
ዘርፍ 

                       

 

 

ዘርፍ 
 

ክስተቶች 
የሚከናወንበት ቦታ 

 
ቀን 

 
መረጃ   ለማግኘት 

ዘርፍ ፥ግብርና 

የግብርና መሣሪያዎች  

እንስሳት እርባታ 

አግሮ-ኢንዱስትሪዎች 
 

በምስራቅ አፍሪካ የፈረንሳይ 

የግብርና የጉብኝት ጉዞ 

ሁለት አማራጮችን ያካትታል : 

- ኬንያ & ታንዛንያ  

- ኬንያ & ኡጋንዳ  

- ኬንያ & ሩዋንዳ 
 

በኢትዮጵያ ወይም ሱዳን የመቀጠል 

አማራጭ 

ናይሮቢ (ኬንያ) +  

ዳሪ ሰላም (ታንዛኒያ) 

ወይም ካምፓላ (ኡጋንዳ) 

ወይም ኪጋሊ (ሩዋንዳ) 

ከ 4 እስከ 7 ሰኔ 
2011 
- 

ከ 11 እስከ 14 

ጁን 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

ዘርፍ ፥ ኢንዱስትሪ እና ክሊንቴክ 

 

የከተማ ልማት እና 

ዘላቂ ከተሞች 
 

የፈረንሳይ ሪፑብሊክ 

ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ እና 

ኬንያ በሚጎበኙበት ወቅት  

ከፈረንሳይ ልዑካን ጋር 

የሚካሄድ ዝግጅት 

አዲስ አበባ (ኢትዮጵያ) + 

ናይሮቢ (ኬንያ)  
 

ከ 2 እስከ 5 

መጋቢት 
 2011 
- 

ከ 11 እስከ 14 

ማርች 2019 

 
belien.gezahegn@businessfrance.fr 

 

ነዳጅ እና ጋዝ 
 

በነዳጅ እና በጋዝ ዙሪያ የንግድ 

መድረክ 

- ኡጋንዳ & ታንዛንያ 
 

ከፈረንሳይ የነዳጅ እና የጋዝ 

ፌዴሬሽን (ኢቫሌን) እና ከ ቶታል ጋር 

በመተባበር የተዘጋጀ ፕሮግራም 

 

ካምፓላ (ኡጋንዳ) +  

ዶር-ሳላም (ታንዛኒያ) 

ከ 12 እስከ 16 

ግንቦት 2011 
- 

ከ 20 እስከ 24 

ሜይ 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

አቪዬሽን ኢንዱስትሪ 

ከአየር ትራንስፖርት 

ድርጅቶች ጋር የንግድ 

ስብሰባዎች 

- ኢትዮጵያ 
 

ከኢትዮጵያ አየር መንገድ 

 ጋር በመተባበር የተዘጋጀ ፕሮግራም 

አዲስ አበባ (ኢትዮጵያ) 

ከ 12 እስከ 14 

መስከረም 
 2012 
- 

ከ 23 እስከ 25 

ሴፕተምበር 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

 

ታዳሽ (ሪንውብል) 

የኤኔርጂ ኃይሎች 
 

በሪንውብል የኃይል ማመንጫ 

ፕሮጀክት ላይ የንግድ መድረክ 

- ኬንያ 
 

ከኢኤሲ (EAC) ሪንውብል ኤኔርጂ 

ክለብ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ 

ፕሮግራም 
 

በታንዛኒያ፣ በኡጋንዳ፣ በሩዋንዳ፣ 

በኢትዮጵያ፣ በጅቡቲ፣ በሱዳን 

የመቀጠል አማራጭ 

ናይሮቢ (ኬንያ) 

ከ 12 እስከ 14 

መስከረም 
 2012 
- 

ከ 23 እስከ 25 

ሴፕተምበር 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

የ2011 / 2012 ዓ.ም. የንግድ ውይይት ፕሮግራም 

 ቢዝነስ ፍራንስ - ምስራቅ አፍሪካ 
 

   ኬንያ     ታንዛንኒያ     ኡጋንዳ      ሩዋንዳ     ኢትዮጵያ      ጅቡቲ       ሱዳን 
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የፈረንሳይ ኢምባሲ በኢትዮጵያ እና የአፍሪካ ዩኒየን 

የንግድ እና የኢንቨስትመንት ቢሮ ፦ ቢዝነስ ፍራንስ 

ቀበና ፡ ፈረንሳይ ለጋሲዮ 

የፓስታ ኮድ 2000 ፡ አዲስ አበባ ፡ ኢትዮጵያ 

ስልክ ፦ +251 (0) 11 140 00 38/39 ፡ 

ኢሜል ፦ addisabeba@businessfrance.fr 

www.businessfrance.fr 

 

 

ከሚከተሉት አጋሮች ጋር የተዘጋጁ ፕሮግራሞች 

 

 
 
 

የከተማ ልማት 

ውሃ እና ፍሳሽ 

የኃይል ፍጆታ 

ትራንስፖርት እና 

ተንቀሳቃሽነት 

በከተማ ልማት ዙሪያ የንግድ 

ስብሰባዎች 

- ኬንያ እና ኢትዮጵያ 
 

ከፈረንሳይ መንግስት ኢንቨስትመንት 

ባንክ (ቤፔኢ ፍራንስ) ጋር በመተባበር 

የተዘጋጀ ፕሮግራም 

ናይሮቢ (ኬንያ) + 

አዲስ አበባ (ኢትዮጵያ)  
 

ከ 8 እስከ 14 

ኅዳር 2012 
- 

ከ 18 እስከ 24 

ኖቬንበር 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

ዘርፍ ፥ ቴክኖሎጂ እና አገልግሎቶች 

 
 

የሞባይል ክፍያዎች 

ኢ-ኮሜርስ 

ኢ-አግሪ 

ኢ-ጤና 
 
 

በአፍሪካ የፈረንሳይ-ቴክ-

ጉብኝት 2019 

- አይቮሪ ኮስት እና ኬንያ 
 

በምስራቅ አፍሪካ ኮም ኤግዚቢሽን 

ላይ የተዘጋጀ የፈረንሳይ የአይቲ 

ፕሮግራም 

አቢጃን (አይቮሪ ኮስት) + 

ናይሮቢ (ኬንያ) 
 

ከ 1 እስከ 7 

ግንቦት 
 2011 
- 

ከ 9 እስከ 15 

ሜይ 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

ዘርፍ ፥ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ለጋሾች 

የተባበሩት 

መንግሥታት (ONU) 

ዓለም አቀፍ ለጋሾች 

ከተባበሩት መንግስታት-

አካባቢ ጋር የንግድ መድረክ  
- ኬንያ (የተባበሩት 

መንግስታት ዋና መሥሪያ 

ቤት - ONU-E) 
 

በኩባንያዎች መንደር የፈረንሳይ ቦታ 

ላይ የምርቶች እና የእውቀት ባህርያት 

አቀራረብ፣ የተባበሩት መንግስታት 

የአካባቢ ጥበቃ ጠቅላላ ጉባኤ እና 

የፈረንሳይ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ወደ 

ኬንያ በሚጎበኝበት ወቅት የተዘጋጀ 

ፕሮግራም 

ናይሮቢ (ኬንያ) 

ከ 4 እስከ 6 

መጋቢት 
2011 
- 

ከ 13 እስከ 15 

ማርች 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

በፈረንሳይ ሚከናወኑ አውደ ጥናቶች 

 

የገበያ መዳረሻ - 

የንግድ አሰራር ምክር 
 

ሱዳንን የተመለከተ ዎርክሾፕ 

ፓሪስ (የቢዝነስ ፈረንሳይ 

ዋና መሥሪያ ቤት) 
 

5 የካቲት 2011 
- 

12 ፌብሯሪ 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

የገበያ መዳረሻ - 

የንግድ አሰራር ምክር 
 

ኢትዮጵያን የተመለከተ 

ዎርክሾፕ 

ፓሪስ (የቢዝነስ ፈረንሳይ 

ዋና መሥሪያ ቤት) 
 

11 ሰኔ 2011  

- 

18 ጁን 2019   

 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

የገበያ መዳረሻ - 

የንግድ አሰራር ምክር 
 

ኤምቢሽን አፍሪካ (Ambition 

Africa 2019) የንግድ መድረክ 
ፓሪስ 

28 እና 29 

መስከረም 2012 
- 

9  እና  10 

ኦክቶበር 2019 

belien.gezahegn@businessfrance.fr 

 

 

ስፖንሰር 
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