MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

„Afrika jako partner“
Vytváření příležitostí zapojením všech
pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí České republiky u příležitosti Dne Afriky
a předsednictví České republiky v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC)
dne 24. května 2018 na Ministerstvu zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha
V návaznosti na první ročník konference „Afrika jako partner“ v roce 2017 a posilování přítomnosti
České republiky v Africe v oblasti bezpečnosti, obchodu i rozvojové spolupráce je cílem letošní
konference diskutovat o dalších příležitostech pro partnerství České republiky a afrických zemí.
Konference se koná v kontextu aktuálního předsednictví České republiky v Hospodářské a sociální
radě OSN (ECOSOC), kde se v souladu se svou předsednickou prioritou, jíž je účast na veřejném
životě jako prostředek a cesta k vytváření a posilování udržitelné, odolné a inkluzivní společnosti,
Česká republika snaží podporovat nové způsoby zapojení podnikatelského sektoru a dalších aktérů
do zvyšování prosperity a mezinárodní spolupráce. Pracovním jazykem konference bude čeština a
angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno.
PROGRAM
12:30 – 13:00 Registrace účastníků
13:00 – 13:10 Zahájení: Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky
13:10 – 14:20 Panel 1: Současné ekonomické trendy a výzvy v Africe
Federico Bonaglia, zástupce ředitele, Rozvojové centrum OECD
Mekondjo Kaapanda-Girnus, obchodní rada, Velvyslanectví Namibie v Berlíně
El Arbi Mrabet, výzkumný pracovník, Královský institut pro strategická studia
v Rabatu
moderátor: Tereza Němečková, Katedra mezinárodního obchodu, Metropolitní univerzita Praha
14:20 – 14:30 Přestávka
14:30 – 15:55 Panel 2: Příležitosti a doporučení pro podnikatelské aktivity v Africe
Marian Jurečka, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Mory Diane, generální ředitel, Scanning Systems, Pobřeží slonoviny
Dagmar Červinková, obchodní ředitelka, BGM Export
Jan Prouza, vedoucí katedry politologie, Univerzita Hradec Králové
moderátor: Jiří Hansl, ředitel Zahraničního odboru, Hospodářská komora České republiky
15:55 – 16:00 Závěr: Ivan Jančárek, zástupce náměstka ministra zahraničních věcí České
republiky
Součástí oslav Dne Afriky bude také promítání dokumentárního filmu „Archa světel a stínů“, ve
spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, ve Francouzském institutu v Praze dne 22. května 2018
v 19:00 hod.
Na konferenci se zaregistrujte na https://goo.gl/forms/4rsgBqoKdhAWTkug2
Bližší info na facebookové události https://www.facebook.com/events/1689269677822195/

