
 

 

 

 رئیس مجلس الدولة لي كتشیانغ یحضر المؤتمر الصحفي 

 ویجیب على أسئلة الصحفیین الصینیین واألجانب

 

لنواب الشعب مؤتمرا صحفیا بعد  13عقدت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ

، حیث التقى رئیس مجلس الدولة لي كتشیانغ مع الصحفیین الصینیین 11ظھر یوم 

 واألجانب وأجاب على أسئلتھم بناء على دعوة المتحدث تشانغ یسوي.

ء مع األصدقاء من قال لي كتشیانغ في الكلمة االفتتاحیة إنھ سعید جدا باللقا

الصحافة، وأعرب عن شكره على جھودھم الشاقة لتغطیة الدورتین السنویتین. 

سینعقد المؤتمر الصحفي ھذا العام عبر تقنیة االتصال المرئي مرة أخرى، فلیتفضلوا 

 بطرح األسئلة.

  



CNBC -1 سیادة الرئیس، تركت جائحة فیروس كورونا المستجد :

العمل. لقد مر عام كامل منذ حدوث الجائحة، فما ھي تأثیرات على طرق وأماكن 

وما ھي  ؟التغیرات التي شھدھا التوظیف في الصین من حیث الجودة والرواتب

اإلجراءات التي ستتخذھا الصین لتحسین ھذا الوضع؟ وخاصة على خلفیة 

الشیخوخة، كیف تؤثر الجائحة على االستھالك وخصوصا االستھالك للعالمات 

 التجاریة األجنبیة؟

إن التوظیف أمر بالغ األھمیة سواء بالنسبة لدولة أو أسرة. عندما  لي كتشیانغ:

اضي، كانت الشوارع خالیة من المارة، وكانت المحالت تفشت الجائحة في العام الم

العدیدة مغلقة، وكان أكثر ما أثار قلقنا ھو حدوث موجة البطالة. أتذكر أنھ عندما قمت 

بزیارة تفقدیة محلیة، زرت محلة صغیرة، قال لي صاحب المحلة إن محلتھ تبقى 

ضرائب والرسوم مغلقة لمدة ثالثة أشھر. ولكن بفضل الدعم الحكومي لتخفیض ال

، لم نسرح أي وتوفیر إعانات األجوروإعفاء اإلیجار وفواتیر الكھرباء والمیاه 

موظف ونجونا من تداعیات الجائحة. سألتھ ماذا عن رواتب الموظفین؟ فأجاب إنھ 

موظفا في المحلة،  20المعیشة فقط. كان ھناك أكثر من  أعطاھم بعض مخصصات

لھم الغذاء والسكن ولم یسرحھم، فال داعي للشكوى. وقالوا لي إن صاحب المحلة قدم 

تدرك الشركات وموظفوھا أنھ طالما تبقى الشركات والوظائف، ستتحسن األعمال 

 التجاریة فور استئناف اإلنتاج.

في العام الماضي، لم نحدد الھدف المتوقع للنمو االقتصادي عند وضع 

كن حددنا ھدف التوظیف بعد السیاسات الكلیة بسبب كثرة عوامل غیر متأكدة. ول

مالیین فرصة عمل جدیدة في المدن والبلدات، ألن  9التفكیر، أي توفیر أكثر من 

التوظیف ھو أساس معیشة الشعب والتنمیة ومصدر الثروة. كما اعتزمنا حینئذ بذل 

جھود لتحقیق النمو اإلیجابي لالقتصاد للعام الماضي، انطالقا من ثقتنا بأنھ طالما 



مالیین فرصة عمل جدیدة في المدن والبلدات، سنحقق نموا إیجابیا  9ثر من نوفر أك

القتصادنا، ألن التوظیف یساھم في زیادة الدخل، وثم زیادة االستھالك وتحفیز 

 االقتصاد.

في العام الماضي، وتحت القیادة القویة للجنة المركزیة للحزب الشیوعي 

الجھود المشتركة من جمیع أبناء الصیني ونواتھا الرفیق شي جینبینغ، وبفضل 

الشعب، أظھرت األطراف الفاعلة في السوق مرونة قویة، وتغلب جمیع أبناء الشعب 

ملیون فرصة عمل جدیدة  11.86على الصعوبات بشكل مشترك. ونجحنا في توفیر 

بالتزامن مع ازدیاد دخل  %2.3في المدن والبلدات، والنمو االقتصادي بمعدل 

 المؤشرات أفضل من التوقعات. السكان. وكل ھذه

في ھذا العام، ما زلنا نواجھ ضغوطا كبیرة في مجال التوظیف، إذ سینضم 

ملیون شخص إلى صفوف القوى العاملة في المدن والبلدات، بمن فیھم عدد  14نحو 

مالیین، إضافة إلى ضمان توظیف  9.09قیاسي من خریجي جامعات یبلغ 

رص عمل لصالح العمال الریفیین الذین یتراوح العسكریین المتقاعدین وتوفیر ف

ملیون. لذا، سنواصل إعطاء األولویة القصوى للتوظیف  280و 270عددھم بین 

صیانة في السیاسات الكلیة ھذا العام، ووضعھ في المقام األول في تنفیذ سیاسة "

ستة مجاالت و"توفیر الضمان لستة مجاالت". سنواصل السیاسات  االستقرار في

م التوظیف التي اتخذت في العام الماضي، بل وسیتم تعزیزھا في بعض النواحي. لدع

ویجب على السیاسات األخرى أن تخدم التوظیف. نثق بأن االنتعاش المستقر 

 لالقتصاد سیأتي بفرص عمل أكثر، بما یدفع نمو االقتصاد نحو االستقرار والتحسن.

ون فرصة عمل جدیدة في ملی 11في ھذا العام، نھدف إلى توفیر أكثر من 

المدن والبلدات، مع األمل في أن یكون ھذا الرقم أكبر في عملیة التنفیذ. كما 

سنواصل تمكین السوق من لعب دور رئیسي في مجال التوظیف، وھذا یعني 



مواصلة ضمان التوظیف من خالل ضمان األطراف الفاعلة في السوق. سنعمل على 

ددھا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، سنوسع قنوات صیانة استقرار الوظائف وزیادة ع

التوظیف. شھد العام الماضي تغیرات جدیدة في طرق التوظیف، وتطورا سریعا 

للمحركات الجدیدة للتنمیة التي طورناھا في ھذه السنوات، بما فیھا التسوق عبر 

ات اإلنترنت والتوصیل السریع، وذلك ساھم أیضا في زیادة التوظیف وتنمیة الصناع

التقلیدیة. یجب علینا مواصلة التشجیع على خلق وظائف مستقرة من جھة، ومن جھة 

أخرى، یجب توسیع القنوات للعمل المرن. في الوقت الراھن، تشھد الصین تطورا 

ملیون شخص. یشتغل بعض الناس  200سریعا العمل المرن الذي یطال أكثر من 

م لھم دعم الضمان االجتماعي، لعدة وظائف وھم متعبون جدا. فیجب علینا تقدی

وخاصة اتخاذ إجراءات منھجیة لحل ملف اإلصابة المھنیة، وتوفیر الضمان 

األساسي لحقوقھم ومصالحھم، وذلك سیساھم في دفع تطور سوق التوظیف المرن 

 على نحو أكثر سالمة واستقرارا.

 بالنسبة لموضوع الشیخوخة التي ذكرتھ قبل قلیل، یبلغ عدد المسنین في

فیمكن القول إن قطاع رعایة المسنین ھو قطاع ناشئ  ملیون نسمة، 260الصین 

ضخم، وھناك طلبات متنوعة لدى المسنین. ستوفر السوق الصینیة الضخمة 

والمفتوحة التي تكون فیھا الطلبات المتنوعة والمتعددة األبعاد، مزیدا من الفرص 

 .لمنتجات الشركات األجنبیة وخدماتھا واستثماراتھا

القوى العاملة ھي  ملیار نسمة، فیمكن القول إن 1.4یبلغ عدد سكان الصین 

أغنى الموارد لنا. وإن الشعب الصیني مجتھد جدا، فطالما تسنح لھ فرصة عمل، 

سینتھزھا لكسب أموال أكثر. " الحیاة األفضل تقوم على االجتھاد، وشخص مجتھد ال 

الصیني سیتقدم نحو الرخاء المشترك یخاف من النقص." إنني على یقین بأن الشعب 

 تدریجیاً بجھوده الدؤوبة.



وكالة إفي: اتھمت الوالیات المتحدة الصین بما یسمى بنقص الشفافیة  2-

 خالل استقبالھا لفریق الخبراء لمنظمة الصحة العالمیة الذي زار مدینة ووھان

الشھر الماضي. وأشار رئیس فریق الخبراء إلى أن النظراء الصینیین قد شاركوھم 

كثیرا من التفاصیل، لكنھ أعرب أیضا عن أملھ في الحصول على مزید من البیانات 

األصلیة لحاالت األمراض المشابھة إلصابات فیروس كورونا المستجد خالل الفترة 

یقدّم الجانب الصیني ھذه البیانات؟ وھل . ھل س2019ما بین أكتوبر ودیسمبر عام 

  یكون على استعداد الستقبال فریق الخبراء مرة أخرى؟

تعد جائحة فیروس كورونا المستجد حادثة طارئة للصحة العامة  لي كتشیانغ:

العالمیة، وتأمل الصین على غرار البلدان األخرى، في سرعة الكشف عن مصدر 

قطع طرق االنتشار واحتواء الجائحة بشكل أكثر  الفیروس، إذ أن ذلك سیساعدنا على

فعالیة. غیر أن التعرف عن مصدر الفیروس ھو مسألة علمیة معقدة تتطلب مزیدا 

من التعاون بین دول العالم واالستمرار في البحث. كانت الصین تتمسك بالمبادئ 

لى والمواقف المتمثلة في الموضوعیة واالنفتاح والشفافیة والتعاون، وتبقى ع

التواصل مع منظمة الصحة العالمیة وتدعم األعمال البحثیة لخبراء المنظمة في 

الصین. في المرحلة القادمة، سنواصل بذل جھود مشتركة مع منظمة الصحة العالمیة 

 .لدفع عمل التعرف عن مصدر الفیروس

 في الوقت الحالي، ال تزال الجائحة تتفشى في أنحاء العالم، فال تقتصر األولویة

القصوى على التعرف عن مصدر الفیروس فحسب، بل تشمل حسن إنجاز أعمال 

الوقایة والسیطرة أیضا، بما في ذلك أعمال التلقیح. إن جائحة فیروس كورونا 

المستجد عدو مشترك للبشریة جمعاء، ونأمل من كافة الدول أن تتعاون یدا بید، ألنھ 

بنفسھا عنھ. في الوقت نفسھ،  النأيفي وجھ ھذا العدو المشترك، ال یمكن ألي دولة 

نؤمن إیمانا راسخا بأن البشریة قادرة على ھزیمة ھذه الجائحة في نھایة المطاف. 



 وآمل أیضا في أن نتمكن من عقد المؤتمر الصحفي وجھا لوجھ في العام المقبل.



وكالة نیكي الیابانیة: قد أشرتم في تقریر أعمال الحكومة إلى أن ھدف  -3

. اآلن، یتوقع كثیر %6یكون فوق  2021لي الناتج المحلي الصیني لعام نمو إجما

. %8قد یصل  2021من المؤسسات الدولیة أن معدل نمو االقتصاد الصیني لعام 

"، إلى جانب توسع االستثمار في 14في عام االنطالق لفترة "الخطة الخماسیة الـ

م في قطاع العقارات بسبب األصول الثابتة، سنشھد أیًضا مخاطر االستثمار المحمو

السیولة المفرطة في جمیع أنحاء العالم. تتبع الحكومة الصینیة حالیًا سیاسات 

مالیة ونقدیة میسرة. سیادة الرئیس، نظرا للعوامل المذكورة أعاله، ھل ھناك 

احتمال توجھ السیاسات الكلیة إلى التقشف في ھذا العام؟ حسب توقعات المركز 

القتصادیة، ستتجاوز الصین الوالیات المتحدة من حیث حجم الیاباني للبحوث ا

 . ما تعلیقكم على ذلك؟2028االقتصاد في عام 

الذي طرحناه قد  %6الحظُت أن ھدف النمو االقتصادي بمعدل  لي كتشیانغ:

أثار بالفعل اھتمام أطراف عدیدة، وھناك تحلیالت كثیرة حول ذلك. یرى البعض أنھ 

عض اآلخر أنھ أقل من المتوقع. یسعدنا بالطبع أن نرى نموا إیجابي بینما یرى الب

قویا، لكننا على درایة تامة بأن االقتصاد قد تعافى للتو، وھناك عوامل كثیرة ال یمكن 

المقارنة بھا في ھذا العام، باإلضافة إلى ذلك، ھناك قدر كبیر من عدم الیقین في 

رحناه لیس ھدفا منخفضا، ألن الذي ط %6التعافي االقتصادي العالمي. إن معدل 

یعني  %6تریلیون یوان صیني، والنمو بمعدل  100حجم اقتصادنا اآلن قد بلغ 

في بدایة فترة "الخطة  %8تریلیونات یوان صیني، ما یساوي النمو بمعدل  6زیادة  

، %6". عالوة على ذلك، من خالل وضع ھدف النمو فوق معدل 13الخماسیة الـ

على كل االحتماالت، وذلك یعني أننا قد نتجاوز ھذا المعدل نترك النمو مفتوحا 

عملیا. لكننا ال نھدف إلى تثبیت البرامج، بل ننوي إرشاد التوقعات. سنعمل على 

تعزیز أسس االنتعاش االقتصادي ودفع التنمیة عالیة الجودة والحفاظ على استدامة 



ھ في العام المقبل والعام الذي التنمیة. ویجب أن یتوافق ھذا الھدف مع ما یمكننا تحقیق

یلیھ، تفادیا لحدوث تقلبات شدیدة قد تشوش توقعات السوق. إن النمو السریع قد یفقد 

االستقرار، ونحتاج إلى خطوات مستقرة للحفاظ على نوعیة التنمیة. نأمل في أن 

تحافظ الصین كإحدى االقتصادات الضخمة على نمو اقتصادي مستقر ومستدام 

 ي لمدة طویلة.وزخم إیجاب

في وجھ الصدمات الشدیدة غیر المسبوقة في العام الماضي، اتخذنا إجراءات 

بشكل حازم وسریع ومستھدف، ولم نلجأ إلى إغراق االقتصاد بالسیولة. وفرنا الدعم 

المالي الجدید بقیمة تریلیونْي یوان صیني، وتم استخدام معظمھا لصالح األطراف 

ن طریق تخفیض الضرائب والرسوم وضمان معیشة الفاعلة ورفاھیة الشعب، وع

الشعب األساسیة. كما أنشأنا آلیة جدیدة إلیصال األموال بشكل مباشر، وھي تقدر 

أیام، لتوفیر  7على إیصال "دعم شریان الحیاة" إلى الحكومات المحلیة في غضون 

ت لھا موارد مالیة كافیة لخفض الضرائب والرسوم والحفاظ على الوظائف، وحقق

ھذه اآللیة األھداف المنشودة بشكل سریع. كان لدینا خیار آخر، أال وھو توجیھ 

األموال إلى المشاریع أو القطاعات الكبرى. نحتاج إلى ذلك، لكنھ قد یستغرق وقتًا 

یوم  200طویالً لدراسة الجدوى وتحلیل الطلب في السوق، ربما یستغرق أكثر من 

غالق دفعة كبیرة من الشركات. أتذكر أنھ في أیام. وفوات األوان یعني إ 7ولیس 

المؤتمر الصحفي للعام الماضي، سألني أحد الصحفیین عما إذا كان حجم وقوة 

لسیاستنا ضعیفة. یجب تسمید النباتات في جذروھا. لذلك قررنا استجابة حاجة أكثر 

القوة إلحاحا. وأثبت ما حصل الحقا فعالیة سیاساتنا وجدواھا. نجد اآلن أن الحجم و

 مناسبان، ولم نلجأ إلى أدوات السیاسة االحتیاطیة.

لم نتخذ سیاسة "التیسیر الكمي" في العام الماضي، لذلك، ال داعي للتحول 

الحاد في سیاساتنا في العام الجاري. سنحافظ على استمراریة السیاسات واستدامتھا 



أجل الحفاظ على  مع التركیز على تعزیز الزخم اإلیجابي لالنتعاش االقتصادي. من

أداء االقتصاد في الحیز المعقول، یجب ضمان وصول األسمدة إلى جذور النباتات، 

وھذا یعني ضرورة التركیز على دعم األطراف الفاعلة في السوق، وخاصة 

الشركات المتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر التي ما زالت تتعافى من 

دیل بعض السیاسات بشكل مالئم. قد نْلغي الصدمات. مع تعافي االقتصاد، سنقوم بتع

بعض السیاسات المؤقتة، لكننا سنتخذ سیاسات ھیكلیة جدیدة لتخفیض الضرائب 

والرسوم، بغیة تعویض التراجع وتوفیر دعم كاف للحفاظ على الوظائف وضمان 

 معیشة الشعب وإبقاء األطراف الفاعلة في السوق.

حجم األموال مھم، لكن ما یھمنا أكثر  كیف نحافظ على الدعم الكافي؟ طبعا، إن

ھو كیفیة استخدامھا. سنواصل االستفادة من تجاربنا في التحكم الكلي لالقتصاد في 

العام الماضي. فیما یتعلق بالدعم المالي، سنخفض نفقات الحكومة المركزیة، ویجب 

ى على الحكومات المحلیة على كافة المستویات شد حزامھا قبل الغیر. سنعمل عل

توسیع نطاق المستفیدین من األموال التي تصل إلى الحكومات المحلیة بشكل مباشر، 

للحفاظ على الدعم للحكومات المحلیة واألطراف الفاعلة في السوق، وتوفیر خدمة 

للشركات والجماھیر بصورة أسرع وأكثر فعالیة. فیما یتعلق بالدعم المالي، سنحافظ 

یة، ونستمر في تشجیع المؤسسات المالیة على على استقرار نسبة الرافعة المال

التنازل عن األرباح بشكل معقول، بما یسھل التمویل للشركات المتوسطة والصغیرة 

والمتناھیة الصغر وبأسعار منخفضة. وفي الوقت نفسھ، سنتأھب لكل األنواع من 

 المخاطر وننزع فتیلھا أول بأول.

حیاة أفضل للشعب الصیني، لكن إن الھدف األساسي لتنمیة الصین ھو تحقیق 

ما زالت الصین دولة نامیة، وما زال ھناك طریق طویل أمامنا لتحدیث البالد. 

سنركز الجھود على حسن إدارة شؤوننا الداخلیة أوال. ستكون تنمیة الصین مساھمة 



 مھمة في السالم واالستقرار والتنمیة واالزدھار في العالم. 
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من خالل مسألة التسویة العابرة للمقاطعات لحسابات نفقات المكوث في المستشفى 

، األمر الذي ساھم بشكل كبیر في تسھیل الحسابات الفردیة للتأمین الطبي األساسي

ب أو تسلم تلقي العالج خارج مسقط الرأس. غیر أن ذلك ال یشمل نفقات زیارة الطبی

أدویة وفقا لوصفة طبیة للذین یعیشون ویعملون في خارج مسقط رأسھم، بمن 

فیھم المسنون. ویجب علیھم تسویة الحسابات في مسقط رأسھم. متى ستتحقق 

 التسویة العابرة للمقاطعات لنفقات حسابات العالج الطبي في العیادات؟

الناس في تعلیقاتھم  تم إثارة ھذا الموضوع من قبل كثیر من لي كتشیانغ:

باالسم الحقیقي على موقع الحكومة الصینیة. نرى دائما المسنین یوصلون األطفال أو 

یستقبلونھم عند بوابات المدارس. أعتقد أن الكثیر منھم یساعدون أوالدھم على تربیة 

من العودة إلى مسقط رأسھم  باالنزعاجاألحفاد خارج مسقط رأسھم. یشعر بعضھم 

لتسویة حسابات نفقات العالج الطبي، لذلك، یجب على الحكومة حل ھذه المشكلة 

بحزم وبشكل تدریجي. قبل نھایة العام الجاري، یجب علینا توسیع نطاق التسویة 

المباشرة العابرة للمقاطعات لحسابات نفقات العالج في العیادات. وقبل نھایة العام 

جب تحدید مؤسسة طبیة في كل محافظة لتسویة حسابات نفقات العالج الطبي القادم، ی

بما فیھ نفقات العالج في العیادات وتجنیب المسنین من ھذه المتاعب. یبدو أن ھذا 

الملف أو الملفات المشابھة األخرى لیست كبیرة، إذا أولى الموظفون الحكومیون 

 عائالتھم أسھل. اھتماما أكبر لھا، فسیجعلون حیاة المسنین و
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الجائحة، وستدخل فترة االنتخابات في العامین المقبلین. في ھذا التوقیت، اتخذ 

المجلس الوطني لنواب الشعب الصیني قراًرا حول استكمال النظام االنتخابي في 

لمجلس الوطني لنواب الشعب الصیني بتعدیل ھونغ كونغ، وستقوم اللجنة الدائمة ل

القوانین المعنیة باالنتخابات في ھونغ كونغ، في ھذا السیاق، ھناك اھتمام واسع 

النطاق بكیفیة مواصلة تنفیذ مبدأ "دولة واحدة ذات نظامین". برأیكم، كیف یتم 

في ضمان االستقرار واالستدامة لمبدأ "دولة واحدة ذات نظامین" في ھونغ كونغ 

 المستقبل؟ 

قد أكدنا بوضوح على أننا سنواصل التنفیذ الكامل والصادق  لي كتشیانغ:

لمبادئ "دولة واحدة ذات نظامین" و"حكم ھونغ كونغ من قبل أھل ھونغ كونغ" 

والدرجة العالیة من الحكم الذاتي، ونلتزم التزاما صارما بالدستور والقانون األساسي 

ونطبق بشكل جید النظام القانوني واآللیة التنفیذیة لھ للتعامل مع الشؤون المعنیة، 

حول صیانة األمن القومي في المنطقة اإلداریة الخاصة، ونقدم دعما كامال لحكومة 

منطقة ھونغ كونغ اإلداریة الخاصة والرئیس التنفیذي لھا في ممارسة اإلدارة وفقًا 

 .للقانون

س الوطني لنواب الشعب بشأن بالنسبة لما ذكرتھ من القرار الصادر عن المجل

استكمال النظام االنتخابي في ھونغ كونغ، فإن ھذا القرار واضح للغایة، وال یھدف 

إال إلى االلتزام بنظام "دولة واحدة ذات نظامین" واستكمالھ، وااللتزام الدائم بـ"حكم 

 ھونغ كونغ من قبل الوطنیین"، وضمان االستقرار واالستدامة لمبدأ "دولة واحدة

 ."ذات نظامین

تعرضت ھونغ كونغ لصدمات متعددة في العام الماضي. نأمل في أن تتكاتف 

كافة األوساط في ھونغ كونغ لالنتصار على الجائحة في أقرب وقت ممكن، وإنعاش 



االقتصاد وتحسین معیشة الشعب، والحفاظ على االزدھار واالستقرار الدائمین في 

 یة تقدیم دعم كامل في ھذا الصدد.ھونغ كونغ. ستواصل الحكومة المركز
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والتكنولوجیا، ومع ذلك، ال تزال ھناك بعض الحلقات الضعیفة في المجاالت 

الرئیسیة، وال تزال بعض التكنولوجیا الحاسمة تعتمد على اإلمداد األجنبي. كما یبدو 

المناطق، فشلت  أن بعض األبحاث موجھة نحو تحقیق الربح السریع، وفي بعض

بعض مشاریع التكنولوجیا الحدیثة والمتقدمة ذات االستثمار الضخم في تحقیق 

النتائج المرجوة. كیف تنظرون إلى مثل ھذا الوضع؟ وما ھي اإلجراءات الجدیدة 

 التي ستتخذھا الحكومة في المستقبل لتحفیز االبتكار في العلوم والتكنولوجیا؟

ا اختراقات ھامة في مجال االبتكار العلمي لقد حققت بالدن لي كتشیانغ:

والتكنولوجي على مر السنین، كما شھدنا تطورا سریعا في مجال االبتكار الموجھ 

نحو التطبیق، لكنھ یوجد بالفعل النقصان في أبحاثنا األساسیة. من أجل تقویة بالدنا 

لتكنولوجي، في مجال العلوم والتكنولوجیا وتعزیز قدرتھا على االبتكار العلمي وا

یجب علینا ترسیخ األساس، أي تعزیز البحث األساسي والبحث األساسي الموجھ نحو 

التطبیق، شأنھ شأن تشیید مبنى، إن عمق األساس ھو ما یقرر مدى ارتفاع المبني. 

 یجب أال نسعى إلى النجاح السریع، وأن نخطو خطوات صلبة واحدة تلو أخرى.

رنا في البحث والتطویر من إجمالي الناتج ال تزال النسبة المئویة الستثما

فقط من  %6متواضعة، وال سیما االستثمار في البحث األساسي الذي یشكل  المحلي

 %15إجمالي النفقات في البحث والتطویر، وعادة ما تتراوح ھذه النسبة بین 

في الدول المتقدمة. في المرحلة القادمة، سنستمر في زیادة االستثمار في  %25و

حث األساسي، ونواصل إصالح المنظومة التي تتعلق بالعلوم والتكنولوجیا، وذلك الب

من أجل منح العلماء والباحثین مزید من االستقاللیة، من المھم أن یكون لھم حق أكبر 

في تحدید كیفیة استخدام المخصصات المالیة للبحث، وال یجوز تبدید وقتھم القیمة 

رقیة وفي التنافس على الجوائز، بل ویجب تمكینھم وطاقتھم الثمینة في األعمال الو



من أن یعكفوا على األبحاث العلمیة، وسیكونون قادرین على تحقیق إنجاز كبیر 

 عندما یكون لھم أسس جیدة في مجاالت تخصصھم.

وبھذه المناسبة، أود أن أقول بعض الكلمات للطالب الشباب: مھما كانت 

بد تعزیز االھتمام بالمعارف والمھارات  وظائفكم، ومھما كانت طموحاتكم، ال

األساسیة، وإن توطید أساس المعارف وتنمیة قدرتكم على االبتكار َألمران یدعم 

بعضھما للبعض. تأتي العناصر الغذائیة من جذور شجرة دائما مھما كان ارتفاعھا. 

لى إن األساس المتین في المعارف والمھارات سیفتح لكم أبوابا عدیدة ویساعدكم ع

 تحقیق إنجازات في كافة المجاالت.

یجب االعتماد على قوى السوق لتحفیز االبتكار، وتعد الشركات أھم قوة 

"، ستواصل الحكومة زیادة 14لتحقیق االبتكار. خالل فترة "الخطة الخماسیة الـ

استثمارھا في العلوم والتكنولوجیا، وفي الوقت نفسھ، نحتاج إلى االعتماد بشكل أكبر 

لقطاع الخاص لزیادة االستثمار في ھذا الصدد، أي یجب زیادة االستثمار في على ا

 البحث والتطویر من جمیع األطراف في المجتمع. 

وھذا یتطلب بعض الترتیبات المؤسسیة. على سبیل المثال، سنرفع ھذا العام 

البحث والتطویر  نسبة الخصم الضریبي اإلضافي على نفقات شركات التصنیع في

، وھا ھو إجراء ضریبي تفضیلي معمم فائدةً وموجھ نحو السوق، %100إلى 

 ویھدف إلى دفع الشركات لزیادة استثمارھا في البحث والتطویر. 

لدى الصین ثروة من المواھب التي تلعب دورا مھما في البحث والتطویر. 

أن  وباإلضافة إلى تمكین المواھب الرائدة من النجاح، یجب أن ندرك أیضا بأنھ یمكن

تكون ھناك حكمة غیر عادیة لدى عموم الناس. ولذلك، نعمل في السنوات األخیرة 

على تشجیع ریادة األعمال واالبتكار للجمیع، وقد نجحت ھذه المبادرة في فتح مجال 

 واسع لتعزیز االبتكار الموجھ تحو التطبیق واالبتكار الشامل.



لعلوم والتكنولوجیا، وذلك نحتاج إلى جھود العلماء لتقویة أنفسنا في مجال ا

یتوافق أیضا مع تعزیز التعاون الدولي والتواصل مع النظراء العالمیین. إن 

االكتشافات واالبتكارات واالختراعات العلمیة تتطلب التعاون والجھود المشتركة. 

ولن یؤدي االنغالق إلى أي أفق مشرق، ولن یستفید أي أحد من فك االرتباط. 

زیز التعاون مع كافة الدول في مجال العلوم والتكنولوجیا تحرص الصین على تع

 على أساس حمایة الملكیة الفكریة، والعمل سویا على دفع تقدم الحضارة البشریة. 
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نیین أكثر من مرة مستویاتھا خالل السنوات الماضیة، وأكد كبار المسؤولین الصی

على أن ذلك یرجع إلى السیاسات المتطرفة والخاطئة التي اتخذتھا إدارة دونالد 

ترمب ضد الصین، مع األمل من اإلدارة األمریكیة في عھد الرئیس جو بایدن 

تصحیح األخطاء. لكن ھناك أصواتا كثیرة في واشنطن قالت إن حكم الجانب الصین 

ن، إن النقطة األولى ھي أن سبب تدھور العالقات وموقفھ یتجاھل نقطتین مھمتی

الثنائیة یرجع إلى الطرفین، وال إلى الطرف األمریكي فقط كما یقولھ الجانب الصیني 

دائما. والنقطة األخرى تتعلق بموقف الوالیات المتحدة وسیاساتھا الھامة تجاه 

راطي الصین، في الحقیقة، ھناك توافق بدرجة عالیة بین الحزبین الدیمق

والجمھوري حول القضایا مثل التعرف عن مصدر الفیروس والمسائل المتعلقة 

بھونغ كونغ وشینجیانغ وغیرھا. فكیف تردون على ذلك؟ خصوصا أنھ قبل 

المحادثات الرفیعة المستوى المرتقب عقدھا بین الوالیات المتحدة والصین في 

ولي جو بایدن منصب أالسكا في األسبوع القادم وھي األولى من نوعھا بعد ت

الرئیس، ھل سیعدل أو یغیر الجانب الصیني سیاساتھ ومواقفھ المعنیة إلحیاء 

 وترمیم العالقات الثنائیة؟

بالفعل، واجھت العالقات الصینیة األمریكیة صعوبات شدیدة في  لي كتشیانغ:

السنوات الماضیة، األمر الذي ترك تأثیرات سلبیة على البلدین والعالم بأسره. إن 

الصین والوالیات المتحدة، باعتبارھما أكبر دولة نامیة وأكبر دولة متقدمة، تربحان 

سنة منذ تبادل التمثیل  40بالتعاون وتخسران بالتصادم. على مدى أكثر من 

الدبلوماسي بین البلدین، شھدت العالقات الصینیة األمریكیة تقلبات وتعثرات كثیرة، 

لكنھا تمكنت من المضي قدًما من خالل التغلب على عقبات. والسبب األساسي وراء 

ذلك ھو أن عالقات جیدة بینھما تتماشى مع اتجاه تطور العالم، وتتفق مع المصالح 



ة للبلدین. نأمل من الجانبین االلتزام بما ورد في المكالمة الھاتفیة األخیرة بین األساسی

الرئیس شي جینبینغ والرئیس جو بایدن، واحترام المصالح الجوھریة والھموم 

الكبرى للجانب اآلخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للجانب اآلخر، مع االلتزام 

واالحترام المتبادل والتعاون والكسب المشترك،  بمبادئ عدم المجابھة وعدم التصادم

بما یحقق التطور السلیم والمستقر للعالقات بین البلدین. ذلك ال یخدم مصلحة الشعبین 

 .فقط، بل یستجیب تطلعات المجتمع الدولي أیضا

تختلف الصین والوالیات المتحدة من حیث التاریخ والثقافة والمرحلة التنمویة 

ي، فمن الطبیعي أن تكون ھناك اختالفات وخالفات بینھما، إن أھم والنظام االجتماع

شيء ھو كیفیة التعامل معھا. یملك الشعبان الصیني واألمریكي حكمة وقدرة كافیة، 

ما یحتاج الجانبان إلیھ ھو تبادل االحترام وإجراء الحوار والتواصل على قدم 

ارات في مختلف المجاالت المساواة. نأمل أن تجري الصین والوالیات المتحدة حو

وعلى مختلف المستویات، حتى ولو ھناك صعوبة في التوصل إلى توافق في وقت 

قصیر، فإن تبادل وجھات النظر من ھذا القبیل سیساعد على تعزیز الثقة المبادلة 

 .وتبدید الشكوك، وأیضا سیساعد على حسن إدارة الخالفات وتسویتھا

بین الصین والوالیات المتحدة، ومجاالت  ھناك مصالح مشتركة واسعة النطاق

كثیرة للتعاون. رغم التداعیات المتعددة في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 

عما كان علیھ في العام  %8.8تریلیون یوان صیني، بزیادة  4.1بین البلدین 

 الماضي، من األفضل أن نركز جھودا أكثر على القواسم المشتركة وتوسیع دائرة

المصالح المشتركة. إن كال الصین والوالیات المتحدة، باعتبارھما عضوین دائمین 

في مجلس األمن الدولي، تتحمالن مسؤولیة مھمة في صیانة السالم واالستقرار 

وتعزیز االزدھار والتنمیة في العالم. نحتاج إلى تذلیل العقبات في العالقات الثنائیة 

 م. ور المستقر لھا بشكل عاوالنظر إلى األمام، وتحقیق التط
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فاعلة في السوق، وتفعیل دورھا المھم في النمو االقتصادي. تشتكي بعض 

األطراف الفاعلة في السوق من الصعوبات والعقبات في اإلنتاج والتشغیل 

ا ھي اإلجراءات اإلصالحیة التي ستتخذھا والمنافسة النزیھة وبیئة السوق. م

 الحكومة ھذا العام لمساعدة الشركات على تذلیل الصعوبات وتنشیطھا؟ 

في العام الماضي ھي المواءمة  إن النقطة البارزة في إصالحنا لي كتشیانغ:

بین سیاستنا الكلیة وحاجات األطراف الفاعلة في السوق ومساعدتھا على الخروج من 

الصعبة وتحفیز حیویتھا لدعم األساسیات االقتصادیة الصینیة. منذ تطبیق الظروف 

سنة، عملنا على تنمیة اقتصاد السوق االشتراكي  40سیاسة اإلصالح واالنفتاح قبل 

وتطویر األطراف الفاعلة في السوق لتفعیل دور السوق الحاسم في توزیع الموارد 

 60، تم تسجیل 13لخماسیة الـودور الحكومة بشكل أفضل. خالل فترة الخطة ا

ملیون طرف فاعل جدید في السوق. وفي العام الماضي، وخاصة في النصف الثاني 

لھ، مع تعافي االقتصاد، ازداد عدد األطراف الفاعلة الجدیدة  في السوق بسرعة. 

ملیون طرف فاعل في السوق الصینیة. وفي العام  130یوجد اآلن أكثر من 

مالیین، أي  10حاب األعمال التجاریة الفردیة بأكثر من الماضي، ازداد عدد أص

 200ملیون، األمر الذي وفّر أكثر من  90ملیون إلى  80ازداد إجمالي عددھم من 

ملیون فرصة عمل. تھدف جھود الحكومة لدفع اإلصالح إلى تنشیط األطراف الفاعلة 

 في السوق.

لى حاجات األطراف سنواصل وضع وتنفیذ سیاستنا ھذا العام مع التركیز ع

الفاعلة في السوق، وذلك یتطلب منا مواصلة إصالح دور الحكومة، والحفاظ على 

بقاء األطراف الفاعلة في السوق وتنشیطھا. في العام الماضي، قلنا إننا سنساعد 

األطراف الفاعلة في السوق على البقاء. وفي العام الجاري، سنواصل الحفاظ علیھا 



ك سیوفر الحیویة والمرونة لالقتصاد الصیني. لذلك، أھم شيء وإعادة تنشیطھا، وذل

إلصالح الوظائف الحكومیة ھو إعطاء الصالحیات المطلوبة لألطراف الفاعلة في 

السوق وتفعیل دورھا. سنواصل تبسیط إجراءات التصدیق اإلداریة وتقلیص الوثائق 

ألعباء على األطراف وتخفیض النفقات وتقلیل مھلة االنتظار، وذلك من أجل تخفیف ا

 الفاعلة في السوق وإطالق العنان لھا للتنافس بحریة في السوق.

بالفعل، یجب أن تكون المنافسة نزیھة وخاضعة للمراقبة لضمان العدالة 

واإلنصاف، بما یمكن األطراف الفاعلة في السوق من إظھار قدرتھا اإلبداعیة بشكل 

واحد، وذلك یشمل ابتكار أسالیب جدیدة  أفضل. علیھ، نھتم بالتبسیط والضبط في آن

للتنظیم وتعزیز المراقبة أثناء تنفیذ السیاسات وما بعدھا، ویعد ذلك جزءا من حزمة 

وإنترنت األشیاء وغیره من األعمال الجدیدة، غیر  "إنترنت بلس"اإلصالح. ندعم 

التمویل غیر أننا سنكافح بحزم الغش والتزویر واألعمال بالنیة السیئة، أو االحتیال و

الشرعي تحت رایة األعمال الجدیدة، ألنھا تعطل السوق. بدون العدالة، ال یمكن أن 

 تستمر المنافسة، ناھیك عن إظھار حیویة أقوى.

ستقوم الحكومة بتقدیم خدمات أفضل وتھیئة ظروف مواتیة للشركات التي 

أكثر تنافسیة.  تعطي األولویة للجودة وتعمل بحسن نیة على جعل منتجاتھا وخدماتھا

التي تحتاج إلیھا الشركات والجماھیر دائما، فسنعمل بالنسبة للخدمات الحكومیة 

جاھدین على تقدیمھا عبر اإلنترنت أو الھواتف الذكیة في مرة واحدة، بغیة تنشیط 

 األطراف الفاعلة في السوق ورفع القدرة اإلبداعیة في المجتمع.
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في استئناف التواصل مع بر الصین الرئیسي في العصر ما بعد الجائحة. في الوقت 

نفسھ، لم تشھد العالقات بین جانبي المضیق أي بوادر للتحسن، فكیف ینظر البر 

 الرئیسي إلى ھذا الوضع، وما ھي الخطوات التي سیتخذھا في المستقبل؟

إن سیاستنا ومبادئنا تجاه تایوان ثابتة وواضحة للغایة، وھي  لي كتشیانغ:

". على ھذا األساس، نرحب بكافة 1992االلتزام بمبدأ الصین الواحدة و"توافق 

األحزاب والجمعیات في تایوان للتواصل معنا، ونرحب أیًضا بالشخصیات من 

قات بین جانبي مختلف األحزاب والجمعیات في تایوان إلجراء حوار معنا حول العال

 .المضیق ومستقبل األمة

نلتزم بدفع التنمیة السلمیة للعالقات بین جانبي المضیق وإعادة توحید الوطن 

األم، ونعارض األنشطة االنفصالیة الداعیة إلى "استقالل تایوان" بكافة أشكالھا، كما 

 نعارض تدخل القوى الخارجیة في ھذا الشأن.

الواحدة لجانبي مضیق تایوان". في السنوات نتمسك دائًما بمفھوم "األسرة 

األخیرة، وأصدرنا سیاسات عدیدة لصالح الشركات واألھالي في تایوان، وقد استفاد 

منھا كثیر من الشركات واألھالي في تایوان. سنواصل تقاسم الفرص التنمویة للبر 

 الرئیسي مع أھالي تایوان وتعزیز النمو المتكامل بین جانبي المضیق.
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بمعیشة الشعب أكثر حدة، بما في ذلك الخدمات الطبیة والتعلیم ورعایة المسنین 

واألطفال، قد أصبحت ھذه المجاالت أوجھ القصور في التنمیة االقتصادیة 

بالكسب واالجتماعیة في بالدنا، وتركت تأثیرات سلبیة على شعور الشعب 

 والسعادة. ما ھي اإلجراءات التي ستتخذھا الحكومة لمعالجة ھذه المشاكل؟

یشھد إجمالي اإلنفاق الحكومي ھذا العام زیادة متواضعة مقارنة  لي كتشیانغ:

بما في العام الماضي، لكن حجمھ لیس ضئیال، وسیتم توجیھھ نحو المجاالت الواسعة 

اإللزامي والرعایة الطبیة األساسیة. إذا حافظ  المتعلقة بمعیشة الشعب، خاصة التعلیم

االقتصاد على الزخم اإلیجابي في النصف الثاني من العام الجاري، فإننا نعتزم توجیھ 

حصة أكبر من نفقات المیزانیة واألموال التي تم جمعھا عن طریق إصدار سندات 

ادة نمو إجمالي حكومیة إلى ھذه المجاالت. قد ال تساھم ھذه اإلجراءات بقوة في زی

الناتج المحلي للعام الجاري، لكنھا ستعلب دورا كدعامة لتوطید أساس للتنمیة الطویلة 

األمد وتحسین معیشة الشعب. یجب علینا التمسك بالفكرة التنمویة التي تضع الشعب 

في المقام األول، وھي تعد مضمونا مھما في فكر شي جینبینغ لالشتراكیة ذات 

في العصر الجدید. إن حكومتنا حكومة شعبیة، فیجب علیھا أن الخصائص الصینیة 

 تستجیب احتیاجات الشعب. 

یھم التعلیم والصحة مستقبل كل أسرة وكل أمة. بینما كنت أحضر مداوالت 

وفد إقلیمي خالل الدورتین ھذا العام، قال رئیس مدرسة ثانویة: ال تزال المدارس 

إلى المعلمین الجیدین، ولیس للمعلمین رواتب  الثانویة في المحافظات والبلدات تفتقر

كافیة، ومن الصعب مواصلة دراستھم. سنقوم ھذا العام بتوسیع نطاق التدریب أثناء 

العمل للمعلمین في المحافظات والبلدات لمساعدتھم على مواصلة دراستھم مع اتخاذ 

الریفیین في المدن تدابیر تفضیلیة لتقییم اللقب المھني لھم. یجب إعطاء أطفال العمال 



الذین یحصلون على تصاریح اإلقامة فرصة للتعلیم، ال یمكن أبدا أن نترك أي طفل 

یخسر عند خط البدایة بسبب خلفیتھ األسریة أو من أین أتى. العدالة التعلیمیة ھي 

 األكثر أھمیة في ضمان المساواة في الوصول إلى الفرص.

نتجة. ال تزال المؤسسات الطبیة في تعد الصحة الجیدة أساسا للسعادة وقوة م

المحافظات والبلدات ضعیفة، وبالتالي ذھب كثیر من الناس إلى المستشفیات الكبیرة 

في المدن الكبرى لتلقي العالج. سنتخذ خطوات عدیدة ھذا العام لزیادة الدعم المالي 

للمستشفیات والعیادات الصحیة في المحافظات والبلدات. سنتخذ خطوة ملموسة 

لتوسیع نطاق سداد فواتیر العیادات في إطار التأمین الصحي ونطاق سداد نفقات 

األدویة المضادة لألمراض الشائعة وخفض أسعار األدویة والمواد االستھالكیة 

باھظة الثمن، بھدف تسھیل الجماھیر للوصول إلى الخدمات الطبیة. بعبارة أخرى، 

فیف العبء المالي على المرضى. یجب تسھیل عملیة تلقي العالج للجماھیر وتخ

وسیساعد ذلك على توطید إنجازات مكافحة الفقر المدقع ومنع عودة الناس إلى الفقر 

 بسبب المرض.

فیما یخص رعایة المسنین واألطفال، ستعتمد الحكومة على الجھات الفاعلة 

من القطاع الخاص إلدارة الخدمات المجتمعیة، وستتخذ السیاسات الضریبیة 

یلیة قدر اإلمكان لتخفیف أعباء كل أسرة في رعایة المسنین واألطفال وتمكینھا التفض

من الشعور بدفء الدعم الحكومي. باختصار، ال تزال ھناك أمور كثیرة یمكن أن 

ننجزھا لتحسین معیشة الشعب، األمر الذي یطلب منا بذل جھود مستمرة لتحسینھا 

ي لبلدنا إلى تلبیة االحتیاجات األساسیة أثناء التنمیة. یھدف نظام الضمان االجتماع

للشعب من خالل تغطیة واسعة النطاق. أثناء تعزیز الحمایة االجتماعیة من خالل 

التنمیة، یجب علینا أیضا التأكید على األولویات. بالنسبة إلى التعلیم اإللزامي 

للحكومات  والرعایة الطبیة األساسیة التي تھم كل فرد ومستقبل بلدنا وأمتنا، ال بد



 على كافة المستویات تحمل مسؤولیتھا في ھذه المجاالت.
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قوامھا الدورة االقتصادیة المحلیة مع التفاعل اإلیجابي بین الدورتین المحلیة 

ذي تشعر الصین بأنھا والدولیة. ھل ذلك یعد نوًعا من التراجع االستراتیجي ال

مضطرة للقیام بھ بسبب تطویق الوالیات المتحدة والدول الغربیة األخرى. في 

الوقت الذي تطور فیھ الصین الدورة المحلیة وتبني سوقا محلیة ضخمة، ما تغیرات 

 الفضاء لالستثمار األجنبي؟ستحدث؟ ھل یعني ذلك تقلص 

مرحلة التنمویة الجدیدة وتنفیذ تعتزم الصین بالفھم العمیق لل لي كتشیانغ:

الفلسفة التنمویة الجدیدة  وإقامة المعادلة التنمویة الجدیدة التي یكون قوامھا الدورة 

االقتصادیة المحلیة مع التفاعل اإلیجابي بین الدورتین المحلیة والدولیة، ویتطلب ذلك 

صیني بعمق في تطویر سوقنا المحلیة وتوسیع نطاق االنفتاح. قد اندمج االقتصاد ال

االقتصاد العالمي، فإن إغالق بابھا أمام العالم یعد طریقا مسدودا. وسنبادر ونواصل 

 .توسیع االنفتاح، ألن ذلك یخدم مصلحة الصین ومصلحة العالم بأسره

إن زیادة الطلب المحلي في الصین ستدفع تنمیتھا، وتوفر فرصا ھائلة 

األجنبیة. لما شاركُت في المداوالت مع أحد لالستثمار األجنبي والمنتجات والخدمات 

الوفود اإلقلیمیة، قال أحد رجال األعمال إن تعزیز الدورة المحلیة یقصد االستفادة من 

السوق المحلیة، وإن تعزیز الدورتین المحلیة والدولیة یقصد االستفادة من األسواق 

 .الدولیة، ویمكن الربط بین السوقین. إن كالمھ قل ودل

االنفتاح جھودا مشتركة من كافة الدول. في العام الماضي وبعد ثماني یتطلب 

دولة، وھي دول اآلسیان  15بین  RCEP سنوات من التفاوض، تم إبرام اتفاق

العشر والصین والیابان وجمھوریة كوریا وأسترالیا ونیوزیلندا، وھي ستشكل أكبر 

الدول المختلفة من حیث النظام منطقة للتجارة الحرة في العالم، وسیتم بناءھا من قبل 

االجتماعي والثقافة والتقالید ومرحلة التنمیة، فیدل ذلك على أن االحترام المتبادل 



والتعامل بالمساواة ألمر سیمّكن كافة األطراف من التوصل إلى التوافق وإیجاد 

مصالح مشتركة، ویساھم في زیادة رفاھیة شعوب العالم وصیانة استقرار سالسل 

عة واإلمداد اإلقلیمیة وتدعیم النمو االقتصادي العالمي. إن الصین كحلقة مھمة الصنا

في سالسل الصناعة واإلمداد العالمیة، ستواصل دورھا المطلوب وتتحمل مسؤولیتھا 

المطلوبة لصیانة المنظومة التجاریة المتعددة األطراف القائمة على أساس قواعد 

ا إیجابیا ومنفتحا من كافة اآللیات، سواء أكانت منظمة التجارة العالمیة. نتبنى موقف

متعددة األطراف أو ثنائیة، التي تساعد على تحقیق المنفعة المتبادلة والكسب 

 .المشترك

سنبادر إلى االنفتاح على الخارج باستمرار، وسنواصل تقصیر القائمة السلبیة 

ن القطاعات بما فیھا حول نفاذ االستثمار األجنبي إلى السوق الصینیة، ونفتح مزید م

قطاع الخدمات. الحظنا أن كثیرا من الشركات األجنبیة تتابع باھتمام تحسن البیئة 

التجاریة في الصین. سنواصل تھیئة بیئة تجاریة وفقا لقواعد السوق والقانون 

والمعاییر العالمیة. خالصة الكالم، سنعمل بإجراءات مختلفة على تعزیز االنفتاح 

لمحلي، بما یجعل الصین وجھة رئیسیة لالستثمار األجنبي وسوقا وتوسیع الطلب ا

 .كبیرة للعالم
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