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 مقدمة 

أحد المالمح الرئيسة لعالم اليوم الذى تجاوز فيه     Digital Transformationيعتبر التحول الرقمي:
مايو    ي% من سكان العالم ف59.6مليار نسمة يمثلون أكثر من    4.6مستخدمو اإلنترنت أكثر من  

الرقمية وقد    .2020 للتقنيات  الواسع  االنتشار  اإلنترنت  استخدام  فى  الكبير  التوسع  هذا  صاحب 
الدولية   الشبكة  على  وتخزين    ،وتطبيقاتهاالمعتمدة  جمع  على  البيانات  وتحليل  والقائمة  وتبادل 

اقتصاد    إلىتدريجيًا  الذى يتحول    االقتصاد ومن بينها    ،كافة مجاالت الحياة  يفوالمعارف  والمعلومات  
والقيمة   Digital Economyرقمي: الثروة  لخلق  ومختلفة  مغايرة  أعمال  نماذج  وتتضمن    .يتبنى 

الجديدة   األعمال  و تحويل  نماذج  الرقمية  البيانات  جديدة،   إلىالمعلومات  واجتماعية  اقتصادية  قيم 
وخدمات جديدةوتطوير   والوظائف    ،منتجات  للعمل  مختلفة  والمؤسسات ونماذج  وأنماط   ،والعمليات 

لإلدارة من  أشكال  و   ،بديلة  التجارية وااالستهالك  جديدة  الرقمية  لتبادالت  والتوريد  القيمة   .وسالسل 
العالمي:االقتصاد تدى  المنويقدر   حوال   WEF  ي  ف70  يأن  المتولدة  الجديدة  القيمة  من  ي  % 

 . العالمي خالل العقد المقبل سوف تأتى من خالل منصات رقمية االقتصاد 
 والتفاعالت   والمعامالت   العمليات   يعبر عن جميع"  الرقمي  االقتصاد "أن مفهوم    إلىويمكن اإلشارة  

الرقمية  التقنيات   إلى  تستند   التي  يةاالقتصاد   واألنشطة تكنولوجيا    إلىالتحول  و   ،واألدوات  استخدام 
والمعلومات  كفاءة  والتوظيف  ،  ICT:  االتصاالت  األنشطة    فيللبيانات  وكثافة  األكثر  مختلف 

خالل    واآلالت   والمنظمات   األشخاص   بين  الترابط وتعزيز    ،يةاالقتصاد    وتكنولوجيا   اإلنترنت من 
والتكنولوجيات  استخدام التكنولوجيا الرقمية  يقوم على  كما    .IoT  :األشياء  المحمولة وإنترنت الهواتف  
المتقدمالبازغة   التصنيع  تشمل:  األبعاد نع،  االمصورقمنة  أتمتة    ،والروبوتات   التي  ثالثية   ، الطباعة 

الضخمة البيانات  تحليالت  السحابية،  العمالت    ،الكتلسلسلة  ،  AI  :ىوالذكاء االصطناع  ،الحوسبة 
 .  وغيرها ،الرقمية والمشفرة

على الخصوص الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات    إلىالمستندة    التكنولوجيا الرقميةقامت  وقد  
وتحسين قدرة األنظمة الصحية    ،COVID 19في التعامل مع جائحة فيروس كورونا:  بدور جوهري  

العالم   دول  من  العديد  الرقمية:  على  فى  للصحة  متنوعة  وبدائل  حلول   ، Digital Healthتطوير 
البيانات:    إلىالوصول  و  من  أوسع  واالحتواء  Big Dataمصادر  التشخيص  عمليات  كما   .لدعم 

الكشف والمساعدة في    ،المحتملة  وتداعياتهاالوبائية  الصحية  التنبؤ بالمخاطر  دعم قدرات  أسهمت في  
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الرعاية  وأتمتة السجالت الطبية ودعم نظم    ،الصحية الذكيةالتقنيات  وتطبيق  عن أنماط األمراض،  
 . الصحية

دور هاااام فاااي تعزياااز وعلاااى رأساااها الاااذكاء االصاااطناعي،  ،تكنولوجياااا الرقمياااة وتطبيقاتهااااكاااان للكماااا 
لتوظياف الاذكاء لألمام المتحادة القمام العالمياة تجساد هاذا الادور فاي قاد  و   ،في العالم  التنمية المستدامة

وكالااة ماان وكاااالت المنظمااة  25بمشاااركة أكثاار ماان  for Good AI :االصااطناعي للصااالح العااام
وأكادت األمام المتحادة علاى دور هاذ   .2019-2017وقد انعقادت القمام الثالثاة باين عاامي   ،الدولية

والتكنولوجياات الرقمياة في تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذكاء االصاطناعي المؤتمرات  
تحساين و رسم خريطة الفقار، دعم ذلك  بما فيلدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشرية  

 ،الشاامول الماااليو  ،جااودة التعلاايمو  ،التنميااة الصااحيةو الذكيااة، والمسااتوطنات الماادن و  ،واإلنتاجيااةالتنقاال 
  . وغيرها ،والقضاء على الجوع ،تغير المناخو  ،حلول الطاقة النظيفةو 

لمصر  المبادرا  ،وبالنسبة  من  العديد  هناك  نحو    ت فإن  التحول  فرص  لتعزيز  رصدها  يمكن  التي 
 في مصر:والتطبيقات الرقمية الرقمي  االقتصاد 

التشريعي  - الدعم  المعلومات قانون    ، مستوى  تقنية  جرائم  تستهدف و   ،2018  مكافحة  قوانين 
  ،2020وقانون حماية البيانات الشخصية  ،2019عام  تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

     .حرية تداول المعلومات فضاًل عن القانون المرتقب ل
والسياساتمستوى   - االلكترونية    ،الخطط  للتجارة  وطنية  مع    2017عام  استراتيجية  بالتعاون 

  ، واستراتيجية للتكنولوجيا المالية 2024-2019استراتيجية مصر للذكاء االصطناعي    ،األونكتاد 
قدمها   ديسمبر  التي  في  المصري  المركزي  للعلوم    ، 2019البنك  القومية  واالستراتيجية 

   .2030واستراتيجية مصر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ،2030تكار والتكنولوجيا واالب 
الداعمة - واألطر  األجهزة  الرقميتأسيس    ،مستوى  للتحول  األعلى  )مجلس و   ،المجلس  تأسيس 

إنشاء المجلس القومي و   ،2019وطني للذكاء االصطناعي( يتبع مجلس الوزراء المصري عام  
 السيبرانى. للمدفوعات، وإنشاء المجلس األعلى لألمن 

 أغسطس   -وتشغيل )منصة مصر الرقمية  ،مشروع مصر الرقمية  ،مستوى المبادرات والتطبيقات -
 Data Drivenالتحول الرقمي للحكومة من خالل تحول قائم على البيانات:( لضمان  2020
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Transformation  وتعزيز الرقمية،  الهوية  وإدارة  بعد،  عن  العامة  األمن    الخدمات  وتعزيز 
بما    ،في مناطق متعددة(  مدن الجيل الرابع الجديدةمجموعة من )فى تنفيذ  وقد شرع    .السيبرانى

. المركز اإلداري الجديد للمال واألعمالالتي يخطط لها أن تكون  العاصمة اإلدارية الجديدة  فيها  
لمنافذ   ظل االنتشار الواسع  يف يمنظومة الشمول المالي ف ي دور البريد المصر كما جرى تفعيل 

   .آالف منفذ  4  إلىتصل  التي

م العالميفي ضوء  االهتمام  وفى ضوء  تقدم،  التنمية    االقتصاد ب  ا  لتحقيق  أساسية  كوسيلة  الرقمي 
المستدامة ومواجهة األزمات المستحدثة، فإن ثمة حاجة لدراسة الفرص والتحديات والسياسات الالزمة  

وذلك لدعم مصر في تنفيذ  ،واالستفادة من التجارب الدولية في هذا المجالللتحول لالقتصاد الرقمي، 
 . أهدافها اإلنمائية

 المؤتمر  فاهدأ

  .التنمية المستدامةالرقمي مع التركيز على عالقته بتحقيق  االقتصاد قضايا مناقشة  .1
  .الرقمي لدعم التنمية المستدامة االقتصاد مناقشة التجارب العالمية واإلقليمية لتعزيز أدوار  .2
بدائل   .3 أدوار  وأولويات  طرح  لتطوير  فيوسياسات  الرقمي  التنمية    االقتصاد  لدعم  مصر 

  .المستدامة

 محاور المؤتمر  

البحثية   النقاشية   للمؤتمرالمقدمة  تتناول األوراق  التالية،  إحدى  وحلقاته  وذلك على كل من  القضايا 
 المستويين الكلى أو القطاعي: 

تعزيز أهداف التنمية المستدامة فى ضوء الخبرات   فيالرقمي    االقتصادالمحور األول: دور   -
   العالمية واإلقليمية

 السيما الزراعة والصناعة.  ،النهوض بمجاالت اإلنتاج يالرقمي ف االقتصاد دور  •

شاماًل خدمات اإلدارة الحكومية وخدمات   ،االرتقاء بمجال الخدمات   يالرقمي ف  االقتصاد دور   •
 (. الماليوالخدمات المالية )وبخاصة الشمول  االجتماعيةالتعليم والصحة والحماية 
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 .القطاع الرسمي إلىتحويل شرائح من القطاع غير الرسمي  فيالرقمي  االقتصاد دور  •

 تنشيط البحث العلمى واالبتكار التكنولوجي.  فيالرقمي  االقتصاد دور  •

  .مكافحة الفساد المالي واإلداري  فيالرقمي  االقتصاد ر دو  •

 . إدارة األزمات والوقاية منها فيالرقمي  االقتصاد دور  •

 دور االقتصاد الرقمي في الحد من التغيرات المناخية. •

الثانى: - االنتقال    المحور  العالمية   فيالرقمي    االقتصاد  إلىمتطلبات وتحديات  الخبرات  ضوء 
 واإلقليمية  

  .الرقمي االقتصاد سياسات وآليات تأهيل الموارد البشرية المناسبة لمهام  •

ومبادرات ريادة   ،البنى التحتية الالزمةوتوفير    ،االستثمار والتمويل المستدامسياسات وآليات   •
 .الرقمي االقتصاد  إلىللتحول األعمال والمشروعات الناشئة 

  الرقمي. االقتصاد   إلىالمتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لالنتقال  •

 .الرقمي االقتصاد  إلىسياق التحول  حوالت المنتظرة أمام قوة العمل فيالتحديات والت •

 ليه  إالوصول الواقع والمستهدف وسبل  –مصر ي الرقمي ف  االقتصادالمحور الثالث:  -

مصر   • رؤية  إطار  فى  مصر  فى  الرقمي  لالقتصاد  المستهدف  والوضع  الراهن  الوضع 
 الخيارات واألولويات واألثر التنموى المأمول.   ،المؤشرات الرئيسة -2030

البيئات المواتية والمحفزة  وتمكين  تهيئة    –دور الحكومة فى عملية التحول لالقتصاد الرقمي   •
 اإلقليمي والدولي. والتعاون   ،يبالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدن

 .  منتجات الرقمية الوطنية المناسبةدعم ابتكار وتطوير التكنولوجيا وال •

 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم التحول لالقتصاد الرقمي.دور ريادة األعمال  •

     .الرقمي االقتصاد والثقافة العامة الداعمة للتحول الرشيد نحو  المجتمعي يالوعنشر  •

 المخرجات والنتائج المستهدفة من المؤتمر  

السياسات   للمخطط وصناع  بديلة  وآليات  بأولويات وسياسات  مقترحات  في  تقديم  القرار  ومتخذي 
   مصر بهدف:
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الرقمي يتضمن اآلليات ومراحل التحول وأدوار    االقتصاد   إلىصياغة إطار شامل للتحول   -
 .وبدائل التعاون اإلقليمي والدولي ،يالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدن

مصر:   - في  الرقمي  لالقتصاد  التحول  بيئات  لتهيئة  الالزمة  التعديالت  تشريعية  رصد 
 . وغيرها ، ومؤسسية وتنظيمية ورقابية

الرقمي، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد    االقتصاد   إلىتحديد سبل مواجهة تحديات التحول   -
 . بما فيها بنية األمن السيبرانى البشرية المناسبة والبنى التحتية والتكنولوجية المالئمة

    .منتجين لها إلىتنمية قدرات التحول من مستخدمين للتكنولوجيا والمنتجات الرقمية  -
 . الرقمي المجتمعي لالقتصاد  األدوار واألثر التنموى /تحسين قدرات قياس وتتبع وتقييم  -

 شاركون في المؤتمر  الم

بقضايا   - مهتمون  وخبراء  وأكاديميون  محليًا    االقتصاد باحثون  المستدامة  والتنمية  الرقمي 
 وإقليميًا ودوليًا.

بقضايا   - الصلة  ذات  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  الهيئات  والتنمية    االقتصاد ممثلو  الرقمي 
 المستدامة.

 الرقمي والتنمية المستدامة. االقتصاد ممثلو الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا  -
 ية المختلفة في مصر. االقتصاد ممثلو القطاعين العام والخاص العاملون باألنشطة  -
 الرقمي والتنمية المستدامة. االقتصاد لو منظمات المجتمع المدني المهتمون بقضايا ممث -

 


