
 

يؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومالم  
 التصنيع والتنمية المستدامة

 8102مايو   6-5، القاهرة 

 مطوية المؤتمر
 

 

 

 

 

 

 

 
 يمعهد التخطيط القوم

 جمهورية مصر العربية –القاهرة  – -طريق صالح سالم  -مدينة نصر
 (2+)44742222 -44742222: اكسف

 (2+)42244942442محمول: 
www.inplanning.gov.eg 

research.conf.inp@inp.edu.eg 

http://www.inplanning.gov.eg/
http://www.inplanning.gov.eg/
mailto:research.conf.inp@inp.edu.eg


1 
 

  :دف المؤتمره
ت الصناعية بناء على اخلرباطرح رؤى لدعم ادلخطط وصناع القرار حول أولويات وسياسات وآليات النهوض بالتصنيع ادلستدام ىف مصر 

، مع األخذ ىف االعتبار توجهات األىداف العادلية للتنمية ادلصرية الذاتية ىف رلال التصنيع، وبناء على اخلربات لدول العامل ادلختلفة
 وادلستقبلية ىف رلال التصنيع. ، وكذلك التطورات احلالية-SDS 2030: رؤية مصر ، واسرتاتيجية التنمية ادلستدامةSDGs -ادلستدامة 

 :المؤتمر موضوعات
  .، ودوليةقليميةوإ، خربات وجتارب زللية :حملفزة للنهوض بالتصنيع ادلستداماآلليات والسياسات واإلجراءات ا .1
  .جودة ومعايرةو ، إحصائية، تدريبية، تعليمية، مؤسسية، تشريعية :دة لنهوض القطاع الصناعيدور البيئات ادلسان .2
 .فرص لصناعات جديدة، وحتديث صناعات قائمة :كار ىف النهوض بالتصنيع ادلستدامالبحث والتطوير واالبتدور  .3
 .الصناعة بتعزيز اقتصادات ادلعرفة، عالقة ادلستجدات ىف اجملال الصناعي: دور الرقمنة، الصناعات الذكية، الثورة الصناعية الرابعة .4
  .ا  وبيئي ، واجتماعيا  ا  اقتصادي :ناعة ىف تعزيز التنمية ادلستدامةدور الص .5
 .ادلربرات وادلعايري واألولويات: الصناعات الواعدة والقائدة لتعميق التصنيع احمللى ىف مصر .6
  .، ومتطلبات حتقيق االنتشار الصناعي ادلتوازن عرب الدولةوزيع اإلقليمي / احمللى للصناعاتالت .7
  .، وبني الصناعات الصغرية وادلتوسطة والكبريةالتنموية األخرى صناعي والقطاعاتسبل تعميق الروابط بني القطاع ال .8
  .الدولية، والعالقة بني التصنيع والتجارة التصنيع للتصدير .9

 (مرفق –هناك تفصيالت حول المحاور بالورقة المفاهيمية للمؤتمر )
 :أوراق المؤتمر

 :التاليةيراعى أن تركز أوراق المؤتمر على واحد أو أكثر من األبعاد 
  اذلامة ىف رلال التصنيع ادلستدامواإلقليمية والعادلية وادلستجدات احمللية التطورات.  
  التطبيقات واخلربات العملية حول دور الصناعة ىف دعم التنمية ادلستدامة.  
  سبل وآليات النهوض بالتصنيع ادلستدام ىف مصر وتعزيز دوره ىف االقتصاد الوطىن.  

  فعاليات المؤتمر:
 كلمات رئيسية دلتحدثني مرموقني ذوى صلة.  
 جلسات علمية لعرض البحوث الىت مت حتكيمها.  
 حلقات نقاشية تتناول اخلربات العملية احمللية واإلقليمية والعادلية.  
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 :المشاركون
أعمال ىف القطاعني العام واخلاص، رواد أعمال، قيادات حكومية  ، خرباء ومدراء ورجالوأكادمييون: باحثون من داخل وخارج مصر

 .واالستدامةقليمية ذات صلة بقضايا التصنيع إ، ومسئولني مبنظمات دولية و معنية
 :اللغات

  .الرتمجة الفورية اتادلؤمتر خدمسوف يوفر و ، العربية أو اللغة اإلجنليزية باللغةتقدم البحوث 
  :االنعقادمكان 
 .مجهورية مصر العربية - القاىرة –مدينة نصر  –طريق صالح سامل  – يالتخطيط القوممعهد 

 :مقترح الورقة البحثية
، وعنوان ةيكلمة على أن يتضمن: اسم الباحث ووظيفتو، وادلؤسسة الىت يعمل هبا، وعنوان الورقة، وعناصرىا الرئيس  500يكون ىف حدود 

 . صفحة 30د حجم الورقة البحثية عن أال يزي، مع مراعاة للباحث كرتويناإللالربيد 
 باألسفل، ادلدون بادلؤمتر اخلاص اإللكرتوين الربيد خالل من ستتم البحثية واألرواق بادلقرتحات اخلاصة ادلراسالت مجيع أن إىل التنويو مع
 .األحباث مقرتحات مع( صفحتني عن تزيد ال) سلتصرة ذاتية سرية إرفاق أمهية مع

  :كتاب المؤتمر
، وسيتم إىداء ضوء مناقشات ادلشاركني بادلؤمتر يتضمن األوراق البحثية الىت عرضت ىف ادلؤمتر بعد تنقيحها ىف عهد كتابا  ادلسوف يصدر 

 .من الكتاب للمشاركني ىف ادلؤمتر نسخة
  :التكلفة

ون ، ويتحمل ادلشاركون بادلؤمتر دتقبل ورقتو البحثية من خارج مصر اإلقامة كاملة دلنالسفر و تكلفة  يسوف يتحمل معهد التخطيط القوم
 . دق حيصل ادلعهد على خصم خاص منها، وكذلك تكلفة اإلقامة ىف فناتقدمي ورقة حبثية تكلفة السفر

  :المواعيد
  2017نوفمرب  15    لتلقى مقرتحات البحوث النهائيادلوعد 
 2017نوفمرب  25      اإلخطار بقبول ادلقرتحات 
  2018فرباير  15      لتلقى البحوث كاملة النهائيادلوعد 
  2018مارس  15     البحثية باألوراقاإلخطار بقبول 
 2018مايو  6 -5      موعد انعقاد ادلؤمتر 
  research.conf.inp@inp.edu.eg    :للمؤتمركترونى اإللالبريد 

 مقرر المؤتمر
 النمرصالح أ.د. هدى 

 بمعهد التخطيط القوميتستا  األ

 رئيس المؤتمر
 زهران الدين محمود عالءأ.د. 
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