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 والمعلومات لالتصاالت الدائمة العربية ( للجنة45) االجتماع
 المملكة العربية السعودية – الرياض

 15 - 16 / 12 / 2019  

 

 

 

 نجازاتعن أنشطة وإتقرير 

 المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا بالدول العربية

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

(AASTMT-CCASTT) 
 

خالل الفترة البينية الجتماعات اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت  

 (2019والمعلومات )النصف الثاني من عام 

 

 

 

( للجنة العربية 45رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة في االجتماع )للعرض على السادة 

تجدات في مجال التعاون مع الجانب بالمس من أجل اإلحاطة علما   الدائمة لالتصاالت والمعلومات

 .الصيني، ومحاولة التعاون وتنسيق الجهود لخدمة المنطقة العربية
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 مقدمة

 

بني األمانة  العرىب لنقل التكنولوجيا بالدول العربية إلنشاء املركز الصيين 2015منذ عام  إمياءًا إىل مذكرة التفاهم املوقعة
وزارة العلوم احلكومة الصينية ممثلة يف و  يا األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر العامة جلامعة الدول العربية وميثله

توصية املكتب التنفيذي جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات  ، وباإلشارة إىلوالتكنولوجيا جلمهورية الصني الشعبية
 القاهرة( ب2019 يونيو 26،27) واملعلومات لالتصاالت ية الدائمةالعربللجنة  (44)االجتماع  وتوصيات بناء على تقرير

 اللجنة. خالل اجتماعات املركز أنشطة عن دوري لتقرير املركز الصيين العريب لنقل التكنولوجيا باألكادميية بتقدمي

خالل الفرتة البينية  يةالصيين العريب لنقل التكنولوجيا باألكادمي املركز جنازاتأنشطة وإ يتناول هذا التقرير ملخص عن
ورش العمل  يف نطاق تنفيذ (2019الجتماعات اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات )النصف الثاين من عام 

إدارة العالقات اإلقتصادية  من كل منوبدعم وتعاون  من اجلانب الصيين أو كلياً جزئيًا  برامج التدريب املشرتكة واملمولةو 
مبقاطعة نينغشيا جبمهورية الصني  املركز الصيين العريب لنقل التكنولوجياو  يف بكني العربية بعثة اجلامعةو  لعربيةجبامعة الدول ا

وقطاع األعمال اهليئات والوزارات واملراكز البحثية وكذلك ، القطاع االقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرةو  الشعبية
 والدول العربية. جبمهورية مصر العربية ذات العالقة

األهداف  مت حتقيق املنعقدة يف مجهورية الصني الشعبية الربامج التدريبيةورش العمل و يف  من اجلانب العريب بإمتام املشاركةو 
تكنولوجيا يف جماالت  لنقل التكنولوجيا خلق قنوات لالتصال والتعاون مع اجلانب الصيين املرجوة بنجاح من حيث
 االستزراع السمكي وادارة النقل واللوجيستياتتطبيقات التكنولوجيا الذكية يف جماالت ساتاليت و االستشعار عن بعد وال

، من أجل ولوجيات الناشئةالتكن إدراةو  والتنمية اخلضراء جمال احلوكمة احلديثة واالقتصاد الرقمي يف كذلك نقل التكنولوجياو 
 تطبيق التكنولوجيا احلديثة يف مشروعات التعاون املشرتك. إعداد الكوادر ونقل التكنولوجيا وتبادل اخلربات وأيضاً 
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 2019النصف الثاني من عام  -البرامج التدريبية 

 

 الحوكمة الحديثة واالقتصاد الرقمي:في مجال  -1

 البحري الحرير طريقدول لفي مجال الحوكمة الحديثة  نقل التكنولوجيا موضوع البرنامج التدريبي:
 النامية لبلدانوا

الجهة المنظمة في جمهورية 
 الصين الشعبية:

 الصينية الوطنية األكاديمية الدولي، وماكاو كونغ هونغ لبرنامج تدريب مركز
 للحوكمة

 2019ديسمبر  2نوفمبر حتى  12الفترة من  التاريخ:

 يوم 20 عدد أيام التدريب:

 بمقاطعة  Men  Xiaو  Quan Zhouمدينة بكين، وزيارات ميدانية لمدن  مكان التدريب:

Fu Jian  بجمهورية الصين الشعبية 

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريب:

 البرنامج في المشاركة الدول
 :يالتدريب

 دول طريق الحرير البحري
 

عدد وجنسيات المشاركين في 
 :يالتدريبالبرنامج 

 مشارك: 32إجمالي 
 من دولة ناميبيا( 1) جنوب غرب افريقيا -
من دولة  1من جمهورية مصر العربية و  2) ايوشمال افريقالوطن العربي  -

 لبنان(
 من دولة سريالنكا( 5من جمهورية الوس و 6) سياآجنوب شرق  -
  من جمهورية الدومينيكان( 8) دول الكاريبي -

 باسم سابق ا المعروفة - CNAG) الصين في ةكموللح الوطنية األكاديمية نبذة عن البرنامج التدريبي:
مهمتها إعداد الكوادر  وزارية مؤسسة هي( لإلدارة الصينية الوطنية سةالمدر
 عن فضال   الموظفين، وكبار المتوسط المستوى من المدنية الخدمة موظفي من

مجموعة البرنامج التدريبي  قد قدمو .الدراسات وخبراء العليا اإلدارة موظفي
 من براءوخ الصينية من مسؤولوا الحكومة من المحاضرون المتخصصون

 للحوكمة من خالل عرض ومناقشة الهيكل الصينية الوطنية األكاديمية
 االقتصاد الدبلوماسية ووضع والسياسات القانوني والنظام الصيني الحكومي
 على التدريبي البرنامج اشتمل وكذلك .بالصين والتنمية الخضراء الرقمي

 والتنمية البيئة أسس حماية ،"والطريق الحزام" مبادرةعرض محاور 
 المنطقة في اإلقليمي لالقتصاد المشتركة التنمية الصين، في المستدامة
 .البحري الحرير وطرق الصينية الساحلية
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 الناشئة: المبتكرة التكنولوجيات نقل وإدراةمجال في  -2

 الناشئة المبتكرة التكنولوجيات وإدراةنقل  -3 موضوع البرنامج التدريبي:
 

جمهورية الجهة المنظمة في 
 الصين الشعبية:

 مقاطعة نينغشيا–المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا 

 2019 أكتوبر 27حتى  13الفترة من  التاريخ:

 يوم 14 عدد أيام التدريب:

 بجمهورية الصين الشعبية (Yinchuanومدينة ينتشوان ) مدينة بكين مكان التدريب:

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريب:

ل المشاركة في البرنامج الدو
 التدريبي:

 سياآجنوب شرق آسيا والدول العربية ودول 

عدد وجنسيات المشاركين في 
 البرنامج التدريبي:

 مشارك: 17إجمالي 
من  4و من جمهورية مصر العربية 6الوطن العربي وشمال افريقيا ) -

 (من دولة العراق 1و جمهورية السودان
من  4من دولة اندونيسيا و 1ن دولة ماليزيا وم 1سيا )آجنوب شرق آسيا و -

 (دولة منغوليا

 وزارةبرامج يقدم البرنامج التدريبي محاضرات وزيارات ميدانية للتعريف ب نبذة عن البرنامج التدريبي:
والتي  الصين، في التقنية عالية/جديدة صناعات والتكنولوجيا لتطوير العلوم

 الصناعة واستيعاب والتصنيع الفائقة جياالتكنولو تسويقيتم تنفيذها لتطوير و
 المستوى على (ksTechnology par) عن طريق مشروعات انشاء

 لتصنيع البحوث نتائج على القائمة الحديثة التكنولوجيا تطبق والتي الوطني
 مثل مشروعات البارزة العالمية الشركات وكذلك الشراكات مع، المنتجات
 .(tech zones-National high) فائقة ال للتكنولوجيا الوطنية المناطق
 لالبتكار إلكترونية منصة نشاءلقاء الضوء على المشروع الصيني إلإوكذلك 

 الهيكل وتحسين األمام إلى واالقتصاد التكنولوجيا مزيج لدفع التكنولوجي
وتطوير طرق  إنتاجوكذلك  ميزةتالم الصناعية التجمعات وتسهيل الصناعي
قائمة على التكنولوجيا الحديثة مثل انترنت األشياء والذكاء  مبتكرة تكنولوجية

 .االصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة
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 :الرقابة على الجودة تكنولوجيا في مجال -3

 الرقابة على معايير األمان والجودة في الدول النامية -4 موضوع البرنامج التدريبي:
 

الجهة المنظمة في جمهورية 
 بية:الصين الشع

 لفحص المنتجات والرقابة على الجودة Jiangsuمعهد 

 2019 نوفمبر 25حتى  5الفترة من  التاريخ:

 يوم 20 عدد أيام التدريب:

 Qingdao وChangshu وShanghai و  Changzhou مدن مكان التدريب:

 بجمهورية الصين الشعبية

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريب:

نامج الدول المشاركة في البر
 التدريبي:

 وآسيا فريقياأالوطن العربي و

عدد وجنسيات المشاركين في 
 البرنامج التدريبي:

 مشارك: 24إجمالي 
من دولة زامبيا  6 من جمهورية مصر العربية 5فريقيا )أالوطن العربي و -
 (أثيوبيامن دولة  2ومن جنوب السودان  7و
 (أوزباكستانمن دولة  4)آسيا  -

بالتعاون  وورش عمل يقدم البرنامج التدريبي محاضرات وزيارات ميدانية مج التدريبي:نبذة عن البرنا
 التفتيش أعمال لمناقشة للبضائع الجمركي النظام هيئة من خبراءمع 

. البلدان مختلف من المسؤولين مع والتصدير االستيراد سلع على واإلشراف
 فحصو الصين في الجودة تطوير استراتيجية التدريب عرض ضمنكما يت

 الكيميائية الموادعلى  الدولية واللوائح القوانين وكذلك االستهالكية المنتجات
. ويعرض البرنامج التدريبي الصين في األغذية سالمة مراقبةو الخطرة
 خارجية لجهات التابعة التفتيش لوكاالت الشحن قبل التفتيش أعمال في مقدمة

 التفتيشأنظمة التعقب والمراقبة و يرتطوالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في 
وكذلك استخدام التكنولوجيا الذكية  الصين في والتصدير االستيراد سلع على

 .الصين في للتصدير والمزيفة المقلدة المنتجات للتعرف على
 اتالخبر بشأن والتواصل للتبادل منصة اتالندو وفرت نفسه، الوقت فيو

 قيحقيتم ت بحيث المشاركة الدول ي لدىالبرنامج التدريب مجال في المتقدمة
 .المشتركة التنمية تعزيزمن أجل  الخبرات وتبادل التعاون تعزيز أهداف
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 :الداخلية التنمية مناطق إدارةتكنولوجيا في مجال  -4

 النامية للبلدان الداخلية التنمية مناطق وإدارة بناء تكنولوجيا موضوع البرنامج التدريبي:
 

الجهة المنظمة في جمهورية 
 صين الشعبية:ال

 للدراسات األجنبية Jiangxiجامعة 
 

 2019 نوفمبر 72حتى  7الفترة من  التاريخ:

 يوم 20 عدد أيام التدريب:

 FuzhouوNanfeng و FuzhouوShangha وHangzhou و Nanchang مدن مكان التدريب:

 بجمهورية الصين الشعبية

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريب:

ي البرنامج الدول المشاركة ف
 التدريبي:

 فريقياأالوطن العربي و

عدد وجنسيات المشاركين في 
 البرنامج التدريبي:

 مشارك: 24إجمالي 
Sirloin Nigeria Zambia Tanzanian Dominican Ethiopia 

Egypt 
من دولة زامبيا  4و من جمهورية مصر العربية 4فريقيا )أالوطن العربي و -
من دولة  4من دولة نيجيريا و 4و دولة أثيوبيا من 4و سيراليون دولة من 4و

 (تانزانيا

 زياراتوال الحالة ودراسات والمناقشات المحاضرات من مجموعة خالل من  نبذة عن البرنامج التدريبي:
 التنمية استراتيجيات موضوعات على البرنامج التدريبي ركزي الميدانية،
 والبناء واإلدارة لتكنولوجيوا الصناعي والتخطيط المفتوح الصيني لالقتصاد
 جذبطرق و الحرة، التجارة ومناطق الداخلية التنمية لمناطق الحكومية
 أجل من الخضراء والتنمية البيئة وحماية الداخلية التنمية مناطق في االستثمار

 ذات المجاالت في الناجحة األفريقية-العربية-الصينية الخبرات تبادل
 يتم عمل زيارة ميدانية والمناقشات، راتالمحاض إلى باإلضافة  .الصلة

 على للتعرف العالية التقنية ذات الصناعية للتنمية الوطنية نانتشانغ منطقةل
وال  التطوير مناطق وبناء الصناعية لتنميةاألساليب التكنولوجية الحديثة ل

technology parks الدوليين والتعاون التواصل تعزيز وبالتالي. 
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 :ياالستزراع المائتكنولوجيا  في مجال -5

 العربية مصرجمهورية ب لثروة السمكيةاو يأنظمة االستزراع المائ -6 موضوع البرنامج التدريبي:
7-  

الجهة المنظمة في جمهورية 
 الصين الشعبية:

 2019 يلالستزراع المائالتكنولوجيا الحديثة  تطبيقات شروعمإطار في 
القطاع و الصيني العربي لنقل التكنولوجيا باألكاديميةالمركز  كل من:بين 

 االقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة
 
”Freshwater Fisheries Research Center“ 

 Chinese Academy ofألكاديمية الصينية لعلوم المصايد التابع ل
Fishery Science" 

 2019 سبتمبر 71حتى  4الفترة من  التاريخ:

 يوم 31 عدد أيام التدريب:

 Shanghaiوشنغهاي  Wuxiمدينة ووشى بكين و  مدن ان التدريب:مك

 جمهورية الصين الشعبيةب

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريب:

الدول المشاركة في البرنامج 
 التدريبي:

 مصر العربيةجمهورية 

عدد وجنسيات المشاركين في 
 البرنامج التدريبي:

  من جمهورية مصر العربية مشارك 02إجمالي 
 

 ةدارإفي تحديث ويقدم البرنامج التدريبي محاضرات وزيارات ميدانية  نبذة عن البرنامج التدريبي:
 كذلكو، تزراع السمكي في الصينسفي مجال اال ةالصناعتكنولوجيا 

على ز ع التركيم ياالستراتيجيات والقوانين في مجال االستزراع السمك
، كبيرا   ا  تطور ةخيراأل ةوناالسماك فى اآلعالف أصناعة تكنولوجيا  تطور

بيق طفضال عن ت حيث تطورت التقنيات المستخدمه فى تصنيع هذه االعالف
لكل نوع تحت ظروف ة معرفة االحتياجات الغذائيظمة التكنولوجيا الذكية لأن

ج المختلفة بحيث اليكون هناك فاقد او زياده يمكن ان تجعل من عملية االنتا
الستفادة من مما قد يعتبر بابا  واسعا  ل ةغير اقتصادي ةعالف عمليانتاج األ

 الخبرات الصينية في هذا المجال.
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 :الستشعار عن بعداالستااليت و في مجال -6

 GIS عار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيةشأنظمة االستتطبيقات  -7 موضوع البرنامج التدريبي:
 العربية مصرجمهورية ب

8-  

الجهة المنظمة في جمهورية 
 الصين الشعبية:

عار عن بعد ونظم المعلومات شأنظمة االست تطبيقات شروعمإطار في 
 2019والستااليت   GIS الجغرافية

القطاع و الصيني العربي لنقل التكنولوجيا باألكاديميةالمركز  كل من:بين 
 االقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة

 
 البحثي لالتصاالت Wuhanمعهد 

 2019 سبتمبر 32حتى  01الفترة من  التاريخ:

 يوم 31 عدد أيام التدريب:

  Nanjingو Hefeiو Wuhan مدن ان التدريب:مك

 جمهورية الصين الشعبيةب

 اللغة اإلنجليزية لغة التدريب:

الدول المشاركة في البرنامج 
 التدريبي:

 مصر العربيةجمهورية 

عدد وجنسيات المشاركين في 
 البرنامج التدريبي:

  من جمهورية مصر العربية مشارك 02إجمالي 
 

 أساسي بشكل تتضمنيقدم البرنامج التدريبي محاضرات وزيارات ميدانية  نبذة عن البرنامج التدريبي:
 ونظام العالمية الصناعية األقمار عبر المالحة تكنولوجيا تطويرأساليب 
 لتحديد الدقيقة اتهوتطبيق الصناعية لألقمار China Beidou بيدو تشاينا
 والتصنيع االقتصادية القيمة، وكذلك المتكاملة المالحة وتكنولوجيا المواقع
 يتضمنيضا  أ .المواقع تحديد وتكنولوجيا العالمية الساتلية االتصاالت لنظام

 خرائط رسم وتكنولوجيا  بعد عن االستشعار تطبيقاتالبرنامج التدريبي 
 معالجةو ُبعد عن االستشعار معلومات وتحليل أتمتة وتكنولوجيامية قالر

 تحديد اتمحطمع زيارات ميدانية ل  GPSوتكنولوجيا ،المسبقة البيانات
 شملي ،ذلك إلى باإلضافة. المستخدم موقع تحديد وأجهزة األرضية المواقع

 إنترنتتكنولوجيا و ،G5 ات ال شبكعن البرنامج التدريبي محاضرات 
 اتنظري من وغيرها ،الضخمة والبيانات ،السحابية والحوسبة ،األشياء

 رلتطو فهمهم تعميق للمشاركين يمكن بحيث المتقدمة االتصاالت تكنولوجيا
 جيد أساس ضعو بالشبكة المرتبطة والصناعات الصناعية األقمار تكنولوجيا

 .ومصر الصين بين والتعاون التبادالت من لمزيد
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-عقةد اجتماعةات صةينيةجمةاالت هتدف املشروعات املقرتحةة إىل خلةق قنةوات للتعةاون مةع اجلانةب الصةيين يف 
الةةةدول العربيةةةة والصةةةني لنقةةةل  مةةةنمشةةةرتكة يف كةةةل  وورش عمةةةل دورات تدريبيةةةةكةةةذلك تن ةةةيم و عربيةةةة للخةةةرباء 

وتطبيق التكنولوجيةا احلديثةة يف مشةروعات التعةاون التكنولوجيا وإعداد الكوادر وأيضاً من أجل تبادل اخلربات 
 يف اجملاالت التالية: املشرتك

 تطبيقات التكنولوجيا الذكية في مجال األمن الغذائي -1

 مجال المياهفي  المبادئ والتطبيقات GNSS / BeiDouأنظمة  -2

 إدارة سالسل اإلمداد الخضراء و سالسل اإلمداد الرقمية -3

 عمليات النقلإدارة جودة التكنولوجيا الذكية في مجال  منظومة لتطبيقات -4

 

 

 


