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 أوال

الذي فات توا تفاعال وتشابكا بين تغيرات كونية وجائحة لم  0202شهد عام 

يسبق لكالهما مثيل منذ قرن، وهو عام مليء بأحداث فعال سواء بالنسبة للعالم أو 

 للصين.

، تعرضت عملية التنمية البشرية لصدمات، وواجهت خالل العام المنصرم

ددت سالمة األرواح والصحة هجاءت الجائحة فجأة، والبشرية خيارات مهمة. 

، تأثرت معيشة الشعب ورفاهيته بشدة جراء الركود العامة في أنحاء العالم

االقتصادي، وتزايدت ممارسات األحادية والحمائية التي عفا عليها الزمن، مدفوعة 

بسياسة القوة وعقلية الحرب الباردة التي تتصاعد من تحت الرماد مجددا، األمر الذي 

م إلى مرحلة تسودها االضطرابات والتغيرات. وفي الوقت نفسه، تتسارع أدخل العال

وتيرة تطور المعادلة الدولية، ويتراكم زخم الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة 

والتحول الصناعي، وتكتسب شعوب العالم فهما أعمق لمفهوم مجتمع المستقبل 

ت أغلبية األعضاء في المجتمع المشترك للبشرية. أمام هذا الفاصل التاريخي، توصل

الدولي إلى توافق حول ضرورة تعزيز التضامن واالنفتاح والتعاون ونبذ االنقسام 

 واالنغالق والتصادم.

، نجح الحزب الشيوعي الصيني واألمة الصينية في خالل العام المنصرم



في ظل الجائحة المتفشية والبيئة الخارجية المعقدة،  تجاوز التحديات وفتح أفق جديد.

كان الشعب الصيني يكافح بقلب رجل واحد وبعزيمة ال تلين تحت القيادة القوية للجنة 

المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جينبينغ، وكانت الصين أول 

ستئناف العمل واإلنتاج دولة نجحت في احتواء الجائحة وإجراء التعاون لمكافحتها وا

واستعادة النمو االقتصادي اإليجابي. كما نجحت الصين في إتمام المهمة التاريخية 

للتخلص من الفقر وفقا لإلطار الزمني المحدد، وتحقيق إنجازات حاسمة في بناء 

المجتمع الرغيد على نحو شامل، وباتت على عتبة النصر لتحقيق الهدف المئوي 

للحزب  61للجنة المركزية الـ 5ذلك، رسمت الدورة الكاملة الـاألول. على أساس 

الشيوعي الصيني خطة طموحة لتنمية البالد في السنوات الخمس المقبلة والمرحلة ما 

بعدها، وأطلقت مسيرة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، فخطت 

 نية.الصين خطوة كبيرة نحو تحقيق النهضة العظيمة لألمة الصي

، خطت دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص خالل العام المنصرم

استرشادا بفكر شي جينبينغ لالشتراكية ذات  الصينية خطوات ثابتة إلى األمام.

الخصائص الصينية في العصر الجديد وفكر شي جينبينغ الدبلوماسية، وتحت قيادة 

تعزيز جهود دولية لمكافحة الجائحة ركزنا كالدبلوماسيين على  ،الدبلوماسية الرئاسية

مكافحة فيروس كورونا المستجد والفيروس ومواجهة التحديات، وعملنا على 

السياسي الدولي في آن واحد، وطبقنا مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية 

بخطوات ملموسة، وأظهرنا المسؤولية كدولة كبيرة، مما هّيأ بيئة خارجية مواتية 

ونهضة األمة، وقدم مساهمة هامة وجديدة في تعزيز السالم والتنمية في  لتطور البالد

 العالم.

 

 ثانيا



أقوى  اتجاه العالقات الخارجية الصينية وأطلقت دبلوماسية الرئاسةال حددت

في عصر مليء وهي توفر القوة واالستقرار  صوت للتضامن في تجاوز الصعوبات.

في وجه جائحة القرن، أشار األمين العام شي جينبينغ إلى أن  بعناصر عدم اليقين.

سجل الحضارة البشرية محفوف بالنضال ضد األمراض والكوارث. ال يعرف 

الفيروس الحدود، وال تميز الجائحة بين األعراق. تشترك البشرية في مستقبل واحد، 

عكف األمين ق، ويعد التضامن والتعاون أقوى سالح لهزيمة الجائحة. في هذا السيا

العام شي جينبينغ كزعيم بلد كبير، على األعمال الدبلوماسية المكثفة بالرؤية العالمية 

لقاء ومكالمة هاتفية مع قادة الدول األخرى ومسؤولي  88حيث أجرى  والمسؤولية.

المنظمات الدولية، وحضر القمة االستثنائية لقادة مجموعة العشرين لمكافحة الجائحة 

 60الجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون والدورة الـ 02لـوالدورة ا

لالجتماع غير الرسمي لمنتدى التعاون  02الجتماع قادة دول بريكس والدورة الـ

لجمعية الصحة العالمية  27االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ والدورة الـ

إقامة مجتمع تتوفر فيه  فعالية دبلوماسية مهمة، ودعا فيها إلى 07وغيرها من 

وإجراء التعاون الدولي  الصحة للبشرية والخوض في المعركة العالمية ضد الجائحة

الفعال في أعمال الوقاية والسيطرة والدعم الكامل لدور منظمة الصحة العالمية 

وغيرها من المنظمات الدولية وتعزيز التنسيق بشأن السياسات االقتصادية الكلية، 

حدد اتجاها للدبلوماسية الصينية بشأن مكافحة الجائحة، وأضفى مقومات األمر الذي 

جديدة على تطور العالقات بين الصين ودول العالم، وبلور أوسع التوافق للتضامن 

 العالمي في مكافحة الجائحة، وحظي بالتقدير الواسع النطاق في المجتمع الدولي.

واإلنسانية، مما  التعاطفوح اتخذنا إجراءات دبلوماسية لمكافحة الجائحة بر

إن القضية العادلة دائما تجد دعما، والحب أظهر اإلحساس القوي بالمسؤولية. 

تعمل الصين منذ البداية مع منظمة الصحة العالمية  العظيم ال يعرف حدودا.



والمجتمع الدولي سويا على مكافحة الجائحة بموقف منفتح وشفاف وعلمي ومسؤول، 

لغت العالم بالجائحة ونشرت التسلسل الجيني لفيروس كورونا وكانت أول دولة أب

المستجد وغيره من المعلومات الحاسمة، وأعلنت عن برامج التشخيص والعالج 

جلسة افتراضية شارك  أكثر من مائةوالوقاية والسيطرة في اللحظة األولى، ونظمت 

مات الوقاية فيها الخبراء الصينيون واألجانب، وفتحت مركزا إلكترونيا لمعلو

والسيطرة مفتوحا لجميع الدول، وتقاسمت الخبرات لمكافحة الجائحة مع كافة الدول 

بدون أي تحفظ، ودعمت بكل ثبات الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية، وقدمت 

المساعدات المالية لمنظمة الصحة العالمية وخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لألمم 

كبر عملية إنسانية عالمية منذ تأسيس الصين الجديدة رغم المهام المتحدة، وأطلقت أ

 652الشاقة لمكافحة الجائحة داخل البالد، حيث قدمت المساعدات الوقائية ألكثر من 

دولة  73فرقة من الخبراء الطبيين إلى  71منظمات دولية، وأرسلت  62دولة و

الطبية وقدمت أكثر من  محتاجة، وقامت بتوظيف مزاياها كأكبر منتج للمستلزمات

مليار لباس واق ومليار طقم اختبار إلى دول العالم، وعملت  0.7مليار كمامة و 002

على تعزيز التعاون في تطوير األدوية واللقاحات والتعاون الدولي في أعمال الوقاية 

الصادقة في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية نية الصين  والسيطرة، وأظهرت

 ت ملموسة.بخطوا

وقفنا في الجبهة األمامية للنضال من أجل صيانة حقوق بالدنا ومصالحها 

في كل ما نقوم به، نأخذ في من خالل األعمال الدبلوماسية الحازمة والقوية. 

اعتبارنا المصالح العليا لبالدنا. نرفض بكل وضوح التصرفات األمريكية الخاطئة 

، ونرد وس، ونتصدى لـ"فيروس سياسي"وضع عالمة على الفيرلتسييس الجائحة و

، وندافع بثبات عن ضد النظام والطريق للصين بحزم على أية الشائعات والتشويهات

األمن السياسي والنظامي للحزب والدولة. ونجحنا في إحباط محاوالت التدخل في 



الشؤون الداخلية الصينية باستغالل قضية تايوان والقضايا المتعلقة بهونغ كونغ 

نجيانغ والتبت، مما صان السيادة واالستقالل والقواعد األساسية للعالقات الدولية. وشي

وتعاملنا بشكل حازم ومالئم مع النزاعات على الحدود اإلقليمية والحقوق والمصالح 

البحرية، مما دافع بحزم عن سيادة البالد وسالمة أراضيها. ودحضنا مختلف 

، وكشفنا عن مختلف لوقوف إلى جانب العدالةمع االمعلومات المزيفة بلهجة شديدة 

، وعرضنا وتركنا ما حدث بشكل إلصاق التهم باآلخرين التصرفات الرامية إلى

موضوعي وحقيقي. كما اتخذنا إجراءات مضادة حازمة للعقوبات األحادية الجانب 

مما حافظ  بناء على األساس المزيف لألمن القومي، واالختصاص الطويل الذراع

 امة الدولة واألمة والحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين.على كر

قمنا بمواصلة تعميق االنفتاح والتعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب 

عملية اإلصالح . وتتسرع تجتاح موجة اإلصالح كل أنحاء الصينالمشترك. 

األجنبي الجديد، الذي قلص واالنفتاح فيها على نحو شامل. وتم تنفيذ قانون االستثمار 

بندا، األمر الذي فتح باب الصين أمام  77القائمة السلبية لالستثمار األجنبي إلى 

العالم أوسع فأوسع. ونعمل على إقامة نمط تنموي جديد تكون الدورة المحلية دعامة 

 أساسية له مع التفاعل اإليجابي بين الدورتين المحلية والدولية، وذلك من أجل توفير

مزيد من فرص السوق للعالم وخلق مزيد من مجاالت التعاون لدول العالم عبر تحفيز 

 الطلب المحلي.

حقق التعاون المتبادل المنفعة بين الصين ودول العالم تقدما رغم الجائحة، مما 

قدم دعما مهما النتعاش االقتصاد العالمي. وأظهر التعاون في بناء "الحزام 

حيوية قوية، إذ أن عدد رحالت قطارات الشحن بين الصين و مرونة كبيرةوالطريق" 

وأوروبا وحجم البضائع التي نقلتها سجل رقما قياسيا في التاريخ، مما جعلها "قافلة 

حديدية" تساعد الدول المطلة على الخط في مكافحة الجائحة. وتم التوصل إلى 



ي الرفيع المستوى التوافق حول بناء "طريق الحرير الصحي" في االجتماع االفتراض

للتعاون الدولي بشأن "الحزام والطريق"، مما عزز زخم التعاون في بناء "الحزام 

لمعرض الصين الدولي  7والطريق" بجودة عالية. ونجحنا في استضافة الدورة الـ

دولة ومنطقة،  652شركة من أكثر من  7122لالستيراد، وشاركت فيه أكثر من 

مليار دوالر أمريكي. فأصبحت  20.10ابات النوايا وبلغت القيمة اإلجمالية لخط

 السوق الصينية نعمة للعالم ومشتركة ومتاحة للجميع بشكل أكثر.

عملنا على تطوير العالقات مع الدول الكبرى على نحو شامل لصيانة اإلطار 

في العالقات بين  عنصر أساسيإن الثقة المتبادلة  العام لالستقرار االستراتيجي.

وال يمكن  كبرى. إن التضامن والصداقة بين الصين وروسيا راسخة وقويةالدول ال

، بدليل أن األمين العام شي جينبينغ أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المساس بها

مرات، مما أرشد تطورا مستمرا لعالقات التنسيق  5الروسي فالديمير بوتين لـ

ديد. كما يعمل البلدان على االستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في العصر الج

تعزيز التعاون في مكافحة الجائحة والمشاريع المحددة بخطوات ثابتة، ويبذالن 

جهودا مشتركة لصيانة ثمار انتصار الحرب العالمية الثانية والعدل واإلنصاف 

 في العالم غير المستقر. دعامة االستقرارالدوليين، مما جعلهما 

إلقامة العالقات الدبلوماسية  35الذكرى الـوانتهزت الصين وأوروبا فرصة 

بينهما لتعزيز التنسيق والتعاون وترسيخ الثقة المتبادلة، وصيانة تعددية األطراف 

بحزم ومواجهة التحديات الكونية بجهود مشتركة. قد وقع الجانبان على اتفاقية 

بالتعاون المؤشرات الجغرافية، وقررا بناء الشراكة الصينية األوروبية المتميزة 

األخضر والتعاون الرقمي، وأنجزا المفاوضات بشأن اتفاقية االستثمار المتبادل بين 

الصين واالتحاد األوروبي في الموعد المحدد، مما أثرى مقومات عالقات الشراكة 

 االستراتيجية الشاملة بينهما في العصر الجديد.



امة العالقات تواجه العالقات الصينية األمريكية أخطر المشاهد منذ إق

عاما. في وجه تصرفات التنمر واالستفزاز  32الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من 

ردت الصين عليها بإجراءات  التي مارستها القوى األمريكية المناهضة للصين،

، وعملت بحزم على صيانة سيادة الدولة وأمنها مضادة مبررة وحازمة ومتناسبة

واعد العالقات الدولية والعدل واإلنصاف الدوليين ومصالحها التنموية وصيانة ق

وصيانة الحقوق والمصالح المشروعة لدول العالم خاصة الدول النامية الغفيرة. في 

الوقت نفسه، تحافظ الصين على استقرار واستمرارية سياستها تجاه الواليات 

ورأس  المتحدة، وتعمل على معالجة الخالفات وإدارتها بشكل بناء وبموقف حازم

 بارد، سعيا لصيانة االستقرار االستراتيجي للنظام الدولي. 

لالرتقاء بالتعاون الدولي إلى مستوى  قمنا بتعميق وتوسيع عالقات الشراكة

. خطت الصين خطوة جديدة إن التضامن والتساند شيء مهم في وقت صعب .أعلى

قيق انتقال مستقر في بناء مجتمع المستقبل المشترك مع دول الجوار، وتمكنت من تح

، بتأنللعالقات الصينية اليابانية والتمسك باتجاه تطور العالقات الصينية الهندية 

وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع جمهورية كوريا في استئناف العمل واإلنتاج. قام 

 األمين العام شي جينبينغ بزيارة إلى ميانمار، مما أدخل العالقات الصينية الميانمارية

إلى عصر جديد. وتم التوصل إلى توافق مهم بشأن بناء المجتمع المشترك للتعاون 

اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ، ووقعت الصين على اتفاقية الشراكة االقتصادية 

( رسميا، وتفكر بموقف إيجابي في االنضمام إلى اتفاق RCEPاإلقليمية الشاملة)

، األمر الذي عزز ثقة (CPTPP)يط الهادئالشراكة الشاملة والتقدمية عبر المح

كافة األطراف بالتشارك في بناء منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ. 

حضر رئيس مجلس الدولة لي كتشيانغ اجتماعات قادة شرق آسيا حول التعاون، 

أصبح كل من الصين وآسيان أكبر شريك تجاري للجانب اآلخر، األمر الذي يعتبر و



وتم إطالق آلية اجتماع وزراء الخارجية للصين والدول الخمس في  تاريخيا. معلما

 آسيا الوسطى بشكل ناجح.

إضافة إلى ذلك، أظهر التضامن والتعاون بين الصين والدول النامية مالمح 

حيث انعقدت القمة االستثنائية للتضامن الصيني اإلفريقي في مكافحة الجائحة  جديدة،

تفاعالت مثمرة في إطار آليات الحوار بين الصين ودول أمريكا وكانت هناك  بنجاح،

وقدمنا المستلزمات الطبية والمادية إلى الدول  الالتينية والكاريبي والدول العربية.

النامية ذات الحاجة، ونسعى لجعل اللقاح ضد الجائحة ميسورا ومتاحا للدول النامية، 

عة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة وشاركنا بنشاط في صياغة وتنفيذ مبادرة مجمو

الديون للدول األشد فقرا، وعقدنا مع األمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى لمكافحة 

الفقر والتعاون بين الجنوب والجنوب. خالصة القول، تشارك الصين مع الدول 

واحد لمكافحة الجائحة وإنعاش االقتصاد، مما  مستقبلالمجاورة والدول النامية في 

 ق الصداقة والتضامن بين الجانبين.عم

تعددية  أهمية حرصا على ،رغم الصعوبات األمام إلى العالمية لحوكمةا نادفع

ينبغي أن يقف الرجل في مكان مرتفع لينظر بعيدا عبر  كما قال المثل: .األطراف

في وجه ما تعانيه الحوكمة العالمية من الصدمات والنكسات، حضر  .الضباب الكثيف

فيها الرؤية  أوضحاألمين العام شي جينبينغ سلسلة من المؤتمرات الدولية المهمة، و

الصينية التي تتفق مع سمات العصر وتؤكد على التزام الصين الثابت بالحفاظ على 

والمنفعة للجميع والدفع بإقامة تعددية األطراف وتنفيذ مبادئ التشاور والتعاون 

مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، مما حدد اتجاها صحيحا إلصالح منظومة 

 الحوكمة العالمية.

وتبذل الصين جهودا مشتركة مع المجتمع الدولي للحفاظ بثبات على المنظومة 

انون الدولي الدولية التي تكون األمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولي القائم على الق



ومنظومة التجارة الدولية على أساس منظمة التجارة الدولية. وتدعم الصين زيادة 

تعزيز دمقرطة العالقات الدولية وإصالح واستكمال العولمة االقتصادية على نحو 

 أكثر انفتاحا واستيعابا وتشاركا وتوازنا ونفعا للجميع.

قفا مسؤوال من المشاركة في تقف الصين إلى جانب تيار التاريخ، إذ تتبنى مو

 ثاني انبعاثات وصولعن التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ، وأعلنت بكل جدية 

، بما 0202 عام قبل الكربون تحييد وتحقيق ،0202 عام قبل ذروتها الكربون أكسيد

وأصدرت الصين "مبادرة  .يقدم المساهمة الصينية في الحضارة اإليكولوجية العالمية

بيانات العالمية"، سعيا لبناء فضاء سيبراني دولي يسوده السالم واألمن أمن ال

 واالنفتاح والتعاون.

وتقف الصين إلى جانب العدالة الدولية، وتصون بثبات االتفاق الشامل لملف 

، وطرحت المبادرة البناءة بشأن إقامة منصة الحوار المتعدد (JCPOA)إيران النووي

األطراف في منطقة الخليج، والمبادرة لدفع تحقيق الهدفْين المتمثلين في نزع السالح 

الكورية وفقا لنهج "التسوية على مراحل  النووي وإقامة آلية السالم في شبه الجزيرة

وبخطوات متوازية". وتدعم الصين المفاوضات بين األفغان وتقوم بالوساطة في 

النزاع بين بنغالديش وميانمار، وتبذل جهودا حثيثة الكتشاف طريق ذي خصائص 

 صينية لتسوية القضايا الساخنة. 

 اجديد فصال وسجلنا، دبالتنمية الخدمة ل من الجهود ما في وسعنا كل نابذل

تمثل تطلعات الشعب غاية مساعينا. في بداية  ."لدبلوماسية من أجل الشعبـ"ال

حدوث الجائحة، قمنا بجمع المواد الطبية من أنحاء العالم لتلبية الحاجات الملحة في 

المعركة الصينية ضد الجائحة. لما تفشت الجائحة باستمرار، بذلنا جهودا مشتركة مع 

وصيانة  ود البالدعند حد خط الدفاع القويإلقامة ين داخل البالد وخارجها المواطن

. بعد استئناف العمل واإلنتاج، في معركتنا ضد الجائحة التي لم تأت بسهولةالنتائج 



أنشأنا بطريقة مبتكرة "الممرات السريعة" لتبادل األفراد و"الممرات الخضراء" 

رار واالنسياب لسالسل الصناعة واإلمداد لتدفق السلع، مما أسهم في ضمان االستق

 واستئناف التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل البالد.

والتزمنا بمبدأ "الشعب أوال"، وأولينا اهتماما بالغا ألمن وسالمة المواطنين 

خارج البالد، وأطلقنا حملة الحماية القنصلية الخاصة في أصقاع العالم، والتي تشمل 

ل األجنبية على متابعة وحّل المشاكل التي يواجهها المواطنون حث حكومات الدو

الصينيون الموجودون في مجتمعاتها، وإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمة الطبية 

ألف  022عن بعد وعالج المواطنين المصابين في وقته. كما وزعنا أكثر من مليون و

المواد الوقائية العاجلة بكافة  "طقم الصحة" للطالب الوافدين خارج البالد، وأوصلنا

رحلة  052دولة، ونظمنا أكثر من  022أنواعها إلى الجالية الصينية في أكثر من 

جوية مؤقتة إلجالء المواطنين العالقين في خارج البالد. يبقى الخط الساخن 

" للحماية القنصلية في حال العمل على مدار الساعة، بما يجعل رعاية 00021"

ة المركزية للحزب ومجلس الدولة تمتّد وتصل إلى كل شخص في كل وعناية اللجن

 بقاع العالم عبر جسر الحب الذي يربط بين الوطن والمواطنين خارج البالد.

 

 ثالثا

ي في مسيرة النهضة العظيمة لألمة الصينية، له مغزى تاريخ 0206إن عام 

نقطة ألن هذا العام يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ويعد 

لتنفيذ الخطة الخماسية الرابعة عشرة. ستطلق الصين مسيرة جديدة لبناء  االنطالق

وي دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وتخطو خطوات كبيرة نحو الهدف المئ

الثاني. ستسترشد الدبلوماسية الصينية بفكر شي جينبينغ الدبلوماسية، وتواصل 

النضال والكفاح على أساس النتائج المتحققة، وتستكشف فرصا جديدة في ظل 



األزمات وتفتح أفقا جديدا في ظل التغيرات، بما يقدم مساهمة جديدة في تحقيق الحلم 

 وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. الصيني للنهضة العظيمة لألمة الصينية 

إن التمسك بقيادة الحزب  بكل ثبات باالتجاه األساسي للدبلوماسية. سنتمسك

الشيوعي الصيني والنظام االشتراكي ذي الخصائص الصينية يمثل طبيعة جوهرية 

وميزة بارزة للدبلوماسية الصينية. يجب تعزيز الدور القيادي الموحد للحزب 

الشيوعي الصيني في األعمال الدبلوماسية والشؤون الخارجية بدون أي تزعزع، 

لقمة، وإبراز المهابة الخاصة وبذل قصارى الجهد لخدمة الدبلوماسية على مستوى ا

لدبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. بمناسبة 

االحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، من المهم مواصلة تقديم 

صورة شاملة للعالم حول تجارب الحزب الشيوعي الصيني في حكم وإدارة البالد 

الصيني في تحقيق حلمه والتزام الصين بالتنمية السلمية، بما يجعل  وجهود الشعب

العالم يفهم الغاية األصلية والمهام للحزب الشيوعي الصيني واالشتراكية ذات 

الخصائص الصينية بصورة دقيقة. كما ينبغي تعزيز التبادل الودي مع دول العالم، 

ز الثقة المتبادلة بين الشعب بما يواصل تعزيز التفاهم بين الصين والعالم وتعزي

 الصيني وشعوب العالم. 

يجب العمل قصارى الجهد لخدمة االستراتيجية التنموية الوطنية.  سنبذل

على فهم سمات المرحلة الجديدة للتنمية، وترويج وتعميم المفهوم الجديد للتنمية، 

ضل بين الموارد وتعزيز الترابط بين السوقين المحلية والدولية، وتحقيق االرتباط األف

المحلية والدولية، بما يخلق بيئة خارجية مواتية لتشكيل معادلة جديدة للتنمية وإطالق 

مسيرة تنفيذ "الخطة الخماسية الرابعة عشرة". ويجب الدعم الكامل لإلجراءات 

الوقائية الروتينية والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وفتح مزيد من "الممرات 

رات الخضراء" على أساس إنجازاتنا في مكافحة الجائحة داخل السريعة" و"المم



البالد، وإقامة آليات التعاون الدولي للوقاية والسيطرة مع مزيد من الدول، وإجراء 

التعاون الدولي في مجال اللقاح. ومن المهم تنظيم جولة جديدة من الفعاليات 

بعد التخلص من دية الصينية الترويجية العالمية للمقاطعات والمدن والمناطق االقتصا

، بما يبني جسورا لتعزيز انفتاحها وتنميتها. ومن المهم استكمال شبكة الجائحة

متكاملة للحماية القنصلية، بما يضمن األمن والحقوق والمصالح المشروعة 

 للمواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية في الخارج.

من المهم تعميق  ت الدولية.على مواصلة إقامة نوع جديد من العالقا سنعمل

لتعزيز السالم بما يشكل حصنا التنسيق االستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا، 

واألمن الدوليين واالستقرار االستراتيجي في العالم. ويجب تعزيز الثقة المتبادلة بين 

، الصين والدول األوروبية وبلورة مزيد من التوافقات وتوسيع التعاون العملي بينهما

 ومن المشجع أن يعودبما يرفع جودة العالقات الصينية األوروبية ويرتقي بمستواها. 

ونأمل من الجانب األمريكي  ،الجانب األمريكي إلى العقالنية في سياساته تجاه الصين

، وعلى هذا بذل جهود مشتركة معنا واستخالص الخبرات واالتعاظ من الدروس

وإعادة بناء الثقة المتبادلة، ووضع العالقات األساس، استئناف الحوار والتعاون 

الصينية األمريكية في إطار استراتيجي ُيمّكنها من التطور السليم والمستقر، وإيجاد 

 طريق التعايش السلمي بين الدول ذات النظم االجتماعية المختلفة. 

يجب الدفع باتفاقية  التعاون الدولي واإلقليمي بخطوات مطردة. سنعزز

االقتصادية اإلقليمية الشاملة لدخول حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، الشراكة 

والعمل على دفع عملية بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية 

منكونغ على نحو معمق،  –كوريا، وتطوير حزام التنمية االقتصادية لنهر النتسانغ 

آسيا والمحيط الهادئ إلى أرض  وترجمة مفهوم مجتمع المستقبل المشترك لمنطقة

الواقع، وبناء مجتمع المستقبل المشترك األوثق بين الصين وكل من الدول اإلفريقية 



والعربية والالتينية، وترسيخ التضامن والصداقة مع الدول النامية الغفيرة، وتقديم 

المساهمة في مكافحة الفقر وتخفيض خدمة الديون والحد من الكوارث في الدول 

نامية ورفع قدرتها على التنمية الذاتية، والوفاء بالوعود حول جعل اللقاح ضد ال

 فيروس كورونا المستجد منفعة عامة للعالم بعد النجاح في تطويره.

ستعمل الصين بكل حزم على  االرتقاء بمستوى االنفتاح والتعاون. سنواصل

ظيف الكامل لميزتها بناء نظام جديد لدعم االقتصاد المنفتح بمعايير أعلى، والتو

كالسوق الضخمة وإمكانياتها الكامنة في الطلب المحلي، واإلسهام في إنعاش 

االقتصاد العالمي بتنميتها، وتقاسم مزيد من الفوائد الصينية مع دول العالم. وسترفض 

الصين رفضا قاطعا نزعة الحمائية بكافة أشكالها، وتضمن االستقرار والسالسة 

إلمداد العالمية، وتعمل مع دول العالم يدا بيد على بناء اقتصاد لسالسل الصناعة وا

عالمي منفتح. كما تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعاون في بناء "الحزام والطريق" 

بجودة عالية، وتسريع وتيرة بناء طريق الحرير الصحي والرقمي واألخضر، بما 

 يعود بالخير على دول وشعوب أكثر.

الذكرى  0206يصادف عام في إصالح الحوكمة العالمية بنشاط.  سنشارك

 02في األمم المتحدة، وأيضا الذكرى الـ المقعد الشرعي للصينالستعادة  52الـ

النضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ستواصل الصين التمسك بتعددية 

بة العصر، وتعمل األطراف واالنفتاح واالستيعاب والتعاون والكسب المشترك ومواك

على صيانة المكانة المحورية لمؤسسات األمم المتحدة وتفعيل دورها المطلوب في 

لمؤتمر األطراف في  65الشؤون الدولية. وستعمل على حسن استضافة الدورة الـ

"اتفاقية التنوع البيولوجي"، للتباحث حول استراتيجية جديدة لحوكمة التنوع 

في إقامة مجتمع مستقبل مشترك لجميع المخلوقات على  البيولوجي العالمي والتعاون

األرض. وستعزز الصين التعاون مع جميع األطراف في أطر مجموعة العشرين 



ومنظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ ومنظمة شانغهاي للتعاون ودول 

رها من بريكس وغيرها لمواجهة تغير المناخ واألمن السيبرالي والصحة العامة وغي

التحديات الكونية، ودفع كافة األطراف لوضع قواعد الحوكمة الرقمية العالمية وإقامة 

 منظومة حوكمة عالمية أكثر عدال وإنصافا.

منذ طرح الرئيس  على إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. سنعمل

رية، الصيني شي جينبينغ المبادرة الهامة إلقامة مجتمع المستقبل المشترك للبش

تستكمل مقوماتها النظرية وممارساتها الدبلوماسية باستمرار، وتتعمق أهميتها ويمتد 

نطاقها من الدول الصديقة التقليدية إلى شركاء التعاون اآلخرين، ومن المناطق 

المجاورة إلى المناطق البعيدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، ومن ملفات 

لفات المتعددة األطراف، ويحظى هذا المفهوم المهم بفهم العالقات الثنائية إلى الم

ودعم متزايدين. سنواصل بذل جهود لدى دول العالم لتجاوز االختالفات في 

األيدولوجيات والنظم االجتماعية والمراحل التنموية، وااللتزام بالقيم اإلنسانية 

مقراطية والحرية، المشتركة المتمثلة في السالم والتنمية والعدالة واإلنصاف والدي

والعمل يدا بيد على بناء عالم يسوده السالم الدائم واألمن السائد واالزدهار المشترك 

 واالنفتاح واالستيعاب والنظافة والجمال.

لم ننَس غايتنا األصلية في مسيرة نضالنا بعد تحقيق الهدف المئوي األول، 

أوثق حول اللجنة سنلتف بشكل  وسنتحمل مسؤوليتنا لشق طريق إلى األمام.

المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جينبينغ، ونواصل تعزيز 

الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والنواة القيادية والتوافق، وتثبيت الثقة 

الذاتية بالطريق والنظرية والنظام والثقافة االشتراكية ذات الخصائص الصينية، 

العام شي جينبينغ كنواة للجنة المركزية للحزب وكل الحزب،  وصيانة مكانة األمين

 بالغاية األصليةوصيانة سلطة اللجنة المركزية للحزب وقيادتها الموحدة، ونلتزم 



المتمثل في تحقيق السعادة للشعب الصيني وتقديم المساهمة في التقدم البشري، 

مسيرة جديدة لدبلوماسية ونضطلع بالمسؤولية تجاه الوطن والعالم، سعيا إلى إطالق 

الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية، وتقديم مساهمة جديدة وأكبر لتحقيق النهضة 

 العظيمة لألمة الصينية.


