
 

كاه"  ختيار ا ي  "محرم وشر اتيج   لالجتماعات الحكومية بقمة المناخ  "كوب للسياسات العامة واإلتصال اإلستر
ً
يكا  " 27شر

 

 لألستثمار األخصى  ا إقليمي ا مركز  جعل مص مصطفى محرم : سنعمل جنبا إىل جنب مع الحكومة والقطاع الخاص عىل 

 

ي خطوة تعكس الثقة   : 2022أغسطس   31 -القاهرة ، مرص  
ي ف 

اتها ف  كة مرصية را  خبر ي مجال السياسات العامة  كشر
ئدة ف 

 ، ي اتيجر ي أف ستنادا عىل ما او واالتصال اإلسبر
ة ف  ق األوسط وباكستان ، احققته من نجاحات كببر ت ريقيا والشر كة ختبر محرم  شر

كاه للسياسات العامة  يكواالتصال اال وشر ي كشر اتيجر لالجتماعات الحكومية بقمة مؤتمر األطراف التفاقية  لإلجتماعات  سبر

م الشيخ  27األمم المتحدة لتغبر المناخ )كوب  ي مدينة شر
ة م خالل( الذي تستضيفه مرص ف  نوفمبر   18إىل  6 ابير  الفبر

2022 . 

 

ي أعقاب ا
ي هذا اإلعالن  ف 

يك ختيار وزارة الخارجية المرصيويأتر اتيجي كشر كاه للسياسات العامة واإلتصال اإلسبر ة لمحرم وشر

ي "كوب 
كات القطاع عىل  بهدف المساعدة، وذلك " 27للحكومة المرصية ف  إيجاد نقاط التعاون بير  الحكومات و شر

وعات  ي المؤتمر، للتحرك نحو االقتصاد األخرص  و زيادة االستثمارات لتنفيذ مشر
ي م الخاص المشاركة ف 

آثار  واجهةتسهم ف 

ي 
 .  التغبر المناخ 

 

كاه"  بموجب ذلك عىلي تنسيق مشاركة القطاع الخاص مع الكيانات الحكومية رفيعة المستوى،   وستعمل " محرم وشر

ي إطار  
ي تواجهها ف 

، وكذلك مواجهة التحديات األوسع الئر ي
كات الرائدة عالمًيا  للتحول البيئ  باإلضافة إىل دعم جهود  الشر

 ك. تعاون حكومي مشبر 

 

كاه  أعرب ،  من جانبه كة محرم وشر يك المؤسس لشر للسياسات العامة واالتصال  مصطف  محرم، الرئيس التنفيذي والشر

ي عن سعادته بهذا اإلختيار قائال االسبر  كس الثقة فيما حققناه من نجاحات ختيار الذي يعبهذا اال حن فخورون "ن، اتيجر

تنا  ي حرصنا خاللها عىل  طوال مسبر
ي األحداث والمبادرات الئر

ي تشارك فيها  دعم مشاركة القطاع الخاص ف 
الهامة الئر

  ". الحكومات 

 

ي  التنمية المستداوأضاف محرم قائال " إن لهذا 
ي الضوء عىل قضية تساهم بشكل مباشر ف 

مة المؤتمر أهمية خاصة كونه يلفر

ي كوب و   بالعالم أجمع
جنبا إىل جنب مع الحكومة  العمل  عىل مساعدتنا عىلبفاعلية هم تسس  27مشاركة القطاع الخاص ف 

 لجعل مرص مركزا إقليميا لألستثمار األخرص  " . 

 

،  تسىع الحكومة المرصية أن ،جدير بالذكر  ي العالمي
وتعزيز  من خالل رئاستها لمؤتمر األطراف إىل قيادة العمل المناخ 

اكات بير  القطاعير  العام والخاص ، و تحقيق االستدامة ، والنمو األخرص   ي   استنادا إىل  الشر
ي بدأت ف 

اإلصالحات المختلفة الئر

ي خلق بيئة مواتية للقطاع  
ة،  وما قامت به من جذب استثمارات صديقة للبيئة، ساهمت ف  تحقيقها خالل السنوات األخبر

 الخاص. 

 

 -انتىه-

 

 

 

 



 

 

 للمزيد من المعلومات، يرخر التواصل مع: 

 

 مدير العالقات اإلعالمية -سمر نبيه 

كاه  ي محرم وشر اتيجر  للسياسات العامة واالتصال االسبر

 partners.com-Samar.nabih@moharram 
+20 111 333 2200 

 

 

كاه":  كة "محرم وشر  نبذة عن شر

 

ي مجال استشارات السياسة العامة 
كة إقليمية رائدة ف  كاه"، هي شر ي "محرم وشر

ي تم إنشاؤها ف  اتيجر ، و 2015واالتصال االسبر

ق األوسط وأفريقيا. وعىل   ي الشر
ي ف  اتيجر ي جميع جوانب تحليل المخاطر، والعالقات الحكومية، واالتصال االسبر

تتخصص ف 

ي 
ى الكيانات االقتصادية العالمية واإلقليمية والمحلية ف  كاه" مع كبر   18 مدار السنوات السبع الماضية، عملت "محرم وشر

اكات   17قطاعا داخل اكبر من  ي إقامة شر
دولة، لنقل وجهات نظرها ومواقفها الخاصة بقضايا السياسات العامة، ودعمها ف 

هادفة مع الحكومات، والجهات التنظيمية والمؤسسات اإلعالمية. للمزيد من المعلومات، يرخر زيارة موقع 

كة:   /https://www.moharrampartners.comالشر
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