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 حول  ندوة جدول أعمال
( على Covid 19) " تجربة الصين الرائدة في الحد من االثار االقتصادية لجائحة كورونا

 "القطاعات االقتصادية المختلفة بالصين 
23/9 /2020 

 بتوقيت القاهرة  14:00 –11 :00                         
 

 ZOOMبواسطة تطبيق                                        
                                    

 المتحدث السؤال الزمنية الفترة 
وزير مفوض    سعادة  من  ورشة العملتقديم    - جلسة االفتتاح 15:11-00:11

مدير إدارة العالقات    –رحاب عز الدين حامد    /
 االقتصادية

 / السفير الدكتور  معاليكلمة ترحيبية من    -
المساعد   العام  األمين  علي،  حسن  كمال 
جامعة  االقتصادية،  الشؤون  قطاع  رئيس 

 . الدول العربية
 LIكلمة ترحيبية من سعادة السفير /     -

CHENGWEN  -    لمنتدى الصين  سفير 
الصيني   العربي  الخارجية وزارة  بالتعاون 

 الصينية
لجائحة استعراض   11:15-12:00 االقتصادية  االثار  من  الحد  في  الرائدة  الصين  تجربة 

( بالصينCovid 19كورونا  المختلفة  االقتصادية  القطاعات  على   )   "
 قصص نجاح" 

1.   / السفير    –  Liao Liqiangسعادة 
 سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة 

باحثة    -  Jingying SUN  /السيدة .2
لمعهد  العالمية  الحوكمة  ابحاث  بمكتب 
البحوث السياسي واالقتصادي العالمي التابع 

 .ألكاديمية العلوم االجتماعية الصينية
نائب الرئيس Ruan Zongz - دكتور/ال .3

الصين  معهد  في  أول  وزميل  التنفيذي 
الدولية ورئيس  ،     (CIIS)    للدراسات 

للدراسات الدولية  الصين  مجلة   تحرير 
CIIS 
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12:00-12:05 
 

 الطاقة(  / األولالموضوع )
الطاقة الصينية بسبب اإلغالق  .1 التي واجهت قطاع  المخاطر  ما هي 

 الناتج عن جائحة كورونا؟
 الكهرباء أم ال؟ هل تسببت جائحة كرونا في زيادة الطلب على قطاع  .2
أثناء  .3 األخرى  والقطاعات  الطاقة  قطاع  بين  المتبادل  التأثير  هو  ما 

 األزمة؟ 
كيف أثر انخفاض أسعار النفط في انتاج الكهرباء وهل غّير ذلك دور  .4

 الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء في الصين؟
ما هي السياسات التي اتبعتها الحكومة الصينية للتخفيف من اآلثار   .5

 في قطاع الطاقة؟ 19المترتبة على أزمة كوفيد 

مديرة إدارة   –المهندسة / جميلة مطر  سعادة  
قطاع الشؤون االقتصادية، جامعة    -الطاقة  

 . الدول العربية

12:05-12:10 
 

 )الموضوع الثاني/ العمل(
بالتأكيد أن قرارات اإلغالق كان لها األثر السلبي على أداء األعمال، وما 

وباألخص في القطاعات األكثر   -يترتب عليها ِمن ُقدرة الُمنشآت الكبيرة  
السياحة   مثل  الُمنشآت    -تضرًرا  على  عالوًة  بالعمالة،  االحتفاظ  على 

كبيرة. على   المتوسطة والصغيرة والتي لن تستطيع ُمقاومة الكساد لفترة
الجانب اآلخر، كان ُهناك األثر السلبي على العمالة، وباألخص العاملة 

تستطيع   ال  والتي  الرسمي،  غير  القطاع  لفترة    االنتظارفي  دخل  بدون 
 .طويلة

 

لذا فإننا نود التعرُّف على ما قامت به دولة الصين في صدد تخفيف وطأة 
الناجمة عن اإلجراءات   الُمنشآت  األضرار  الحكومية على قطاع  الوقائية 

أو    -المتوسطة والصغيرة وُمتناهية الصغر، وعلى العمالة غير الرسمية  
 ؟ العمالة الهشة بصورة أكثر عمومية

ال الشريف/    مستشارسعادة  مدير   –  عماد 
الدولي  والتعاون  الخارجية  العالقات  إدارة 

 منظمة العمل العربيةب

12:10-12:15 
 

 مقدمة         واالستثمار( التجارة )الموضوع الثالث/                   
العناصر  1 هي  ما  لالستثمار.  جديدا  قانونا  مؤخرا  الصين  اعتمدت   .

وما الذي يمكن أن تتعلمه الدول العربية من   الجديد،األساسية للقانون  
 تجربتك في صياغة قانون استثمار جديد؟

. تقوم جامعة الدول العربية بالتشاور والعمل على اتفاقية إقليمية عربية  2
في التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة    الخبرة الصينية من خالل    جديدة،

فصول  (  RFTAs)اإلقليمية   االقتصادية  مع  الشراكة  مثل  االستثمار 
( ، ما هي الصعوبات والتحديات الرئيسية في  RCEPاإلقليمية الشاملة )

 قليمية ؟  اإلستثمار الالتفاوض على اتفاقية ا

القاضي   / حامد  الدكتور  مسؤول    -سعادة 
االستثمار ة  الدولياالستثمار    اتسياس قسم 

 UNCTADاالونكتاد  /والمشاريع 
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بما في ذلك    الدولية،. لدى الصين شبكة كبيرة من معاهدات االستثمار  3
واجهت معظم البلدان ( واتفاقيات التجارة الحرة.  BITsالمعاهدات الثنائية )

منازعات  االستثمار  معاهدات  من  الكبيرة  الشبكات  هذه  مثل  لديها  التي 
لكن الصين   المعاهدات؛باهظة الثمن بين المستثمرين والدول استنادًا إلى  

الصين  تجنبت  كيف  النزاعات.  هذه  مثل  تجنب  في  اآلن  حتى  نجحت 
 عات؟هل لديكم آلية لمنع النزا الخالفات،مواجهة مثل هذه 

 / البيئة والنفايات الطبية( )الموضوع الرابع 12:20-12:15
تشير بعض التقارير إلى تضاعف حجم النفايات الطبية الخطرة في ووهان  
بحوالي خمسة مرات أثناء جائحة كورونا. تتطلب تلك األحجام الضخمة  
من النفايات الخطرة نظام إدارة نفايات متطور ومرن. هل يمكن توضيح 
األفراد   يحافظ على صحة  بشكل  المشكلة  هذه  مع  الصين  تعاملت  كيف 

 في آن واحد؟والبيئة 

مدير إدارة    –محمود فتح هللا    /سعادة الدكتور
 شؤون البيئة واالرصاد الجوية

12:20-12:25 
 

 )الموضوع الخامس / المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص( 

السياسات واآلليات المقترح تطبيقها للحد من تداعيات أزمة    هي ما  .  1
 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ كورونا 

يمكن انتهاجها    التيانماط العمل الجديدة والتطبيقات االقتصادية  هي  ما  .  2
ى المشروعات الصغيرة والمتوسطة  لالمرحلة المقبلة لخفض االعباء ع  في

 وزيادة انتاجيتها؟ 
النظام  تم  ماهي .  3 من    في  البيئيطلبات  القادمة  دعم أ المرحلة  جل 

كمحرك   والمتوسطة  الصغيرة  عجلة    رئيسيالمشروعات   النمولدفع 
 ؟ االقتصادي

المستشارة  الجزار،  سارة   / الدكتورة  سعادة 
االقتصادية في اتحاد الغرف العربية، عميدة 
كلية النقل الدولي واللوجستيات في األكاديمية 

 والتكنولوجيا والنقل البحري.   العربية للعلوم

 

12:25-12:30 
 

 / الصناعة( سادس)الموضوع ال

الشركات 1 لدعم  الصين  قدمتها  التي  الدعم  وبرامج  التدابير  هي  ما   .
التصنيع   قطاع  الصغيرة والمتوسطة في   خالل جائحةالناشئة والشركات 

COVID 19؟ 

. ما هي الخطط التي تمتلكها الحكومة لدعم قطاع التصنيع في الصين 2
 ؟COVID 19 لمواجهة جائحة من خالل األدوات المالية وغير المالية

هاشم حسين، رئيس المركز    /سعادة الدكتور
العربي اإلقليمي لتدريب وتنمية رواد األعمال  

 البحرين(.  –واالستثمار )يونيدو 



4 
 

 الملكية الفكرية(  / سابع)الموضوع ال 12:30-12:35
للتنمية   أداة  الفكرية  الملكية  التي    االقتصادية،تعتبر  فما هي اإلجراءات 

سرعة   لتمكن مناتخذتها الحكومة الصينية منذ بدء ازمة فيروس كورونا 
األدوية والمنتجات الالزمة لتشخيص ومعالجة ومنع انتشار فيروس    ابتكار

 ؟جدتكورونا المس

الدكتور  بخيت/    ةسعادة  إدارة    –   مها  مديرة 
قطاع الشؤون   -الملكية الفكرية والتنافسية  

 االقتصادية، جامعة الدول العربية

 / الزراعة(  ثامن)الموضوع ال 12:35-12:40

 :في عرض األسئلة التالية ةترغب المنظم
في الموضوعات    19. كيف استطاعت الصين التغلب على جائحة كوفيد  1

 التالية؟
 19تأمين سالسل توريد الغذاء خالل فترة جائحة كوفيد  -
اإلجراءات المتخذة من الجانب الصيني لدعم صغار المزارعين خالل وبعد  -

 فترة الجائحة 
في مجال زراعة    الخبرة الصينيةهل يمكن تقديم عرض مبسط حول  .  2

 ؟ 19 وكوفيدالمتعلقة بتغير المناخ األراضي الجافة والصعوبات 
برامج مكافحة  يمكن تقديم عرض مبسط حول الخبرة الصينية في. هل  3

  واألمراضفيروس الحمى القالعية  وال سيما    الوبائية،األمراض الحيوانية  
 العابرة للحدود؟

الدخيري   إبراهيم   / الدكتور  المدير    –معالي 
 لمنظمة العربية للتنمية الزراعية العام ل

 / السياحة والنقل(  تاسع)الموضوع ال 12:40-12:45

 كيف أثر فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر في الصين؟. 1
يتوقعها  .  2 أن  التي يجب  العامة  الصحة والسالمة  ما هي بروتوكوالت 

 ؟ السائحين عند زيارتهم للصين

درويش   حسام   / الدكتور  االمين    –سعادة 
والسياحة   التدريب  لقطاع  المساعد  العام 

 اإللكترونية بالمنظمة العربية للسياحة

 االتصاالت والتعليم عن بعد(  /عاشر)الموضوع ال 12:45-12:50

استطاعت .1 وباء استخدامالصين   كيف  لمكافحة  الحديثة   التكنولوجيا 
 ؟ 19 يدكوف 

لالقتصاد .2 جديدة  وأنماط  حجم  تزايد  أثناء  كيف  الصين  في  الرقمي 
 ؟ 19كوفيد   أزمة

نائب   –سعادة الدكتور / عبد الوهاب غنيم  
 االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي  رئيس 

  الختام  التعقيب و  13:00-50:12
 
 

 ادارة العالقات االقتصادية      21/9/2020



5 
 

 

 

 

 

 

 


