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هدف المؤتمر:
طرح رؤى لدعم ادلخطط وصناع القرار حول أولويات وسياسات وآليات النهوض بالتصنيع ادلستدام ىف مصر بناء على اخلربات الصناعية
لدول العامل ادلختلفة ،وبناء على اخلربات ادلصرية الذاتية ىف رلال التصنيع  ،مع األخذ ىف االعتبار توجهات األىداف العادلية للتنمية
ادلستدامة  ،SDGs -واسرتاتيجية التنمية ادلستدامة :رؤية مصر  ، SDS-2030وكذلك التطورات احلالية وادلستقبلية ىف رلال التصنيع.
موضوعات المؤتمر:
 .1اآلليات والسياسات واإلجراءات احملفزة للنهوض بالتصنيع ادلستدام :خربات وجتارب زللية ،وإقليمية ،ودولية.
 .2دور البيئات ادلساندة لنهوض القطاع الصناعي :تشريعية ،مؤسسية ،تعليمية ،تدريبية ،إحصائية ،وجودة ومعايرة.
 .3دور البحث والتطوير واالبتكار ىف النهوض بالتصنيع ادلستدام :فرص لصناعات جديدة ،وحتديث صناعات قائمة.
 .4ادلستجدات ىف اجملال الصناعي :دور الرقمنة ،الصناعات الذكية ،الثورة الصناعية الرابعة ،عالقة الصناعة بتعزيز اقتصادات ادلعرفة.
 .5دور الص ناعة ىف تعزيز التنمية ادلستدامة :اقتصاديا ،واجتماعيا وبيئيا.
 .6الصناعات الواعدة والقائدة لتعميق التصنيع احمللى ىف مصر :ادلربرات وادلعايري واألولويات.
 .7الت وزيع اإلقليمي  /احمللى للصناعات  ،ومتطلبات حتقيق االنتشار الصناعي ادلتوازن عرب الدولة.
 .8سبل تعميق الروابط بني القطاع الصناعي والقطاعات التنموية األخرى ،وبني الصناعات الصغرية وادلتوسطة والكبرية.
 .9التصنيع للتصدير ،والعالقة بني التصنيع والتجارة الدولية.
( هناك تفصيالت حول المحاور بالورقة المفاهيمية للمؤتمر – مرفق)
أوراق المؤتمر:
يراعى أن تركز أوراق المؤتمر على واحد أو أكثر من األبعاد التالية:
 التطورات وادلستجدات احمللية واإلقليمية والعادلية اذلامة ىف رلال التصنيع ادلستدام.
 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:
من داخل وخارج مصر :باحثون وأكادمييون ،خرباء ومدراء ورجال أعمال ىف القطاعني العام واخلاص ،رواد أعمال ،قيادات حكومية
معنية ،ومسئولني مبنظمات دولية وإقليمية ذات صلة بقضايا التصنيع واالستدامة.
اللغات:
تقدم البحوث باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية ،وسوف يوفر ادلؤمتر خدمات الرتمجة الفورية.
مكان االنعقاد:
معهد التخطيط القومي – طريق صالح سامل – مدينة نصر – القاىرة  -مجهورية مصر العربية.
مقترح الورقة البحثية:
يكون ىف حدود  500كلمة على أن يتضمن :اسم الباحث ووظيفتو ،وادلؤسسة الىت يعمل هبا ،وعنوان الورقة ،وعناصرىا الرئيسية ،وعنوان
الربيد اإللكرتوين للباحث ،مع مراعاة أال يزيد حجم الورقة البحثية عن  30صفحة.
مع التنويو إىل أن مجيع ادلراسالت اخلاصة بادلقرتحات واألرواق البحثية ستتم من خالل الربيد اإللكرتوين اخلاص بادلؤمتر ادلدون باألسفل،
مع أمهية إرفاق سرية ذاتية سلتصرة (ال تزيد عن صفحتني) مع مقرتحات األحباث.
كتاب المؤتمر:
سوف يصدر ادلعهد كتابا يتضمن األوراق البحثية الىت عرضت ىف ادلؤمتر بعد تنقيحها ىف ضوء مناقشات ادلشاركني بادلؤمتر ،وسيتم إىداء
نسخة من الكتاب للمشاركني ىف ادلؤمتر.
التكلفة:
سوف يتحمل معهد التخطيط القومي تكلفة السفر واإلقامة كاملة دلن تقبل ورقتو البحثية من خارج مصر ،ويتحمل ادلشاركون بادلؤمتر دون
تقدمي ورقة حبثية تكلفة السفر ،وكذلك تكلفة اإلقامة ىف فنادق حيصل ادلعهد على خصم خاص منها.
المواعيد:
 15نوفمرب 2017
 ادلوعد النهائي لتلقى مقرتحات البحوث
 25نوفمرب 2017
 اإلخطار بقبول ادلقرتحات
 15فرباير 2018
 ادلوعد النهائي لتلقى البحوث كاملة
 15مارس 2018
 اإلخطار بقبول باألوراق البحثية
 6 - 5مايو 2018
 موعد انعقاد ادلؤمتر
research.conf.inp@inp.edu.eg
البريد اإللكترونى للمؤتمر:
رئيس المؤتمر

مقرر المؤتمر

أ.د .عالء الدين محمود زهران
رئيس معهد التخطيط القومي
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