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قمة الصين - أفريقيا 2018
60 مليار دوالر للدول األفريقية، وإلغاء جزء من ديون الدول األكثر فقراً 

املربح  التعاون  خالل  من  مشرتك  مبستقبل  يتمتع  أقوى  جمتمع  حنو  وأفريقيا:  الصني  شعار  حتت 
"فوكاك"   Forum on China-Africa Cooperation الصني-أفريقيا  ُعقدت قمة  للجانبني، 
للتعاون  الرمسية  املنصة  القمة  الصينية بكني، حيث تعد  بالعاصمة  خالل يومي 3 و 4 سبتمرب 2018 
بني الصني والقارة األفريقية. وشارك يف املنتدي قادة أكثر من 20 دولة أفريقية باإلضافة إلي األمني 

العام لألمم املتحدة ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي. 
دعم  إلي  الصني  والطريق" حيث تسعي  احلزام  "مبادرة  القمة  أجندة  الرئيسان علي  وكان احملوران 
االستثمار يف البنية التحتية يف  الساحل الشرقي ألفريقيا علي وجه اخلصوص، بالنظر إلي أنه "اجلزء 
البحري" من طريق احلرير. وهنا يشمل التعاون دول كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وتنزانيا ومصر، نظراً 
لوجود قناة السويس. وأما احملور الثاني فهو دعم وتنمية الصناعات األفريقية، حيث تعهدت بكني ببناء 
وتطوير مناطق صناعية يف القارة وتقديم الدعم املاىل من خالل قروض عرب صندوق "الصني - أفريقيا 

للتعاون الصناعى". 
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أهم محاور كلمة الرئيس الصيني
يف كلمته يف افتتاح القمة، تعهد الرئيس 

الصيين شي جني بينج بتوفري متويل يصل إلي 
60 مليار دوالر للدول األفريقية، وإلغاء جزء من 
الديون للدول األكثر فقراً يف القارة، حيث قال 

"إن التمويل اجلديد يشمل 15 مليار دوالر يف 
صورة مساعدات وقروض بدون فائدة وقروضًا 

ميسرة وخطًا ائتمانيًا بقيمة 20 مليار دوالر 
وصندوقًا خاصًا للتنمية الصينية األفريقية 

بعشرة مليارات دوالر وصندوقًا خاصًا للواردات 
من أفريقيا خبمسة مليارات 

دوالر". كما أكد أن 
الشركات الصينية 

ستتلقي تشجيعًا 
علي االستثمار 

يف القارة 
األفريقية 
مبا ال يقل 

عن 10 مليار 
دوالر خالل 

السنوات 
الثالث املقبلة. 

ووعد شي 
الدول األفريقية 

بأن تؤسس الصني 
صندوقًا للسالم واألمن 

ومنتدى مرتبط بذلك مع 
مواصلة املساعدات العسكرية اجملانية 

لالحتاد األفريقي. 
بهدف  دوالر  مليار   126 بتوفري  أيضًا  وتعهد 
إتاحة املزيد من املوارد واملنشآت ألفريقيا والتوسع 
علي  أكد  كما  والعاملية.  املشرتكة  األسواق  يف 
على  السياسي  والتنسيق  احلوار  "توسيع  ضرورة 
املتبادل  والدعم  الفهم  وتعزيز  املستويات  كافة 
واهلموم  اجلوهرية  باملصاحل  املتعلقة  القضايا  يف 
الكربى للجانب اآلخر، وتكثيف التنسيق والتعاون 
يف القضايا الدولية واإلقليمية اهلامة، مبا يصون 

والدول  وأفريقيا  للصني  املشرتكة  املصلحة 
مساهمات  ستقدم  بالده  أن  موضحًا  النامية،" 
جديدة وأكرب ألفريقيا يف مكافحة الفقر والتنمية 
توسيع  عن  فضاًل  اإليرادات،  وزيادة  والتوظيف 
الثقافة والفن والتعليم  تبادل األفراد يف قطاعات 
اإلعالم  ووسائل  الفكرية  واملراكز  والرياضة 
بني  الوجدانية  الروابط  وتثبيت  والشباب،  واملرأة 

شعوب اجلانبني الصيين واألفريقي. 
مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا

جدد الرئيس الصيين دعم بالده للقارة 
األفريقية لتنفيذ مبادرة 
"إسكات البنادق يف 
أفريقيا"، مؤكداً 
حرص الصني 
على القيام 
بدور بناء 
لتعزيز 
السالم 
واالستقرار 
يف أفريقيا 
ودعم الدول 
األفريقية 
لرفع قدرتها 
الذاتية على 
احلفاظ علي 
االستقرار والسالم. 
قال  اخلضراء،  التنمية  جمال  ويف 
 50 تنفيذ  قررت   " بالده  إن  الصيين  الرئيس 
ومحاية  اخلضراء  للتنمية  ألفريقيا  مشروعًا 
لتعزيز  األولوية  إعطاء  مع  اإليكولوجية،  البيئة 
املناخي  التغري  مواجهة  يف  والتعاون  التواصل 
ومحاية  التصحر  ومكافحة  البحري  والتعاون 
املركز  بناء  ودفع  الربية،  والنباتات  احليوانات 
وتعزيز  البيئي،  للتعاون  األفريقي  الصيين 
التواصل واحلوار حول السياسة البيئية والبحوث 
الربنامج  وتنفيذ  البيئية،  للقضايا  املشرتكة 
لتكوين  األخضر  للسفري  األفريقي  الصيين 

الرئيس الصيين شي جني بينج أثناء إلقاء كلمته
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الكفاءات املتخصصة ألفريقيا يف جماالت 
التلوث  ومكافحة  البيئة  محاية  إدارة 
وإقامة  وغريها،  األخضر  واالقتصاد 
للخيزران،  األفريقي  الصيين  املركز 
قطاع  تطوير  على  أفريقيا  ومساعدة 
اخليزران والكرمة، والتعاون يف الدعاية 
والتوعية بشأن محاية البيئة". 
ويف جمال بناء القدرات، قال الرئيس 
الصيين إن بالده " قررت تعزيز التواصل 

ودعم  اإلمنائية،  اخلربات  بشأن  أفريقيا  مع 
االقتصادية  التنمية  ختطيط  جمال  يف  التعاون 
واالجتماعية، وإقامة 10 ورشات يف أفريقيا لتوفري 
األفارقة،  للشباب  واحلرفية  املهنية  التدريبات 
اإلبداع  لتعاون  األفريقي  الصيين  املركز  ودعم 
بني  األعمال  وريادة  اإلبداع  تعاون  لدفع  الرامي 
الشباب، وتنفيذ مشروع قائد سرب الطيور لتدريب 
1000 خنبة أفريقية، وتقديم 50 ألف منحة دراسية 
حكومية ألبناء القارة و50 ألف فرصة للمشاركة 
شاب   2000 ودعوة  والندوات،  الدراسية  الدورات  يف 

أفريقي لزيارة الصني".
الصيين  الرئيس  أوضح  الصحة،  جمال  ويف 
إطار  يف  مشروعًا   50 تطوير  قررت  بالده  أن 
األولوية  إعطاء  مع  ألفريقيا،  الطبية  املساعدات 
لبناء املشاريع الكربى مثل مقر املركز األفريقي 
الصينية  الصداقة  ومستشفى  األوبئة  ملكافحة 
األفريقية، وإجراء التواصل بشأن الصحة العامة 
مشاريع  وتنفيذ  املعلومات،  تبادل  يف  والتعاون 
األوبئة،  مكافحة  يف  األفريقي  الصيين  التعاون 
واملتجددة  اجلديدة  املعدية  األمراض  فيها  مبا 
ومرض البلهارسيا واإليدز واملالريا، وتكوين املزيد 
واالستمرار يف  املتخصصني ألفريقيا  األطباء  من 
أدائها،  وحتسني  القارة  إىل  الطبية  الفرق  إرسال 
ومواصلة اجلوالت الطبية، مبا فيها "رحلة النور" 
و"رحلة احلب" و"رحلة االبتسام"، وتنفيذ مشروع 
والفئات  واألطفال  للنساء  املتالمحة  القلوب 

املستضعفة.

دول  مع  الشعبية  العالقات  دعم  صعيد  وعلي 
قررت  الصني  إن  الصيين  الرئيس  قال  القارة، 
األفريقية  للدراسات  الصيين  املعهد  تأسيس 
اإلفريقي،  اجلانب  مع  احلضاري  التبادل  لتعميق 
الصيين  الربنامج  من  املعززة  النسخة  وإقامة 
وتنفيذ  املشرتكة،  والبحوث  للتواصل  اإلفريقي 
ودعم  وسياحيًا  ورياضيًا  ثقافيًا  مشروعا   50
طريق  روابط  إىل  األفريقية  الدول  انضمام 
ومهرجانات  واملتاحف  للمسارح  الدولية  احلرير 
اإلفريقي  الصيين  التعاون  شبكة  وإنشاء  الفنون، 
اجلانبني  بفتح  الدفع  ومواصلة  اإلعالم،  لوسائل 
مراكز الثقافة يف اجلانب اآلخر، ودعم املؤسسات 
الشروط  تستويف  اليت  األفريقية  التعليمية 
الستحداث معاهد كونفوشيوس، ودعم املزيد من 
الدول األفريقية لتصبح املقاصد السياحية للوفود 

السياحية للمواطنني الصينيني". 
المشاركة المصرية في أعمال القمة

مع  والعقود  االتفاقيات  من  عدد  على  "توقيع 
مصر  يف  مشروعات   7 لتنفيذ  صينية  شركات 

بقيمة 18,3 مليار دوالر"
مصريًا  وفداً  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قاد 
املنتدي.  أعمال  يف  للمشاركة  املستوي  رفيع 
ومشل الوفد املصري وزير اخلارجية سامح شكري 
والدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون 
التجارة  وزير  نصار  عمرو  واملهندس  الدوىل 
املخابرات  والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس 
فعاليات  حلضور  للصني  زيارته  وخالل  العامة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيين شي جني بينج
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املنتدي، عقد الرئيس السيسي لقاءات مع الرئيس 
علي  الرئيسان  اتفق  حيث  بينج  جي  شي  الصيين 
دعم عالقات الشراكة االسرتاتيجية الشاملة بني 
البلدين واتفقا كذلك علي ربط وموائمة مبادرة 
 .2030 التنموية  مصر  برؤية  والطريق"  "احلزام 
مصر  إميان  علي  السيسى  الرئيس  أكد  كما 
ستخلق  والطريق"  "احلزام  مبادرة  بأن  الراسخ 
التعاون  وكذلك  الثنائى  للتعاون  هائلة  فرصًا 
رئيس  باعتبارها  مصر  وأن  واإلقليمي،  الدوىل 
املبادرة  دعم  ستواصل   2019 فى  األفريقى  االحتاد 
أفريقيا  بني  التعاون  تعزيز  مع  فيها،  واملشاركة 

والصني. 
كه  لي  الصيين  الوزراء  رئيس  لقائه  وخالل 
بالشركات  السيسي  الرئيس  أشاد  تشيانج، 
به  حتظى  ما  مؤكًدا  مصر،  يف  العاملة  الصينية 
القائمة  مجيع االستثمارات الصينية واملشروعات 
يف مصر من اهتمام وحرص على تذليل العقبات 
استثماراتها  زيادة  على  يساعدها  مبا  أمامها، 
وحتقيق املصاحل املشرتكة لكال اجلانبني. وأعرب 
يف  بتوسعات  الصني  لقيام  التطلع  عن  الرئيس 
تعترب  واليت  مبصر  الصينية  الصناعية  املدينة 

كربى  وتشجيع  أفريقيا،  يف  للصني  األوىل 
املدينة  يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع  شركات 
من  مصر  به  حتظى  ما  إىل  مشرياً  الصناعية، 
تسويق  على  الشركات  تلك  تساعد  مميزات 
منتجاتها يف العديد من الدول، خاصة اليت وقعت 
عن  فضاًلً  احلرة،  للتجارة  اتفاقيات  مصر  معها 
البنية  وتوافر  املتميز،  اجلغرايف  مصر  موقع 

التشريعية اليت تساعد على جذب االستثمارات. 
كما التقي الرئيس السيسي مع رؤساء كربى 
الشركات الصينية العاملة فى مصر، حيث أكد 
سيادته عمق ومتانة العالقات االسرتاتيجية التى 
جتمع مصر والصني، كما أكد حرصه على لقاء 
الصينيني،  واملال  واالقتصاد  األعمال  رجال  كبار 
والتجاري،  االقتصادي  التعاون  تعزيز  بهدف 
من  لالستفادة  املشرتكة  االستثمارات  وتنمية 
الصينية  االستثمارات  وزيادة  املتاحة،  الفرص 
الصني  بتجربة  اإلطار  هذا  فى  مشيداً  مصر،  يف 
الرئيس  وشهد  آسيا.  شرق  منطقة  يف  التنموية 
التوقيع على عدد من االتفاقيات  السيسي مراسم 
والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ 7 
مشروعات يف مصر بقيمة استثمارية تبلغ حواىل 

رؤساء احملاكم الدستورية األفريقية يستعرضون أمام الرئيس السيسى املوضوعات اليت ناقشها املؤمتر

صورة جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيين شي جني بينج وعدد من رؤساء الدول األفريقية
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الثانية  املرحلة  إنشاء  وتشمل  دوالر،  مليار   18,3
ومشروع  اإلدارية،  بالعاصمة  املركزية  لألعمال 
ومشروع  عتاقة،  جببل  والتخزين  الضخ  حمطة 
إنشاء حمطة توليد الكهرباء باحلمراوين، ومشروع 
للمنسوجات،  "شاوندونج روى"  منطقة جمموعة 
ومشروع  اجلبسية،  لأللواح  شان"  "تاى  ومشروع 
"شيامن يان جيانج" لتصنيع املواد اجلديدة، وإنشاء 
مبحور  البرتوكيماويات  وجممع  تكرير  معمل 

قناة السويس.
احلزب  أكادميية  السيسي  الرئيس  زار  كما 
بتفقد  استهلها  احلاكم،  الصينى  الشيوعى 
خالهلا  وجه  كلمة  وألقى  األكادميية،  متحف 
ما  على  وشعبًا،  حكومة  للصني  تقدير  حتية 
إليه من نتائج  التوصل  أحرزوه من تقدم وما مت 
بنجاحها،  أمجع  العامل  يشهد  التنمية  عملية  فى 
واستعرض الرئيس التطورات التى شهدتها مصر 
خالل السنوات األخرية. كما أجرى الرئيس حواراً 
مفتوحًا مع طلبة األكادميية أجاب خالهلا على 
الصينية  املصرية  العالقات  بشأن  استفساراتهم 
العربية  واملنطقة  مصر  فى  األوضاع  ومستقبل 

الدول  بعض  تواجهه  ما  ظل  فى 
وقد  كبرية،  حتديات  من  العربية 
أكد أهمية الدور املصري فى تعزيز 
العالقات الصينية بالقارة األفريقية 

واملنطقة العربية وأوروبا. 
يف  كذلك  الرئيس  وشارك 
بني  املستوى  رفيع  احلوار  منتدى 
وممثلي  واألفارقة  الصينيني  القادة 
والصناعة  والتجارة  األعمال  قطاع 
املنتدى  وهو  واألفارقة،  الصينيني 
قنوات  تعزيز  إىل  يهدف  الذي 
ورجال  املستثمرين  بني  االتصال 
وجذب  اجلانبني،  من  األعمال 
ألفريقيا،  الدولية  االستثمارات 
مبشاركة واسعة من رجال األعمال 
دول  وخمتلف  والصني  أفريقيا  يف 
على  الرتكيز  خالل  من  العامل، 

الشركات  ودعم  األفريقية  الصادرات  دفع  سبل 
ودفع  العاملية،  األسواق  يف  االندماج  يف  األفريقية 
حيث  وأفريقيا،  الصني  بني  التجارى  التبادل 
مشروعات  على  املنتدى  خالل  املناقشات  ركزت 
البنية األساسية، ومتويل الشراكة بني القطاعني 
تطوير  جهود  دفع  إىل  باإلضافة  واخلاص  العام 

البنية األساسية األفريقية والتكامل االقتصادي.

مشاركته  هامش  علي  الرئيس  لقاءات 
في المنتدي

فى  وجوده  خالل  السيسى  الرئيس  والتقى 
بكني عدداً من القادة املشاركني فى املنتدى، حيث 
حيث  كري،  سلفا  السودان  جنوب  رئيس  التقى 
أكد الرئيس استمرار دعم مصر حلكومة وشعب 
الرامية  اجلهود  لكل  ومساندتها  السودان،  جنوب 
يف  النهائية  السلمية  السياسية  التسوية  لتحقيق 
جنوب السودان، ودعم مصر ملبادرة احلوار الوطين 
خاصة فيما يتعلق مبعاجلة جذور النزاع وحتقيق 

املصاحلة الوطنية. 

رئيس-جنوب-السودان-ورئيس-الصني
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إقامته  مبقر  السيسي،  الرئيس  التقى  كما 
آبي  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  بكني،  بالعاصمة 
بلقاء  ترحيبه  عن  الرئيس  أعرب  حيث  أمحد، 
اجلانبني  حرص  مثمًنا  اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس 
العالقات  لتطوير  املتبادل  التنسيق  استمرار  على 
الثنائية، كما أكد الرئيس االهتمام الذي توليه 
تعزيز  على  وحرصها  إثيوبيا،  مع  لعالقتها  مصر 
التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل املشرتك 

من أجل حتقيق مصاحل البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي مبقر إقامته ببكني، 
الرئيس السوداني عمر البشري، حيث رحب الرئيس 
بلقاء الرئيس البشري، مؤكًدا ما جيمع بني البلدين 
أشاد  كما  وممتدة،  طويلة  تارخيية  عالقات  من 
بني  العالقات  تشهدها  اليت  اإلجيابية  بالتطورات 
حرص  مؤكًدا  املستويات،  خمتلف  على  البلدين 
املكثف  والتشاور  التنسيق  استمرار  على  مصر 
يليب  مبا  املشرتك  التعاون  لتطوير  اجلانبني  بني 

طموحات الشعبني الشقيقني.
واستقبل الرئيس السيسي أيضًا مبقر إقامته يف 
بكني، الرئيس الصومالي حممد عبد اهلل فرماجو، 
حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر ملواصلة 
مؤسسات  وترسيخ  لبناء  للصومال  الدعم  تقديم 
الثنائي،  التعاون  أوجه  خمتلف  وتفعيل  الدولة، 
والتجارية  االقتصادية  األصعدة  على  السيما 

وتدريب الكوادر الصومالية.
منتدي  في  السيسي  الرئيس  كلمة 

الصين-أفريقيا
أكد  الصني-أفريقيا،  منتدي  أمام  كلمته  يف 
التعاون الصني  أن "منتدى  السيسي علي  الرئيس 
الفعال  أفريقيا أضحي مثااًل ُيتذى به، للتعاون 
أُلطر  فاعاًل  ومنوذجًا  النامية،  الدول  بني  والبّناء 
فاليوم  األطراف؛  متعددة  األفريقي  التعاون 
العمل  املتحقق يف تنفيذ خطة  النجاح  استعرضنا 
واليت  جوهانسربج،  قمة  عن  الصادرة  املشرتك 
حددت آفاق التعاون املشرتك يف الفرتة من 2016 إىل 
2018، وسنعتمد اليوم خطة عمل جديدة وطموحة 

خمتلف  إىل  تتطرق  القادمة،  الثالث  للسنوات 
جماالت التنمية، سعيًا لتحقيق تطلعات شعوبنا 
من  والرخاء،  واالستقرار  الكريم  العيش  يف 
املستدامة،  للتنمية  املناسب  املناخ  تهيئة  خالل 
والتغلب على حتديات العصر، استناداً إىل حزم 
املعطيات  مع  تتناسب  اليت  املبتكرة،  احللول  من 
البشرية،  وثرواتها  شعوبنا  وإمكانات  املعاصرة 
وتقوم على الربط بني مبادرة "احلزام والطريق" 
وهو   ،2063 التنموية  أفريقيا  وأجندة  الصينية، 
نهج إجيابي جيمع بني مقدرات النمو للطرفني 
والثقة  اهلدف  وحدة  على  ويدلل  ناحية،  من 
من  والصيين  األفريقي  اجلانبني  بني  املتبادلة 

ناحية أخرى".
بتعزيز  دومًا  اهتمت   " مصر  أن  أوضح  كما 
التنسيق والتعاون بني الدول النامية، مبا يضمن 
الدولية  الساحة  على  نظرها  وجهة  متثيل 
واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  ومحاية 
رئاستها  واالجتماعية. ولعل جهود مصر خالل 
احلالية جملموعة الـ 77 والصني، خري دليل على 
بني  التعاون  لتطوير  والعزمية  اإلرادة  توافر 
انصافًا،  أكثر  عاملًا  يقق  مبا  النامية  الدول 
يضمن فيه كل إنسان نصيبًا عاداًل من التنمية 
والعيش الكريم، وستستمر مصر خالل األعوام 
املقبلة يف العمل على تطوير وتعزيز ُأطر التعاون 
الثالثي،  التعاون  ومنصات  جنوب،   - جنوب 
والدول  األفريقية  الشعوب  مصاحل  خلدمة 

النامية ".
الشراكة  بأهمية  السيسي  الرئيس  ومّثن 
الدول  مواقف  تنسيق  يف"  املصرية-الصينية 
من  العديد  يف  الدولي  الصعيد  على  النامية 
امللكية  مبدأ  ترسيخ  مثل  احملورية،  امللفات 
مفاوضات  إطار  يف  التنمية،  لربامج  الوطنية 
إصالح منظومة متويل التنمية األممية، فضاًل 
األفريقي  للموقف  الثابت  الصني  تأييد  عن 
وفقًا  األمن  جملس  إلصالح  بالنسبة  املوحد 
لتوافق "أوزليين" وخُمرجات قمة "سرت"، وإزالة 

الظلم التارخيي الواقع على الدول األفريقية ".
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التنمية  حتقيق   " أن  علي  السيسي  وأكد 
املستدامة وتوفري مزيد من فرص العمل للشعوب 
األفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز 
احلرة  التجارة  اتفاقية  إطار  يف  التجارة  حرية 
املنظومة االقتصادية  القارية، وتطوير  األفريقية 
الصناعية،  املنظومة  وتعزيز  وتنويعها،  األفريقية 
هي عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة 
املصرية لالحتاد األفريقي يف 2019، حيث بات جليًا 
جملابهة  سالح  أقوى  هما  والتحديث  التنمية  أن 
واالقتصادية  السياسية  املعاصرة  التحديات  أغلب 
واجلرمية  والتطرف  كاإلرهاب  واالجتماعية 
االقتصادية  واحلمائية  واملرض،  والفقر  املنظمة، 

والتجارية ". 
كما شدد السيسي علي أهمية " مواصلة العمل 
على تعزيز وتفعيل الشراكة األفريقية الصينية، 
ملا متثله من فاعلية ومصداقية، فضاًل عن قيامها 
املشرتكة.  واملكاسب  املتبادلة  املنفعة  أساس  على 
الفرتة  خالل  احلرص  كل  مصر  وستحرص 
املقبلة، على تكثيف التعاون والتنسيق مع الرئاسة 
 -  2019 عمل  خطة  لتفعيل  للمنتدى،  املشرتكة 
أن  موضحًا  والصني،  أفريقيا  بني  للتعاون   2022
مصر تؤمن "بأهمية التكامل بني مبادرات التنمية 
املختلفة، السيما مبادرة احلزام والطريق، وأجندة 
اإلطار،  هذا  ويف   .2063 أفريقيا  وحتديث  تنمية 
السويس  لقناة  االقتصادية  املنطقة  مصر  تقدم 
يسهم  واقتصادي،  لوجيسيت  كمركز  للعامل 
بفاعلية يف تطوير حركة املالحة الدولية، ويعزز 
من حرية التجارة العاملية، ويفتح آفاقًا استثمارية 
رحبة يف جماالت النقل والطاقة والبينة التحتية 
السويس  قناة  حمور  ليكون  التجارية،  واخلدمات 
مع  يتكامل  وإنسانيًا،  واقتصاديا  جتاريًا  رابطًا 

مبادرة "احلزام والطريق"، ويربطها بأفريقيا ". 

إعالن بكين 2018 
صيين  جمتمع  حنو  بكني-  "إعالن  اعتماد  مت 
إفريقي أقوى ذي مستقبل مشرتك" و"خطة عمل 
اجتماع  خالل   "2021-2019 فوكاك  ملنتدى  بكني 

الرئيس  برئاسة  مرحلتني  على  مستديرة  مائدة 
الصيين شي جني بينج والرئيس اجلنوب إفريقي 
وحبضور  رامافوزا  سرييل  املنتدى  يف  املشارك 
الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتضمن إعالن بكني:

على  األفريقية  والدول  الصني  اتفاق  	-
مشرتك  مصري  جمتمع  بناء  أجل  من  معًا  العمل 
أقوى. وأضاف "اتفقنا على تعزيز احلوار اجلماعي 
التعاون  وتعميق  التقليدية  الصداقة  وتعزيز 
مصري  جمتمع  بناء  حنو  معا  والعمل  العملي 
مشرتك أقوى بني الصني وأفريقيا، واصفًا القارة 

بأنها شريك هام يف مبادرة احلزام والطريق. 
 - الصيين  التعاون  إن  اإلعالن  قال  كما   -
املوارد  املزيد من  املبادرة سيولد  األفريقي يف إطار 
التنمية  أمام  واجملال  السوق  وسيوسع  والسبل 
األفريقية وسيوسع آفاق التنمية بالقارة. وحبسب 
اإلعالن، تدعم الدول األفريقية استضافة الصني 
ملنتدى احلزام والطريق الثاني للتعاون الدولي يف 
2019. وأشار إىل أن الصني والدول األفريقية تشيد 
لتعزيز  املاضية  عاما   18 الـ  خالل  املنتدى  بدور 

العالقات الصينية - األفريقية.
- وتعهدت الصني يف اإلعالن مبواصلة 

تعزيز التضامن والتعاون مع الدول األفريقية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إلقاء كلمته
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إعداد: مصطفي امحدي 

- كما تدعم الصني إحراز تقدم مبكر يف تطوير 
منطقة التجارة احلرة بقارة أفريقيا وسوق النقل 
املتقدمة  الدول  وحث  املوحد.  األفريقي  اجلوي 
بتقديم مساعدات  الرمسية  احرتام تعهداتها  على 
يف  األفريقية،  خاصة  النامية،  للدول  تنموية 

الوقت املناسب وبشكل كامل.
األفريقية  الدول  بدعم  الصني  تعهدت  - كما 
يف  األفريقي  االحتاد  مثل  اإلقليمية  واملنظمات 
الطريقة  على  األفريقية  املشكالت  حلل  جهودها 
بدور  القيام  ومواصلة  مستقل  بشكل  األفريقية 
املساعي  تقديم  يف  أفريقيا،  حاجة  ضوء  يف  بناء، 
احلميدة والوساطة يف القضايا األفريقية الساخنة.

البيئة،  ومحاية  املناخ  تغري  مكافحة  وعن   -
تعهداتها  احرتام  إىل  املتقدمة  الدول  اإلعالن  دعا 
بالتمويل  األفريقية  الدول  ودعم  مبكر  وقت  يف 
القدرات. وقال إن الصني  التكنولوجيا وبناء  ونقل 
املشروع  ملكافحة االجتار غري  أفريقيا  ستعمل مع 

يف احلياة الربية.
والدول  الصني  - واختتم إعالن بكني برتحيب 
األفريقية بالسنغال يف الرئاسة املشرتكة ملنتدى 
فوكاك املقبل، حيث ُيعقد املؤمتر الوزاري الثامن 

للمنتدى يف السنغال يف 2021.

يف التمسك مببدأ 
اإلخالص والنتائج 

احلقيقية والتقارب 
وحسن النية ومبدأ 

التمسك بالعدالة 
يف حني السعي إىل 

حتقيق مصاحل 
مشرتكة كما 

اقرتح الرئيس شي 
جني بينغ. وترحب 
الصني بفتح مكتب 

متثيلي لالحتاد 
األفريقي يف بكني.

باملنتدى  األعضاء  األفريقية  الدول  وأكدت   -
دعمها  عن  وأعربت  واحدة  صني  مببدأ  التزامها 
حل  يف  الصني  وجهود  الصني  توحيد  إلعادة 
النزاعات اإلقليمية والبحرية سلميا عرب املشاورات 

واملفاوضات الودية.
ترحب  الفساد،  مكافحة  يف  التعاون  وعن   -
مكافحة  عام  بإطالق  األفريقية  والدول  الصني 
الفرصة  باستغالل  وتعهدتا  األفريقي  الفساد 

ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بشكل مشرتك.
- كما ستواصل الصني، التزامًا مببدأ التعاون 
للجميع،  والربح  املتبادلة  املنفعة  على  القائم 
يف  األفريقية  االنتاج  قدرات  تعزيز  يف  املساعدة 
حتول  وتعزيز  اخلدمات  وقطاع  الثانوي  القطاع 
بني  والتجاري  االقتصادي  التعاون  وحتديث 
النمو  الصني وأفريقيا مع الرتكيز على حتسني 
على  االعتماد  لتقليل  أفريقيا  يف  داخليا  املدفوع 

تصدير املواد اخلام، حبسب اإلعالن.
- وشدد اإلعالن علي أن الصني ستقدم املساعدة 
بدون ربطها بشروط  األفريقية  للتنمية  والدعم 
األفريقية  والدول  الصني  أن  إىل  وأشار  سياسية. 
أشكال  كافة  وتعارضان  التعددية  بقوة  تدعمان 

األحادية واحلمائية.


