتسهو هي    –أهداف  بما في   ، للمرأة  ل اإلدماج االقتصادي 

 .ودعمهن

للمرأة  مما   االقتصادي  للتمكين  األولوية  إعطاء  إلى  وصقلها    -يؤدي  المرأة  مهارات  )إعادة(  تحديدًا  أكثر  وبشكل 

 .واالستثمار في تعلم فرص العمل وريادة األعمال

إحدى المبادرات العظيمة للحكومة المصرية ، تحت قيادة وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ، بالشراكة 

المنتدى االقتصادي العالمي ، هي مبادرة سد الفجوة بين الجنسين. هذه الشراكة هي إثبات حقيقي لاللتزام والدافع مع  

 حول ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل وما يترتب على ذلك من تمكين. 

تتفق أن  الشركات الصغرى و  واآمل  للنجاح هي  الرئيسية  الدوافع  أن أحد  بإمكانياتها  معي في  الصغيرة والمتوسطة 

التحفيزية الهائلة ليس فقط لالستفادة من الشباب ، ولكن أيًضا للبناء على الشباب ، وال سيما قدرات الشابات والمعرفة 

 والشبكات واإلبداع والعقلية الجديدة.

لوجيا ، فضالً عن الخدمات وحده ، وفرت األمم المتحدة في مصر إمكانية الوصول إلى التمويل والتكنو  2021في عام  

إلى   من    200000الفنية  أكثر  استفادت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  قائمة.  ومشروعات  ناشئة  من   16000شركة  امرأة 

التدريبات على التعليم واإلدارة المالية ، وتطوير األعمال ، وإدارة المشاريع الصغيرة ، والمهارات القيادية والتسويق. 

 .محافظة 27من أصل  21ليصل إلى  -العمل يمتد عبر محافظات مصر واألهم من ذلك ، أن هذا 

كما تقوم األمم المتحدة في مصر بالبناء على المبادرات العالمية ، بما يتماشى مع الخطط واألولويات الوطنية للتنمية  

 المستدامة.

ذلك هو مبادرة أو   Generation Unlimited أحد األمثلة على  بلد  العالمية  باسم شباب  وهي أفضل   -المعروفة 

الممارسات العالمية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشباب لالستثمار في الشباب ، وخاصة النساء ، 

 ."خالل رحلتهم من "التعلم إلى الكسب 

األفكار والخبرة والمعرفة   خاصة وأن العديد من الشركاء الرئيسيين سيتبادلون  - بناًء على الزخم الذي يولده هذا الحدث  

نحن ، بصفتنا األمم المتحدة في مصر ، نتطلع إلى التعاون المحتمل حول التمكين االقتصادي للمرأة ، بما في ذلك   -

وبالطبع    -التوظيف والوصول إلى العمل الالئق ، المناصب في األدوار القيادية ، بما في ذلك في القطاع الخاص  

 كرة وريادة األعمال. الوصول إلى الفرص المبت

نحن هنا اليوم للتعبير عن استعدادنا ألن نكون شريًكا موثوقًا به في تمكين المرأة للمساهمة في االقتصاد ألننا نعلم أنه 

 .عندما تتاح الفرصة لمزيد من النساء للعمل ، فإن ذلك يجعل أسرهن ومجتمعاتهن ودولهن أكثر ثراءً 

حقًا المكان الذي نحتاج أن نسير فيه إذا أردنا ضمان مستقبل مستدام للجميع ، حيث إن التمكين االقتصادي للمرأة هو 

 لن يتخلف أحد عن الركب.

 

عن تقديرها وامتنانها للتعاون     المدير اإلقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي  -    السيدة كيكو ميوامن جانبها اعربت  

  ، المرأة  الجانبين في ملف  بين  كافة القائم  المرأة في  تمكين  للمرأة في مجال  القومي  مثمنة جهود مصر والمجلس 

 . المجاالت ، متطلعه الي مزيد من التعاون بين الجانبين خالل الفترة القادمة
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من الموضوعات الهامة  المؤتمر علي مدار يومين مجموعة من جلسات العمل العامة والقطاعية في عدداً  و ضمهذا 

 : منها 

 تقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ين الجنسين كوسيلة لل التكامل ب  .1
 2063أفريقيا  وأجندة

 

 

 فين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، جامعة النيل، عضو مجلس ادارةيد/ نقامت بإدارة الجلسة الحوارية  

المستدامة في   التنمية  التعاون    جمعية رجال األعمال المصريينورئيس لجنة  المشاط وزيرة  مع كل من د/ رانيا 

المرأة اقتصاديا من خالل الشراكات البناءة    الذي يدفع لتمكينالدولي التي أفادت انها من خالل التعاون متعدد األطراف  

أفريقيا   قارة  من  الناشئة  الشركات  واستهداف  التنمية  شركاء  التوسمع  خالل  سياسات    عومن  دعم  في  وبرامج 

تقودها السيدات لتحفيز بيئة ريادة األعمال ودعم تمكين المرأة ا لما يتفق    التيالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر  

 .للتنمية المستدامة ألمميةا األهدافمع 
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رة اأن الوز   القباج  وزيرة التضامن االجتماعي وزيرة التضامن د/ نفين  ومن خالل الجلسة الحوارية أفادت معالي  

من خالل التدريب والتمكين وتحسين جودة   اإلنتاجيةدعم وتمكين صغار المصنعين والتعاونيات    فيتلعب دور مهم  

التسويق وأقامه المعارض الداخلية والخارجية وأكدت    فيالمنتج ووضع معايير للتسعير وحماية المستهلك والمساهمة  

الالزمة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات مما يؤدى لزيادة حجم    ت ان الحكومة المصرية تعمل بجد لتطوير اإلجراءا

ة ذات  الصادرات لفتح افاق واسعة لنهضة االقتصاد وبالفعل مصر لها اتفاقات تجارة حرة مع العديد من الدول االفريقي 

                                                                للصادرات المصرية                                                                                                              أسواقتجارية كبيرة من ما يجعل أفريقيا واحدة من اهم  امزاي
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علي أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي بين    للمرأةالدكتورة/ مايا مرسي رئيسة المجلس القومي    شددت و   

يطلقها المجلس في مختلف المحافظات  وأشارت  إلى مبادرة   التياألفراد بقضايا المرأة من خالل حمالت التوعية  

 وتعزيز   بناء  إلى  وتهدف  الجمهورية  رئيس  حرم  السيسي  انتصار  السيدة  رعاية  تحت   المجلس  أطلقها  التي  “نورة”

روع القومي لتنمية  المش  إطار  في  وذلك  واالقتصادية  والصحية  االجتماعية  مهاراتهن  وبناء  وتمكينهن  الفتيات   قدرات

  األسرة المصرية في قرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى األجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث

 في االجيال الجديدة.  االستثمارتغيير حول قضايا المرأة في المستقبل الفتة إلى أهمية 
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أن جامعة النيل بصدد عمل برنامج تعاون مع اكسبو لينك لتأهيل الشباب وأصحاب فين عبد الخالق،  ينوأوضحت د / 

الفكرة وصوال لتصدير المنتج بما يشمل ذلك  المشروعات الصغيرة يشمل البرنامج مراحل المنتج المختلفة بداية من  

وستقدم كلية التعليم المستمر بجامعه النيل برامج ،  التسويق اإللكتروني لدعم استدامة العمل  خاصةً  كيفية التسويق و

ساب التعليم واكت  إلتاحةوذلك    مع   منتدى  المرأة االفريقية  لريادة األعمال واالبتكارمنح للطالب االفارقة بالشراكة  

 يحتاجها سوق العمل.  التيالمهارات 
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 المرأة تقود العمل المناخي واالستدامة  .2

 

 صحية مرنة  النهوض بالقيادة النسائية لبناء أنظمة رعاية .3
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الجمركية والغير  العائد على اإلستثمار في حالة إزالة العوائق  -   التمويل واالستثمار .4

 جمركية لإلستثمار 

 

لتغير المناخ وانعدام األمن  التحديات المزدوجة تحويل الزراعة األفريقية للتخفيف من  .5

 الغذائي
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 EBRDالبنك االوروبي العادة االعمار و التنمية  جلسة  .6
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 المستوى: جعل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تعمل للجميع جلسة نقاش رفيعة  .7
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 دور مصر في التنمية المستدامة في أفريقيا ) تقاسم اإلمكانيات لتحقيق استفادة مشتركة (  .8



23 
 

 

 



24 
 

 



25 
 

 

 رأس المال االستثماري ودعم األفكار المشرقة ألفريقيا .9

 التدريب والدعم للشركات الناشئة  .10
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ة والتكنولوجيا  التكنولوجيا واالبتكار: األدوات الرقمية إلطالق العنان لنمو الشركات الصغيرة والمتوسط .11

 ، والتكنولوجيا السحابية ، والذكاء االصطناعي ، والبيانات الضخمة وأنظمة الدفع  المالية

 

 الطاقة والبنية التحتية والتصنيع   -بناء أفريقيا  .12
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 :شارك في المؤتمر، من شركاء التنمية و المؤسسات و الجهات الدوليةو قد 
 منتدي المرأة اإلفريقية لإلبتكار وريادة األعمال بجنوب أفريقيا  .1

 مفوضية االتحاد األفريقي  .2

 في مصر  ألمم المتحدة مكتب ا .3

 البنك الدولي  .4

 هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر  .5

   اإلنسانية  بشان التدخالت و المساعداتجمهورية نيجيريا لرئيس كبير المساعدين الخاصين  .6
 UNDP منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  .7
 هيئة األمم المتحدة للمرأة في كندا .8
 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالبتكار رواندا .9
 مكتب مصر   - امازون  .10
 شركة كوكا كوال  .11
    UNIDO االمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة  .12
والرئيس المشارك للتحالف األفريقي إليصال اللقاحات التابع    -المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية  .13

 لالتحاد األفريقي 
 مؤسسة بيل وميليندا جيتس  .14
 (SAMRC) لمجلس البحوث الطبية بجنوب إفريقيا .15
 (LCCI) لغرفة التجارة والصناعة الغوس .16
  AFDBعة بنك التنمية األفريقيمجمو .17
  IFAD الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .18
 لإلقتصاد الرقمي   غرفة التجارة الدولية .19
 جامعة ماريالند ، الواليات المتحدة األمريكية  -   NASA Harvest Africa برنامج .20
 EBRD لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لمنطقة ا .21
 للتنمية لوكالة الفرنسية ا .22
 مستشارة تجارية ، إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة األمريكية  .23
 Afrexim bank البنك األفريقي لالستيراد والتصدير .24
 بورصة جوهانسبرج  .25
26. Impact Fund for African Creatives - IFFAC 
27. Google 
28. GIZ 
 مؤسسة التمويل الدولية  .29
 UNCDF) صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال - تحالف أفضل من النقد  .30
 GE   شرق إفريقيا جينرال الكتريك  .31
 ( AGFصندوق الضمان األفريقي )  .32

 

 : دولة، وهي  18ما شارك ممثلين من ك

غندا أو و ومالي وكندا، وكينيا، واإلمارات  ونيجيريا، وليبيا والمانيا، والهند، وإنجلترا، مصر وجنوب أفريقيا، وغانا 

 بروكسل، وأمريكا، وبتسوانا، ولوكسبورج. و رواندا
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