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 برنامج عمل
 سبوع العربي للتنمية المستدامةاأل

 )النسخة الثانية(
 ــــــــــ

 19/11/2018 ثنينال 

 تسجيل قاعةال 09:00
 الفتتاح الكبرى 11:30 – 10:00

 ، جامعة الدول العربيةمدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليوزير مفوض،  السيدة ندى العجيزي تقديم 
 جامعة الدول العربيةلعام الين األم السيد أحمد أبو الغيطمعالي  المتحدثون

 األمين التنفيذي للجنة القتصادية والجتماعية لغربي آسيانائب  السيد منير ثابت
 كبير المستشارين الستراتيجيين بالمكتب اإلقليمي للدول العربية، برنامج المم المتحدة النمائي   السيد عادل عبد اللطيف

 الدولي البنك ،وجيبوتي واليمن مصر برنامج رئيس السيد أشيش خانة
 لجنة األمم المتحدة القتصادية ألفريقيا 

 مصر العربية تلقيها معالي وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداريكلمة فخامة رئيس جمهورية  معالي الدكتورة هالة السعيد

 استراحة        12:00 – 11:30
 دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية الكبرى 13:30 – 12:00

 كبير مستشاري رئيس البنك اإلسالمي ،السالميالمبعوث الخاص ألهداف التنمية المستدامة للبنك  الدكتور رامي أحمد الميسر 
 جمهورية مصر العربية ،اإلداري واإلصالحوزيرة التخطيط والمتابعة  الدكتورة هالة السعيدمعالي  المتحدثون

األميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل 
 مقرن

المملكة العربية  ،وزارة القتصاد والتخطيط ،التنمية المستدامة وشؤون مجموعة العشرينالوكيل المساعد لشئون 
 السعودية

 المدير القليمي، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة الدكتور عبد السالم ولد أحمد
 ة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريكاديميرئيس األ  سماعيل عبد الغّفارإ الدكتور

 مؤسسة فورد ،فريقياأمدير المكتب القليمي بالشرق الوسط وشمال  الدكتورة نهى المكاوي
 ، البنك السالميالمدير العام لبرامج الدول وليد عبد الوهاب الدكتور
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 رئيس مؤسسة زيتونة تمكين، تونس  نبيل غالب الدكتور

 استراحة         13:45 – 13:30
 التمويل المستدام الكبرى 15:15 – 13:45

 مصر، منسق األمم المتحدة المقيم السيد ريتشارد ديكتس الميسر 
 منظمة التعاون والتنمية  إدارة التعاون التنموي، مدير خورخي داسيلفاالسيد  المتحدثون

 مؤسسة فورد ،نائب الرئيس التنفيذي هيالري بنينجتونالسيدة 
 األمين العام لتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح

 مؤسسة ساويرس ،المدير التنفيذي نورا سليمالسيدة 

 دبي 2020غداء برعاية إكسبو        16:15 – 15:15
 التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات الكبرى 18:00 – 16:15

 جامعة الدول العربية  ،األمين العام المساعد رئيس مكتب األمين العام السفير حسام زكي الرئيس 
 المنظمة الدولية للهجرة ،المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا السيدة كارميال جودو الميسر

 أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المملكة األردنية الهاشمية السيد زياد عبيدات المتحدثون
 األمم المتحدة لألغذية والزراعةالمدير القليمي، منظمة  الدكتور عبد السالم ولد أحمد

 العالمي الغذاء برنامج ،اإلقليمي المدير نائب أوبرلين نيكولس السيد
 األمم المتحدة ،رئيسة وحدة األمن البشري السيدة مهرناز موستافافي

 المكتب القليمي، برنامج األمم المتحدة النمائي  السيد كيشان خوداي
 صندوق األمم المتحدة للسكانالمستشار اإلقليمي للصحة اإلنجابية،  شبل صهباني الدكتور
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 20/11/2018الثالثاء 
 تسجيل 08:30

 الستثمار في رأس المال البشري كونراد 10:45 – 09:00

 كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريرئيس األ  الدكتور اسماعيل عبد الغفار الرئيس 
 جمهورية مصر العربية ،التعليمالتربية و وزير  الدكتور طارق شوقيمعالي  المتحدثون

 األمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الجتماعية، جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالةالسفيرة 
 المصري رئيس اللجنة لجنة الشباب بالمجلس العلى للثقافة، عضو البرلمان الدكتورة جهاد عامر

جمهورية مصر العربية، مدير مركز السياسات القتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتور خالد أمين  
 رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية في لبنان وسوريا واألردن، البنك الدولي السيدة حنين اسماعيل

 العربي القتصاد الرقمي: مستقبل العالم النيل 10:45 – 09:00
  ، شبكة راديو النيلعالميةإ مارينا المصريالسيدة  الميسر 

لقائم بأعمال رئيس اإلدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير اإلقليمي للصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات ا دكتورة هدى دحروج المتحدثون
 ، جمهورية مصر العربيةوالتصالت

الدولي البنك وجيبوتي، واليمن مصر برنامج رئيس السيد أشيش خانة  

 مرفق المناخ وترابطاته عايدة 10:45 – 09:00
 مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية السيدة ندى العجيزي الرئيس 

 المناخ مخاطر مبادرة برنامج منسق وديد عريان الدكتور الميسر
 للمياه العربي المجلس رئيس،  زيد أبو محمود الدكتور المتحدثون

 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامجالمدير القليمي،  السيدة زينة علي أحمد
 الكوارث مخاطر من للحد المتحدة األمم مكتبالمدير القليمي،  السيد سوجيت كومار موهانتي

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج العربية، المنطقة في والمرونة الكوارث مخاطر من والحد المناخ لتغير اإلقليمي الفريق رئيس السيد كيشان خوداي
 العالمي الغذاء برنامج الشرقية، وأوروبا الوسطى وآسيا أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة اإلقليمي، المدير نائب السيد كارلو سكارامال
 للبيئة المتحدة األمم برنامج تمويل مبادرة السيدة جيده حداد

 استراحة 11:00 – 10:45



4 
 

 إقامة مجتمعات سلمية في مناطق النزاع النيل 12:45 – 11:00
 رئيس مؤسسة ماعت السالم والتنمية، رئيس المجموعة األفريقية الكبرى للمنظمات الغير حكومية، األمم المتحدة السيد أيمن عقيل الرئيس 
 DMCبقناة  اإلعالمي السيد عمرو خليل الميسر 

 أفريقيالبرنامج األمم المتحدة النمائي،  مستشار السيد بول أوكومو المتحدثون
 خبيرة حقوقية، المم المتحدة، التحاد الوروبي  الدكتورة أستريك شتوكلبرجر

 للسالم والتنميةممثل التحالف الدولي  ،المستدامة التنمية خبير السيد أندريوس بسيش

 بناء النسان نحو اقتصاد مستدامجامعة هارفارد:  عايدة 12:45 – 11:00
 جمهورية مصر العربية ،مستشار وزيرة التضامن الجتماعي سحر البزاراألستاذة  الميسر 

 جون كينيدي للعلوم الحكومية في جامعة هارفارد مدير البرامج بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كلية دكتور خوان مانويل جارسيا ال المتحدثون
 خبير الدكتور جوناس درايجي

 )اجتماع مغلق( مائدة مستديرة: مبادرة التمويل المستدام إيزيس 12:45 – 11:00
 استراحة 13:00 – 12:45
 القضاء على الجوع في المنطقة العربية كونراد 15:00 – 13:00

 وكيل وزارعة الزراعة والغابات، جمهورية السودان باسبارالدكتور إبراهيم  الرئيس 
 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،اإلقليمي المدير السيد عبد السالم ولد أحمد المتحدثون

  العالمية الصحة منظمة ،اإلقليمي المدير المنذري أحمدالدكتور 
 التنمية الزراعية العربية منظمةال ،المدير العام براهيم الدخيريإ الدكتور

 العالمي اءغذال برنامج الشرقية، وأوروبا الوسطى وآسيا أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة ،اإلقليمي المدير نائب السيد كارلو سكارامال

 الستثمار في الطاقة المستدامة النيل 15:00 – 13:00
 الجديدة والمتجددة، جمهورية مصر العربيةرئيس هيئة الطاقة  الدكتور محمد الخياط  الرئيس 

 مدير إدارة الطاقة، جامعة الدول العربية المهندسة جميلة مطر المقرر
 مستشار اقتصادي بإدارة الطاقة، جامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح اهلل المتحدثون

 المتجددة وكفاءة الطاقةالمدير التنفيذي للمركز اإلقليمي للطاقة  الدكتور أحمد بدر
 الشركة القابضة للكهرباء، جمهورية مصر العربية المهندسة لمياء عبد الهادي

 الدولي البنك ،التحتية والبنية المستدامة التنمية برنامج رئيس السيد أشيش خانة
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 رئيس شركة دي كاربون إيجيبت الدكتور إيهاب شلبي
 السويديشركة  المهندس وائل حمدي 
 شركة أكوا باور المهندس حسن أمين

طالق تقريرحوار حول تمويل التنمية المستدامة و  عايدة 15:00 – 13:00  منظمة التعاون القتصادي والتنمية ا 
 رئيس ومؤسس شركة سانيد للعطاء الجتماعي الستشارية في المنطقة العربية هلل كتاب دكتور عطاال الميسر 

 ، جامعة الدول العربيةمدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي السيدة ندى العجيزي المتحدثون
 مؤسسة فورد ،مدير المكتب القليمي بالشرق الوسط وشمال افريقيا دكتورة نهى المكاويال

 منظمة التعاون القتصادي والتنمية ات التمويل التنموي،محلل سياس السيد غيوم ديالنداندي
 منظمة التعاون القتصادي والتنمية ات،محلل سياس السيد إميليو شيوفالو

 غداء 16:00 – 15:00
 مة والتواصل الجتماعي ومفاهيم النوع الجتماعي في المجتمععاالقوى الن كونراد 18:00 – 16:00

 اإلعالمية، قناة سي بي سي إكسترا السيدة مروج إبراهيم الميسر 
 الكاتب والسيناريست مدحت العدل كتوردال المتحدثون

 جامعة القاهرة  ،همنتي األإستاذ أمراض النساء والتوليد ومؤسس حملة أ عمرو حسينكتور دال
 ممثلة الفنانة هند صبري
 ممثل الفنان حسن الرداد

 يجيبتإهيئة بالن انترناشيونال  ،مديرة البرامج براهيمإجاسنت  كتورةدال
 همنتي األإوالمتحدث الرسمي لحملة  منصات التواصل الجتماعيخصائية تغذية و مدونة على ا نورهان قنديل ةكتور دال

 المناخ وأهداف التنمية المستدامة تعزيز الترابط بين مخاطر الكوارث وتغير النيل 18:00 – 16:00
 CBC قناة صاحبة السعادة، برنامج تحرير رئيس السيد أحمد فايق الميسر 

 ، جمهورية مصر العربيةالهجرة وشئون المغتربين المصريين ةوزير  الدكتورة نبيلة مكرم معالي المتحدثون
 مدير برنامج الدراسات العليا في علوم الحاسوب والبيانات، جامعة تشابمان، كاليفورنيا دكتور هشام العسكريال
 (مصر) الصحراء بحوث لمركز السابق المدير عبد الجليل إسماعيلدكتور ال
 المناخ مخاطر مبادرة برنامج منسق دكتور وديد عريانال

 الوضع الديموغرافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عايدة 18:00 – 16:00
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 األمين العام للمجلس األعلى للثقافة، جمهورية مصر العربية  الدكتور سعيد المصري الميسر 
 للسكان المتحدة األمم صندوق، والتنمية للسكان إقليمي مستشار السيدة هالة يوسف المتحدثون

 برلمانعضو و  اقتصادي خبير السيدة هالة أبو علي
 مدير مركز بصيرة الدكتور ماجد عثمان
 إدارة الدراسات والبحوث السكانية، جامعة الدول العربية السيدة شعاع دسوقي
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 21/11/2018األربعاء 
 تسجيل 08:30

 مواطنة الشركات والطريق نحو نمو مستدام كونراد 10:45 – 09:00
 رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال األعمال نيفين عبد الخالقالدكتورة  الميسر 

 المهندسون الستشاريون شركة جماعةنائب رئيس مجلس ادارة 
 الستدامة والتسويق واإلعالم بالبنك العربي اإلفريقي الدولي رئيس قطاع داليا عبد القادر الدكتورة المتحدثون

 "جيزة سيستمز"شركة ل و الرئيس التنفيذي دارةاإلرئيس مجلس  المهندس شهاب النواوي 
 شل مصر ةشرك مجلس إدارةنائب رئيس  معتز درويشالسيد 

 الفكرية "رعاية" لإلعاقاتمجلس ادارة الجمعية المصرية التحادية رئيس و  رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألكان" القابضة خالد نصير المهندس
 اإلسكندريةاعمال سيدات القتصادي لمجلس الرئيسة  السيدة ريم صيام

 رئيس شركة سي إس آر إيجيبت السيد حسن مصطفى

 معًا للقضاء على سوء التغذية النيل 10:45 – 09:00
 إفريقيا شرق شمال نستله شركة ،الشركات شؤون رئيسة كمال نهلةالسيدة  الميسر 

 جمهورية مصر العربية، وزير الصحة األسبق عادل العدوى  دكتور المتحدثون
 الولدة حديثي لرعاية المصرية والجمعية لألطفال، الطبية الجمعية المصرية، الطبية الجمعية عضو يدكتور أحمد البليد

 الطفل وصحة األطفال لطب الملكية الكلية ألعضاء المصرية الجمعية رئيس األلفيدكتوره عبله 
 األوسط الشرق نستله شركة ،للتغذية اإلقليمي والعافية الصحة مدير كنعان سارة السيدة

 استراحة 11:00 – 10:45
 الستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونراد 12:45 – 11:00

  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،والمتوسطة الصغيرة الشركاتلبرنامج  اإلقليمي المدير السعديالسيدة ريم  الميسر 
العربية مصرجمهورية  الدولي، والتعاون الستثمار لوزير مستشار كبير الدكتور شهاب مرزبان المتحدثون  

العربية مصرجمهورية  األعمال، وريادة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات والصناعة التجارة وزير مستشار السيد حسام فريد  
 ركز ريادة األعمال باألكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحريمرئيس  الدكتور وائل دسوقي
 رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري الدكتور هشام عكاشة

  مؤسسة إي جي إكس اإلدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيس السيد أحمد بداعة
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 أطر التشبيك بين المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية النيل 12:45 – 11:00
 المنسق العام، الشبكة العربية للبيئة الدكتور عماد الدين عدلي الميسرالرئيس/ 

 رئيس مجلس أمناء، المنتدى المصري للتنمية المستدامة
 رئيس جهاز شئون البيئة األسبق الدكتور المحمدي عيد المتحدثون

 عضو المجالس القومية المتخصصة
 نائب الرئيس، المنتدى المصري للتنمية المستدامة

 أستاذ القتصاد الخضر، جامعة عين شمس يمن الحماقيالدكتورة 
 عضو المنتدى المصري للتنمية المستدامة

 الجتماع، مركز بحوث الصحراءأستاذ علم  هاله يسريالدكتورة 
 عضو المنتدى المصري للتنمية المستدامة 

 وكيل محافظ البنك المركزي األسبق فائقة الرفاعيالدكتورة 
 عضو المنتدى المصري للتنمية المستدامة

 الخبير البيئي الدولي مجدي عالمالدكتور 
 استراحة 13:00 – 12:45
 2030الشباب في تحقيق أجندة التنمية المستدامة دور  كونراد 15:00 – 13:00

 أمين عام الشباب العربي للتنمية المستدامة السيد وليد عاطف الرئيس 
 DMCإعالمية، قناة  داليا أشرفالسيدة  الميسر

 وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الدكتور أشرف صبحيمعالي  المتحدثون
 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربرئيس المكتب التنفيذي 

 والشباب لألطفال المتحدة لألمم الرئيسية المجموعة ، أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة اإلقليميالممثل  السيد سامح كامل
 الشباب العربي للتنمية المستدامة الخارجية، الشؤون أمين

 التحاد السعودي للرياضة المجتمعيةعضو مجلس ادارة  األستاذة رزان فرحان العقيل
 مدرس واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، جامعة القاهرة الدكتور إسماعيل أنور

 لخدمات السياحة العالجية Curo Tripمؤسس شريك، شركة 
 Leadership factory ، المشارك المؤسس السيد عبد الرحمن أيمن
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 2018-2017 الدولية الدولي لمنظمة أيسيك رئيسال
 أمين اللجان المتخصصة، الشباب العربي للتنمية المستدامة األستاذة صبا يوسف

 أتوبر 6مدير إدارة العالقات القتصادية، جامعة  أحمد االسيدة يسر 
 2018أكتوبر الحاصبين على المركز الثاني بكأس العالم لريادة األعمال  6المشرف الكاديمي إلناكتس 

 الترابط بين التنمية الريفية والحضرية النيل 15:00 – 13:00
 ، جامعة الدول العربيةمدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي السيدة ندى العجيزي الرئيس 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية العربية، للدول اإلقليمي المكتب مدير حمدأزينة علي السيدة  الميسر
 منظمة الهجرة الدولية ،العربية للدول اإلقليمي المكتب مدير السيدة كارميال جودو المتحدثون

 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،األوسط الشرق لمنطقة اإلقليمي المدير السيد أحمد سعد الدين
 للمستوطنات البشريةبرنامج األمم المتحدة  ،القطرية البرامج مديرة الهادية رانياالسيدة 

 مستقل خبير السيد صالح زغيب

 غداء  16:00 – 15:00
 دور البداع في تنوير المجتمع كونراد 18:00 – 16:00

 الفنان أحمد مكي المتحدث 

 للمدن شخصية وروح النيل 18:00 – 16:00
 مؤسسة فورد ،فريقياأوسط وشمال لشرق األ لمكتب االمدير التنفيذي  الدكتورة نهى المكاوي الميسر 

 والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمةمساعد المدير العام للعلوم الجتماعية والنسانية،  السيدة ندى الناشف المتحدثون
 للمستوطنات البشريةبرنامج األمم المتحدة  العربية، للدول اإلقليمي المكتب البشرية، المستوطنات كبار مكتب الدكتور عرفان علي

  مجاورة/  البناء بيئة جمعية منصور أحمدالسيد 
  العامة األشغال ستوديو مشارك، مؤسس سكسوك عبيرالسيدة 
 الحضري للمختبر المشارك والمدير والتصميم العمراني للتخطيط مساعد أستاذ فواز منىالسيدة 
  والفنون للثقافة العربي للصندوق التنفيذي المدير مسمار ريماالسيدة 
 عضو مجلس محافظة نينوى، جمهورية العراق داود جندي سليمانالسيد 

 تحسين وتطوير التعليم وآثارهالجامعة األمريكية:  عايدة 18:00 – 16:00
 بالقاهرة األمريكية الجامعة اإلسالمية، الدراسات أستاذ دكتور محمد سراجال الرئيس/الميسر 

 بالقاهرة األمريكية الجامعة، محاضر الدكتورة وفية حمودة المقرر
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 المتحدة المملكة في المسلمة المرأة مجلس مستشار المسلمين، لشؤون البريطاني البرلمان في مستشار دكتورة ياسمين أمينال المتحدثون
 القرآنية الدراساتو  الصوفية اإلسالمية، القانونية التنمية الشريعة، الفقه، أصول الفقه، في باحث دكتور براين رايتال

 بالقاهرة األمريكية الجامعة والمجتمع، القانون أبحاث لوحدة المؤسس والمدير القانون في مشارك أستاذ الدكتور عمرو شلقاني
 أستاذ قانو إدارة األعمال، الجامعة األمريكية بالقاهرة  الدكتور لؤي الشواربي

 بالقاهرة األلمانية الجامعة الغرياني معتصم كتوردال
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 22/11/2018 الخميس
 تسجيل 09:00

  مصر سوق افتتاح كونراد 10:00 – 09:30
 2030 وأجندة مصر: الفتتاحية الجلسة كونراد 10:30 – 10:00

   تقديم 
 بمصر المتحدة لألمم الدائم الممثل ديكتس ريتشارد السيد المتحدثون

 جمهورية مصر العربية ، وزيرة التخطيط والمتابعة والصالح الداري الدكتورة هالة السعيدمعالي 

 )جلسة حوارية مفتوحة( مصرية رؤية: المستدامة التنمية أفاق: األولى الجلسة كونراد 11:30 – 10:30
 اإلفريقي العربي البنك ،واإلعالم الستدامة قطاع رئيس القادر عبد داليا الدكتورة الميسر 

 جمهورية مصر العربية، التخطيط والمتابعة والصالح الداري وزيرة نائب كمالي أحمد كتوردال المتحدثون
 للتنمية مصر تروس مؤسسة خاطر حاتمكتور دال
 رمص في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مديرة الحسن أبو رانده كتورةدال

 كرم سولرشركة  السيد أحمد زهران

 استراحة 12:00 – 11:30
 (11 هدف) مستدامة محلية ومجتمعات مدن: مستديرة مائدة كونراد 13:30 – 12:00

 
 

مصر في البشرية للمستوطنات المتحدة مماأل برنامج مدير هدايا رانياالسيدة  الميسر  
 ، جمهورية مصر العربيةالعمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزيررئيس الوزراء و  معالي الدكتور مصطفى مدبولي  المتحدثون

العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان وزارة   
أهلية جمعية ممثل   
الخاص القطاع ممثل   
الدوليين التنمية شركاء من ممثل   

 (13 هدف) المناخي العمل -( 12 هدف) المسؤولن واإلنتاج الستهالك البيئي البعد :مستديرة مائدة النيل 13:30 – 12:00
 جمهورية مصر العربية، التخطيط والمتابعة والصالح الداري وزيرة مستشار أباظة حسين كتوردال الميسر 

 جمهورية مصر العربية، البيئة وزيرة معالي السيدة ياسمين فؤاد المتحدثون
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 البيئة وزارة 
أهلية جمعية ممثل   
الخاص القطاع ممثل   
الدوليين التنمية شركاء من ممثل   

 بالمنطقة العربية 2030اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  عايدة 14:00 – 12:00
 استراحة 14:00 – 13:30
 (7 هدف) معقولة وبأسعار نظيفة طاقة: مستديرة مائدة كونراد 15:30 – 14:00

 جمهورية مصر العربية، لإلدارة القومي للمعهد التنفيذي المدير شريف شريفة كتورةدال الميسر 
 جمهورية مصر العربية، المتجددة والطاقة الكهرباء وزير معالي الدكتور محمد شاكر المتحدثون

 المتجددة والطاقة الكهرباء ةر اوز  
أهلية جمعية ممثل   
الخاص القطاع ممثل   
الدوليين التنمية شركاء من ممثل   

 ( 9 وهدف 3 هدف) المستدامة التنمية خدمة في العلمي والبحث البتكار: مستديرة مائدة النيل 15:30 – 14:00
 جمهورية مصر العربية، اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارةب المستدامة التنمية وحدة مدير بركات هويدا كتورةدال الميسر 

 جمهورية مصر العربية، العلمي والبحث العالي التعليم وزير الدكتور خالد عبد الغفارمعالي  المتحدثون
 العلمي والبحث العالي التعليم ةر اوز  
أهلية جمعية ممثل   
الخاص القطاع ممثل   
الدوليين التنمية شركاء من ممثل   

 لجنة التوصيات إيزيس 16:00 – 14:00
 غداء 16:30 – 15:30
 المستقبلية والخطوات المناقشات أهم: الختامية الجلسة كونراد 17:00 – 16:30

 
 

 جمهورية مصر العربية، التخطيط والمتابعة والصالح الداري وزيرة نائب كمالي أحمد كتوردال المتحدثون
 الدول العربية، جامعة مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليوزير مفوض،  السيدة ندى العجيزي
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