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 ف المؤتمر اهدأ
مناقشة قضايا االقتصاد الرقمي مع التركيز على عالقته بتحقيق التنمية .1

 المستدامة. 

مناقشة التجارب العالمية واإلقليمية لتعزيز أدوار االقتصاد الرقمي لدعم التنمية .2

 المستدامة.

وسياسات لتطوير أدوار االقتصاد الرقمي في مصر لدعم التنمية طرح بدائل وأولويات .3

 .المستدامة

 المؤتمر اهتمام محل القضايا
وحلقاته النقاشية إحدى القضايا التالية، وذلك على كل  تتناول األوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر

 من المستويين الكلى أو القطاعي: 

المحور األول: دور االقتصاد الرقمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة فى ضوء -

 الخبرات العالمية واإلقليمية 

 دور االقتصاد الرقمي في النهوض بمجاالت اإلنتاج، السيما الزراعة والصناعة. •

دور االقتصاد الرقمي في االرتقاء بمجال الخدمات، شامالً خدمات اإلدارة الحكومية •

وخدمات التعليم والصحة والحماية االجتماعية والخدمات المالية )وبخاصة الشمول 

 المالي(. 

تحويل شرائح من القطاع غير الرسمي إلى القطاع  دور االقتصاد الرقمي في•

 الرسمي.

 دور االقتصاد الرقمي في تنشيط البحث العلمى واالبتكار التكنولوجي.•

 دور االقتصاد الرقمي في مكافحة الفساد المالي واإلداري. •

 دور االقتصاد الرقمي في إدارة األزمات والوقاية منها.•

 لتغيرات المناخية.دور االقتصاد الرقمي في الحد من ا•
 

: متطلبات وتحديات االنتقال إلى االقتصاد الرقمي فى ضوء الخبرات نيالمحور الثا-

 العالمية واإلقليمية 

 سياسات وآليات تأهيل الموارد البشرية المناسبة لمهام االقتصاد الرقمي. •

الالزمة، سياسات وآليات االستثمار والتمويل المستدام، وتوفير البنى التحتية •

 ومبادرات ريادة األعمال والمشروعات الناشئة للتحول إلى االقتصاد الرقمي.

 المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لالنتقال إلى االقتصاد الرقمي. •

 التحديات والتحوالت المنتظرة أمام قوة العمل في سياق التحول إلى االقتصاد الرقمي.•
 

 الواقع والمستهدف وسبل الوصول اليه  –المحور الثالث: االقتصاد الرقمي في مصر -

الوضع الراهن والوضع المستهدف لالقتصاد الرقمي فى مصر فى إطار رؤية مصر •

 المؤشرات الرئيسة، الخيارات واألولويات واألثر التنموى المأمول.  -2030

تهيئة وتمكين البيئات المواتية  – دور الحكومة فى عملية التحول لالقتصاد الرقمي•

والمحفزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتعاون اإلقليمي 

 والدولي. 

من مستخدم -دعم ابتكار وتطوير التكنولوجيا والمنتجات الرقمية الوطنية المناسبة•

 إلى منتج. 

ول لالقتصاد دور ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم التح•

 الرقمي.

 نشر الوعي المجتمعي والثقافة العامة الداعمة للتحول الرشيد نحو االقتصاد الرقمي.  •

 أنشطة المؤتمر
 جلسات عامة لعرض أوراق عمل مقدمة من متحدثين رئيسيين.•
 جلسات متخصصة لمناقشة األوراق البحثية المقبولة للعرض في المؤتمر.  •
 .حلقات نقاشية تنطلق من مداخالت رئيسية لعدد من الخبراء وصناع السياسات•

 
 

 المشاركون 
باحثون وأكاديميون وخبراء مهتمون بقضايا االقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة محلياً -

 وإقليمياً ودولياً.

ممثلو الهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بقضايا االقتصاد الرقمي -

 والتنمية المستدامة.

 ممثلو الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا االقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.-

 ممثلو القطاعين العام والخاص العاملون باألنشطة االقتصادية المختلفة في مصر.-

 المستدامة. ممثلو منظمات المجتمع المدني المهتمون بقضايا االقتصاد الرقمي والتنمية-

 

 اللغات 
تقدم البحوث باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية، وسوف يوفر المؤتمر خدمات الترجمة 

 انعقاد جلساته. الفورية أثناء

  االنعقادمكان 
 جمهورية مصر العربية -القاهرة –مدينة نصر  –صالح سالم  ش – القوميمعهد التخطيط 

 مقترح الورقة البحثية
 يعمل التي والمؤسسة ووظيفته، الباحث اسم: يتضمن أن على كلمة 500 حدود في يكون 
 أال مراعاة مع للباحث، اإللكتروني البريد وعنوان الرئيسية، وعناصرها الورقة، وعنوان بها،
 .صفحة 30 عن البحثية الورقة حجم يزيد

   

 كتاب المؤتمر 
عرضت في المؤتمر بعد تنقيحها في  ييتضمن األوراق البحثية الت معهد كتابا  السوف يصدر 

 ضوء مناقشات المشاركين بالمؤتمر، وسيتم إهداء نسخة من الكتاب للمشاركين في المؤتمر.

 المواعيد 
 2020 أكتوبر  20  لتلقى مقترحات البحوث النهائيالموعد ✓
 2020 أكتوبر  27  اإلخطار بقبول المقترحات✓
  2021يناير    27  لتلقى البحوث كاملة النهائيالموعد ✓
   2021  فبراير  27 البحثية  األوراقاإلخطار بقبول ✓

 المراسالت 
 research.conf.inp@inp.edu.eg      :للمؤتمراإلليكتروني البريد  
 +21092220145: محمولهاتف  
  ( 2)+ 22621151 -22634747: اكسف 

 

 رئيس المؤتمر مقرر المؤتمر
 عالء زهرانأ.د.  أمانى الريسأ.د. 

نائب رئيس المعهد للتدريب واالستشارات 
 وشئون المجتمع

 رئيس المعهد

 


