
	برنامج مؤتمر
من :	وتحول الطاقة في مصر	2050االستراتیجیة الوطنیة لمواجھة التغیرات المناخیة 

	جالسجو إلى شرم الشیخ
 2021دیسمبر 	7الثالثاء :	الزمان

 القاھرة 	-جاردن سیتي 	-كورنیش النیل 	-فندق إنتركونتیننتال سمیرامیس القاھرة 	-قاعة كلیوباترا :	المكان
	التسجیل 9:30	-	9:00
	الكلمات الرئیسیة 10:00	-	9:30
	فرحات الدكتور محمد فایز 9:35	-	9:30

	مدیر مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة

9:35	-	9:40 
	الدكتور ریتشارد بروبست
	مكتب مصر	-الممثل المقیم لمؤسسة فریدریش إیبرت  

 السفیر محمد نصر  10:00	-	9:50
	مدیر إدارة البیئة في وزارة الخارجیة

10:00	-	11:00 
الجلسة 
 26آفاق تحول الطاقة في مصر والعالم في ضوء كوب 	األولى

 عنوان الورقة	المتحدث 	

10:00	-	10:10 
 الدكتور توماس ھیرش

	ألمانیا	–المدیر التنفیذي لمؤسسة نصائح حول المناخ والتنمیة 
	لقاء عبر منصة زووم 

 في جالسجو)	26كوب (أھم نتائج قمة المناخ 

10:10	-	10:	20 
 الدكتور مانفرید فیاشیدك

	فوبرتال األلمانيرئیس معھد 
	لقاء عبر منصة زووم 

 التحول المستدام لنظام الطاقة في مصر

10:20	-	10:	30 

	المھندس مالك عطاr الكباریتي
وزیر الطاقة والثروة المعدنیة األسبق وعضو مجلس االعیان في 

	المملكة األردنیة الھاشمیة
	لقاء عبر منصة زووم 

 تحول الطاقة في األردن

10:30	-	11:00 
 "الفرص والتحدیات:	آفاق تحول الطاقة في مصر"كتاب 

	الدكتور أحمد قندیلعرض 
	دراسات الطاقة في مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیةرئیس برنامج 

	استراحة شاي 11:30	-	11:00

11:30	-	13:00 
الجلسة 
	الثانیة

الرؤى غیر الحكومیة لتنفیذ االستراتیجیة المصریة لمواجھة التغیرات المناخیة حتى 
 	2050عام 

	 
	الدكتور عمرو الشوبكي

	للدراسات السیاسیة واالستراتیجیةمستشار مركز األھرام 
	رئیس الجلسة



 عنوان الورقة	المتحدث 	

	األستاذ عزت إبراھیم 11:40	-	11:30
 رؤیة المؤسسات اإلعالمیة	رئیس تحریر االھرام ویكلي وبوابة األھرام اإلنجلیزیة

	الدكتور المھندس محمد صالح السبكي 11:50	-	11:40
 رؤیة المجتمع األكادیمي	أستاذ ھندسة الطاقة بكلیة الھندسة جامعة القاھرة 

11:50	-	12:00 
 األستاذة أمیرة صابر

أمین سر لجنة العالقات الخارجیة بمجلس النواب، وعضو تنسیقیة 
	شباب األحزاب والسیاسیین

 رؤیة البرلمانیین واألحزاب السیاسیة

 سعفانالدكتورة سمر یوسف  12:10	-	12:00
 رؤیة المجتمع المدني	رئیس منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمیة

	الدكتور المھندس ماجد كرم الدین 12:20	-	12:10
	المدیر الفني بالمركز االقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

 رؤیة المنظمات الفنیة الحكومیة

	حدیث الخبراء والمناقشات 	13:00	-	12:20
	استراحة شاي 	13:00-13:30

13:30	-	15:30 
		2050نحو رؤیة مشتركة لتنفیذ االستراتیجیة المصریة لمواجھة التغیرات المناخیة حتى عام 

	)عصف ذھني-المائدة المستدیرة المغلقة (

	 
	الدكتورة دینا شحاتة

	خبیر في مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة
	إدارة الحوار

	)	مجموعة التنمیة المستدامة(الدكتور حسین أباظة  13:40	-	13:30

		)مجموعة التمویل(المھندس عماد حسن  13:50	-	13:40

	)مجموعة التعاون الدولي(السفیر جمال بیومي  14:00	-	13:50

	)مجموعة الموارد المائیة والمناطق الساحلیة(	أحمد یوسفاالستاذ الدكتور  14:10	-	14:00

	)مجموعة الطاقة المتجددة والغاز الطبیعي والھیدروجین(الدكتور المھندس جالل عثمان  14:20	-	14:10

	)مجموعة المدن الذكیة والمستدامة(الدكتورة المھندسة ھند فروح  14:30	-	14:20

	)مجموعة النقل النظیف(محمد حجازي  المھندس 14:40	-	14:30

	)مجموعة المجتمع المدني(األستاذ الدكتور صالح عرفة  14:50	-	14:40

	حدیث الخبراء والمناقشات 15:30	-	14:50
	غذاء 	15:30-16:30

	


