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  فخامة الرئيس شي جينبينغ 
 ة ـــن الشعبيــــة الصيـــس جمهوريـــرئي  

  الصباح الجابر األحمدصباح  الشيخ صاحب السمو
  دولة الكويتأمير             

  معالي السيد وانغ يي 
   مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية  

  عادل الجبيرمعالي السيد 
  ورئيس الجانب العربي  ،المملكة العربية السعوديةوزير خارجية   

  ،الوزراء ورؤساء الوفودأصحاب املعايل 
  ر الكريم،احلضو
أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لجمهوريــة الصــين في مستهل كلمتي  أود

الشعبية على استضافة أعمال الدورة الثامنة لالجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون 
مــا قامــت بــه مــن علــى و  ،العربي الصيني، وعلى حفاوة االســتقبال وكــرم الضــيافة

 ،بالنجاح هاكلل أعمالتُ  ة، متمنيًا أنهذه الدور اإلعداد والتنظيم المتميز لجهد في 
. جمهوريــة الصــين الشــعبيةالعالقــات بــين الــدول العربيــة و  تعزيــزمــا يســهم فــي ب

شــي جينبينــغ وأود بهذه المناسبة أن أجــدد التهنئــة إلــى فخامــة الــرئيس الصــيني 
، متمنيـــًا للشـــعب الصـــيني الصـــديق دوام التقـــدم جديـــدةالنتخابــه لواليـــة رئاســـية 

    واالزدهار.

  السيدات والسادة، 
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منــذ التوقيــع  هــا نحــن اليــوم نفتــتح أعمــال الــدورة الوزاريــة الثامنــة للمنتــدى
، ممــا يعكــس حــرص الجــانبين واصــرارهما 2004فــي عــام  تأسيســهعــالن علــى إ

المشــترك بضــرورة  االقتناعجسد ي، و العربية الصينيةالعالقات  أواصرتثبيت  على
، جــذورها إلــى قــديم الزمــان تمتــدوالتــي نبين العالقــات بــين الجــابمســتوى  االرتقاء
تعتبــر الصــين شــريكًا دوليــًا فــاعًال للــدول العربيــة تربطهمــا روابــط تاريخيــة حيــث 

ــة والمواقــف الداعمــة  ــات الودي ــل مــن العالق ــاريخ طوي ــديهما ت ــزة، ول ــة ممي وثقافي
وافر تــو المتبادلة ثقة ال إنطالقًا منوذلك ، القضايا التي تهم الجانبينفي  للطرفين

لتعزيـــز  عمليـــةخطـــوات  للســـير فـــي لـــدى الجـــانبيناإلرادة السياســـية والشـــعبية 
ــاون المشــترك ــف المجــاالت ا التع ــي مختل ــةف ، لسياســية واالقتصــادية واالجتماعي

  ن واالستقرار ويحقق المصالح المتبادلة لهما. ماأل نوبما يصو

  احلضور الكريم،
حــوالي إنشــاء علــى الصــيني ن العربــي و الجانبــا أقــدمنذ أربعة عشــر عامــًا، م

ـــي  15 ـــة للتعـــاون ف ـــي آلي ـــدى ف ـــإطـــار هـــذا المنت ف المجـــاالت السياســـية مختل
مثــل مــؤتمر رجــال األعمــال، الحــوار  ؛واالقتصادية والثقافية واالعالميــة والتنمويــة

ــة والصــينية،  ــة، اإلبــين الحضــارتين العربي ــة، الصــحة، الطاق عــالم، حمايــة البيئ
الجتماعــات والفعاليــات علــى كافــة المســتويات فــي ، وعقــدت العديــد مــن االمــدنو 

مذكرات تفاهم لتفعيــل التعــاون جملة من كما تم التوقيع على مختلف القطاعات، 
في عــدد مــن المجــاالت التــي تــنص عليهــا البــرامج التنفيذيــة للمنتــدى، وهــا نحــن 

 لصــينية والتــي ستفســح المجــال أمــاماليوم نشهد اطالق المكتبة الرقمية العربية ا
تشــجيع عالقــات التوأمــة دفــع التعــاون العربــي الصــيني فــي مجــال المكتبــات، و 

والصـــينية  بـــين المكتبـــات المركزيـــة والمتخصصـــة فـــي الـــدول العربيـــةوالشـــراكة 
مســاهمتها فــي لمكتبة الملك عبد العزيــز علــي استضــافتها و  والشكر هنا موصول

تـــامي والبرنـــامج باإلضـــافة إلـــى اعتمـــاد البيـــان الخ هـــذه المكتبـــة الرقميـــة. هـــذا
ــذي ــادمين واالعــالن التنفي ــذي للعــامين الق ــ التنفي اء العربــي الصــيني الخــاص ببن

  الحزام والطريق. 
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حيــث عقــدت  ،تحقق منذ الدورة الســابقة للمنتــدىالذي وأود اإلشادة بالتقدم 
ـــي الصـــيني عـــدة ـــات للتعـــاون العرب ــــ منهـــا  ،فعالي ـــدورة ال ـــار  14ال الجتمـــاع كب

منتــدى لالدورة األولــى و للحوار السياسي االستراتيجي،  الثالثةوالدورة  ،المسئولين
ــدورة الثانيــة الجتمــاع الخبــراء فــي و مالحــة عبــر األقمــار الصــناعية "بايــدو"، ال ال

حــوار بــين الحضــارتين العربيــة الــدورة الســابعة للالمكتبــات والمعلومــات، و مجــال 
ــدورة الســابعة لمــؤتمر والصــينية،  ــدورة و لصــينيين، رجــال األعمــال العــرب واوال ال

، 2017نقل التكنولوجيا واإلبداع، والمعرض الصيني العربــي لعــام الثانية لمؤتمر 
باإلضــافة إلــى  ،الصــداقةالــدورة الخامســة لمــؤتمر و  ،المرأةوالدورة الثانية لمؤتمر 

لكــوادر العربيـــة فــي مختلـــف لالــدورات التدريبيــة التـــي يقــدمها الجانـــب الصــيني 
تتويجــًا تعتبــر جديــة هــذا التعــاون، و تظهــر وتجســد  عاليــاتفوهي كلها ، المجاالت

، جمهوريــة الصــين الشــعبيةحكومــة للعمــل الــدؤوب بــين جامعــة الــدول العربيــة و 
إقامــة نموذجــًا يحتــذى بــه فــي بحــق حتى أصبح منتدى التعــاون العربــي الصــيني 

ـــة  وشـــركائها اآلخـــرين مـــن منتـــديات أخـــرى للتعـــاون بـــين جامعـــة الـــدول العربي
  .   ع الدوليالمجتم

        ،،،،السيد الرئيسالسيد الرئيسالسيد الرئيسالسيد الرئيس
   احلضور الكريم،احلضور الكريم،احلضور الكريم،احلضور الكريم،

ــة تمــر اآلن بمنعطفــات خطيــرة جــراء الظــروف واألحــداث  المنطقــةإن  العربي
ويتــزامن انعقــاد هــذا االجتمــاع مــع تزايــد التحــديات اإلقليمية والدوليــة المتســارعة، 

القضــية الفلســطينية مــا تتعــرض لــه على العالم العربــي، وفــي مقــدمتها  والضغوط
نقــل ب، و إلســرائيللقــدس عاصــمة با االعتــراف يات المتحدة األمريكيةالوال راربعد ق

ـــن  ـــس األم ـــرارات مجل ـــًا واضـــحًا لق ـــا يشـــكل خرق بعثتهـــا الدبلوماســـية إليهـــا، مم
للقــانون الــدولي  اً صــارخ اً والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بهــذا الشــأن، وانتهاكــ

م الشــامل والــدائم فــي الشــرق وللشرعية الدولية، وأجدد تأكيدي على أهمية السال
ــي اســتراتيجي تجســده  ــار عرب ــة ذات الصــلة األوســط كخي ــرارات الشــرعية الدولي ق

مبــادرة الســالم العربيــة التــي تبنتهــا جميــع الــدول العربيــة فــي قمــة بيــروت عــام و 
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ومواقفهــــا الداعمــــة دور جمهوريــــة الصــــين الشــــعبية عاليــــًا ن ثموٕاذ نــــ. 2002
صــفة دولــة تأييــد حصــول دولــة فلســطين علــى  لــكذ ، بما فــيللقضية الفلسطينية

ودعمها الثابت لكافة القرارات التي تطرح أمام الجمعيــة ألمم المتحدة، مراقب في ا
ــك الخاصــة بالقــدس بتــوفير الحمايــة الدوليــة  العامــة ومجلــس األمــن، وآخرهــا تل

للقضــية الفلســطينية  الصــيني دعمالــ طلــع إلــى مزيــد مــنونتللشــعب الفلســطيني، 
ــو  ــع مــن يوني ــى خطــوط الراب ــة فلســطينية مســتقلة عل ــة إلقامــة دول  1967العادل

تســــتمر فــــي دفاعهــــا عــــن حقــــوق الشــــعب أن وعاصــــمتها القــــدس الشــــرقية، و 
كمـــا أثـــق فـــي أن الصـــين ســـتبقى حريصـــة علـــى مســـاندة األونـــروا الفلســـطيني، 

تمكينها مــن أداء وكالة لوتعزيز مستوى مساهماتها المالية في ميزانية وأنشطة ال
  عملها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق باألزمات في المنطقــة العربيــة، أود التأكيــد علــى ضــرورة إيجــاد 
 حل سلمي لهذه األزمات بما يكفل صــون وحــدة وســالمة وســيادة الــدول العربيــة،

رورة العمــل علــى إيجــاد حــل سياســي ينهــي األزمــة علــى ضــ في هذا الصدد أؤكدو 
والقـــرارات  2254ووفقـــًا لقـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم  الســورية عبـــر مســـار جنيـــف

، بمــا يحــافظ علــى حيــاة الســوريين ويحقــق طموحــات الشــعب األخرى ذات الصــلة
السوري وتفاديًا ألي أزمات انسانية جديدة، وأدعو الجميع إلى تقــديم المزيــد مــن 

دعــم ٕالــى ساعدة للدول العربيــة التــي تستضــيف الالجئــين الســوريين، و الدعم والم
  .إعادة االعمار في سوريا

كما أؤكد على دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا، بما يضمن الحفاظ علــى  
اســتنادًا إلــى االتفــاق السياســي الليبــي  وحــدة ليبيــا وســيادتها وســالمة أراضــيها،

ة العربيـــة بالتنســـيق مـــع األطـــراف ، حيـــث تقـــوم الجامعـــالصـــخيراتفـــي الموقـــع 
لمرافقــة أشــقائنا الليبيــين الســتكمال المســار السياســي وٕاتمــام االقليميــة والدوليــة 

  .االستحقاقات الدستورية واالنتخابية المتبقية



 

5 

 

ــة ــة العربي ــزام الجامع ــى الت ــد عل ــا نؤك ــيمن وســيادته واســتقالله  كم بوحــدة ال
ــيمن وحــل ا ــي ال ــادرة وســالمة أراضــيه ودعــم الشــرعية ف ــًا لمب ــة وفق ألزمــة اليمني

مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج وآليتهــا التنفيذيــة ونتــائج مــؤتمر الحــوار الــوطني 
    . 2216وخاصة القرار رقم  الشامل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة

في ظل تفاقم األزمات التي تعاني منها منطقــة الشــرق األوســط والتــدخالت و 
ــة لفــي  االقليميــة ــدول العربيــة، الشــؤون الداخلي زاد تفشــي ظــاهرة االرهــاب فــي ل
العــالميين، وهــذا االقليميــين و علــى األمــن والســلم  خطيراً  شكل تحدياً ي ما ،المنطقة

يضــعنا جميعنــا أمــام مســؤولياتنا تجــاه توطيــد التعــاون الــدولي مــن أجــل مكافحــة 
السياســية وجــذوره حلــول شــاملة تعــالج كافــة جوانبــه  والعمل علــى إيجــاداالرهاب 

  االقتصادية واالجتماعية. و 

كمــا تــدعم الجامعــة العربيــة الجهــود المبذولــة فــي مجــال نــزع الســالح وعــدم 
االنتشــار النــووي، وفقــًا للقــرارات الدوليــة ذات الصــلة، وتؤكــد علــى إقامــة منطقــة 

  خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط. 

  احلضور الكريم،
، حيــث بلــغ تخطــو خطــوات متقدمــةنية ة الصيإن العالقات االقتصادية العربي

مليــار دوالر عــام  191حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية أكثر من 
التــي تقــوم بهــا الشــركات الصــينية فــي وأقيمــت العديــد مــن المشــروعات ، 2017

بين الجانبين فــي المجــاالت االقتصــادية  وتطورت عالقات التعاون الدول العربية،
والماليــة والصــناعة والنقــل والمواصــالت والطاقــة والمــوارد الطبيعيــة واالســتثمارية 

  والبيئة والزراعة.

العربــي الصــيني االعالن التنفيــذي "شهد اليوم توقيع وثيقة هامة حول نكما 
مثل فرصــة واعــدة للتعــاون وتحقيــق المنفعــة بناء الحزام والطريق" مما يالخاص ب

بيعيــين فــي بنــاء عتبران شريكين طاللذان يُ المتبادلة بين الدول العربية والصين، و 
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تحقيــق األهــداف التنمويــة للجــانبين وتعزيــز الحزام والطريق، ويتشاركان الطموح ل
ــديهماالعالقــات السياســية واألمنيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة  ، وترحــب جامعــة ل

ع بمــا فــي ذلــك توقيــ ،في إطارهــاتحققت التي  وباإلنجازاتالدول العربية بالمبادرة 
يعمــل الجانبــان علــى كمــا ثــائق تعــاون فــي إطــار المبــادرة، دول عربيــة علــى و  8

توقيع المزيد من وثائق التعــاون مــن أجــل الموائمــة بــين المبــادرة واالســتراتيجيات 
  التنموية الوطنية في الدول العربية. 

وعلــى صــعيد التواصــل الشــعبي، تقــام مــؤتمرات الصــداقة العربيــة الصــينية 
لحضــارتين بشــكل منــتظم، وشــهد عــدد الطلبــة الصــينيين الدارســين والحــوار بــين ا

زيـــادة ملحوظـــة فـــي  فـــي الـــدول العربيـــة والطلبـــة العـــرب الدارســـين فـــي الصـــين
لصــيني لإلصــالح والتنميــة ، كما تأسس مركــز الدراســات العربــي ااألخيرةالسنوات 

ــي الصــين،  ــي مجــاالتف ــة والتعو  الســياحة والثقافــة ويشــهد التعــاون ف لــيم التربي
  والرياضة والصحة والفنون والنشر والتدريب تقدمًا كبيرًا.   

  السادة احلضور، 
ــدولي  التــي يشــهدها تطــوراتالإن          ــا النظــام ال ــا أن نوحــد مواقفن تحــتم علين

مــن أجــل تعزيــز الســلم  ،الراهنــة ألزمــات والتحــدياتل التصــديوجهودنــا مــن أجــل 
س شــي جينبينــغ فــي أكثــر مــن مناســبة، واألمن الدوليين، وكما ذكر فخامــة الــرئي

العمــل علــى أن تكــون العالقــات الدوليــة أكثــر انصــافًا وعدالــة وشــفافية فــي ظــل 
المصــير المشــترك للمجتمــع البشــري، وأخــذًا فــي االعتبــار ضــرورة احتــرام مبــادئ 
القانون الدولي وأحكام ميثاق األمم المتحدة وعــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة 

الخطــوات المزيــد مــن إلى اتخــاذ تدفعنا التي القناعات هي هذه ...  للدول األخرى
ـــن أجـــل ـــاتبلـــورة رؤى مشـــتركة لتعزيـــز  م ـــة المجـــاالت  عالق الشـــراكة فـــي كاف

يعــزز بمــا  السياســية واالقتصــادية والثقافيــة واالجتماعيــة والعلميــة والتكنولوجيــة
  .الشعبين العربي والصينيرفاهية يحقق و 
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 لجمهوريــة الصــين الشــعبيةبكــل الشــكر والتقــدير م فــي الختــاأتوجــه مجــددًا و 
االجتمــاع أهدافــه فــي دعــم العالقــات هــذا أن يحقق  متمنياً ، قيادًة وحكومًة وشعباً 

، وأن يشكل انطالقة جديدة نحو شراكة استراتيجية شاملة بين الصينية –العربية 
لــدى مستدامة بما يعزز األمن والسالم واالستقرار وبما يحقق التنمية ال الجانبين،

  الجانبين.                            

  وشكــــــــرًا،
 

 

Noha-Speech-3(3) 


