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 )ترجمة( 

 

 

 خلق مستقبل جميل ووالتعاون  التضامن وتعزيز   يالعصر التمسك بالتيار

 كلمة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ   --

 للتعاون  يشانغها بمنظمةلدول األعضاء المجلس رؤساء  22الـ الجتماع في ا

 (2022سبتمبر عام  16)سمرقند، يوم 

 

 المحترم،  رضيائيفمي الرئيس شوكت 

 ء المحترمون، الزمال

أشكر   للتعاون.  شانغهاي  منظمة  قمة  أحضر  أن  جدا  شوكت  ايسعدني  لرئيس 

تقدير  رضيائيفمي  أسجل  كما  الدقيقة.  وترتيباته  الحار  استقباله  للجانب   ياعال  اعلى 

كافة  في  بالتعاون  للدفع  والمثمرة  الفعالة  األعمال  من  به  قام  ما  على  األوزبكي 

 يه رئاسة المنظمة.  ى ف تولي  الذي  ام المنصرمالععلى مدى المجاالت للمنظمة 

الحرير"    بأنها  عالمياالمشهورة    سمرقندمدينة    شهدت طريق   ازدهار "لؤلؤة 

و القديم  الحرير  البضائع  روعت طريق  لتداول  جليلة  مساهمات  الطريق  هذا  وقدم  ه. 

ون  وت   شر والمنتجات  والتكنولوجيا  الثقافا   صادمالعلوم  وتمازج  والمفاهيم    ت األفكار 

في   في  أوراسياالمتنوعة  للتعاون  شانغهاي  منظمة  لدول  تاريخيا  إلهاما  وفر  كما   ،

 تحقيق السالم والتنمية.  

الذكرى    يصادف         العام  للتعاون    20الـهذا  شانغهاي  منظمة  ميثاق  لتوقيع 

الـ   على المدى الطويلالتعاون  و   والصداقة  لتوقيع معاهدة حسن الجوار   15والذكرى 

للتعاون. في  اء  ألعضا  لدولل المنهجيتين    ن بهاتي استرشادا    منظمة شانغهاي  الوثيقتين 

على    لمنظمةل  الدول األعضاء  نجحت  كحجر الزاوية فكريا والدليل اإلرشادي عمليا،

و  الماضية  السنوات  تدريجيمدى  ا  طريق   استكشاففي    بشكل    والتقدم   نمو لمن 

 المهمة والملهمة.   الناجحة تتمت بلورة سلسلة من الخبراكما دولية ناشئة،  ةلمنظم
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الصداقة المتوارثة عبر    وم بمفه التمسك    بالثقة السياسية المتبادلة.   التمسك  --        

األعضاء الدول  بين  الدائم  والسالم  والطرق    ، األجيال  الجوهرية  مصالحها  واحترام 

نمية  ت لودعم جهود كافة األطراف لتحقيق السالم واالستقرار وا  ،التنموية التي تختارها

 والنهضة. 

المنفعة.   التمسك  --         المتبادل  كافة    بالتعاون  ومطالب  مصالح  مراعاة 

التشاور و ،  األطراف بمبدأ  للجميع  التعاونوااللتزام  المواءمة بين    ،والمنفعة  وتعزيز 

و  التنموية  ب   االلتزاماالستراتيجيات  والكسب    بالمنفعة  تسمالمالطريق  الدائم  المتبادلة 

 زدهار المشترك.  الالمشترك وا 

سواء    . بالمساواةبالتعامل    التمسك  --         الدول  جميع  بين  المساواة  إلى  الدعوة 

اآلراء توافق  بمبدأ  وااللتزام  أو صغيرة،  كبيرة  الوافي    ،كانت  التشاور  إلى  واللجوء 

 معالجة األمور، بدال من تنمر الكبير والقوي على الصغير والضعيف. في 

الدعوة إلى التعايش المتناغم والتعلم واالستفادة  باالنفتاح والتسامح. ك التمس --        

وإيجاد   الحضارات  بين  الحوار  إلى  والدعوة  وثقافات،  وأعراق  دول  بين  المتبادلة 

الشراكة  عالقات  بناء  على  والحرص  جانبا،  الخالفات  ترك  مع  المشتركة  القواسم 

م   ونعابالت   القيامو  مزيد  مع  المنفعة  تجمع    نالمتبادل  التي  الدولية  والمنظمات  الدول 

 بينها تطلعات مشتركة.  

والعدالة.  التمسك  --         المتحدة   باإلنصاف  األمم  ميثاق  ومبادئ  بمقاصد    التمسك 

الهامة  واإلقليمية  الدولية  القضايا  مع  األمور،    والتعاطي  طبيعة  من  ورفض  انطالقا 

 لخدمة المصالح األنانية.   ىالمساس بالحقوق والمصالح المشروعة للدول األخر

الخمس بجالء "روح شانغهاي" المتمثلة في  ذات النقاط    الخبرات المذكورة  تجسد

المتبادلة   والمنفعة  المتبادلة  المتنوعة  والمساواة  الثقة  الحضارات  واحترام  والتشاور 

أثبتت   قد  المشتركة.  للتنمية  ال    تجارب الوالسعي  شانغهاي"  "روح  مصدر    تمثل أن 

األساسية    المرجعيةهي  و منظمة شانغهاي للتعاون فحسب، بل    تقدملتطور و  ةالحيوي 

تلتزم بهاالتي   الماضي نجاحات  ا  يجب أن  المدى الطويل. قد حققنا في  لمنظمة على 

في   األمام  إلى  وسنتقدم  الواقع،  أرض  على  شانغهاي"  "روح  ترجمة  في  كبيرة 
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 المستقبل متمسكين بـ"روح شانغهاي". 

 أيها الزمالء! 

البشري    نإ المجتمع  شأنتطور  فيهاالتي    الطبيعة   شأنه    مشمسة أيام    تكون 

لم  ثلوج و  عواصف و  التي  الكبرى  التغيرات  وتيرة  تتسارع  الراهن،  الوقت  في   .

و  العالم مرحلة جديدة من االضطراب  ويدخل  سنة،  مائة  العالم منذ  ،  التحوليشهدها 

لم   القرنبعد    تنتهي حيث  العال  التي  جائحة  الصراعات    يتصاعد دخانو ،  متخيم على 

الحرب الباردة وسياسة التكتالت وتصاعد األحادية    بالتزامن مع عودة عقلية  الجزئية 

و االقتصادية    تواجهوالحمائية،  معاكسة العولمة  وتيارات  السالم   يتوسع،  في  العجز 

والحوكمة،   والثقة  يقف والتنمية  الطرق    لذلك  مفترق  عند  البشري  وأمامه  المجتمع 

 غير مسبوقة.  تحديات

ظل   بناءة   تقومأن    ينبغيالجديدة،    الظروففي  كقوة  للتعاون  شانغهاي  منظمة 

واإلقليمية   الدولية  الشؤون  في  بشجاعة    مواجهةب مهمة  الدولية  األوضاع  تقلبات 

و  يالعصر   بالتيار  تمسكالو  يدفع    تعزيزبثبات  بما  والتعاون،  مجتمع    إقامةالتضامن 

 . هاي للتعاونغنشا مستقبل مشترك أوثق لمنظمة

علينا أن نعزز التبادل الرفيع المستوى والتواصل    تعزيز الدعم المتبادل.  أوال،

االستراتيجي، ونعمق الفهم المتبادل والثقة السياسية المتبادلة، وندعم الجهود الرامية  

  مخططات   دون  الحيلولة  األمن والمصالح التنموية لبعضنا البعض. وعلينا  صيانةإلى  

الخا التدخل في الشؤون  لتحريض على    ية ج رالقوى  الملونة"، ورفض سويا  "الثورة 

لدول    لمصيراو مستقبل  والتأكيد على وضع الالداخلية للدول األخرى تحت أي ذريعة،  

 .األعضاء تحت سيطرتها

"لن يحقق البلد نهضة بدون    مثل أوزبكي:   يقول  ثانيا، توسيع التعاون األمني.

بدون المطر." من أجل سد عجز السالم وتجاوز    ارتشهد األرض ازدها  لنو   ،السالم

 كافة  المأزق األمني العالمي، طرح الجانب الصيني مبادرة األمن العالمي التي تدعو 

و  والمستدام،  والتعاوني  والمتكامل  المشترك  األمن  بمفهوم  االلتزام  إلى  الدفع الدول 

طراف للمشاركة في ألبإقامة منظومة أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة. نرحب بجميع ا



 4 

 تنفيذ هذه المبادرة. 

علينا أن نواصل إجراء مناورات مشتركة لمكافحة اإلرهاب ومحاربة "القوى 

للحدود العابرة  المنظمة  والجرائم  اإللكترونية  والجرائم  المخدرات  وتهريب    الثالث" 

حازم وبشكل  التقليدية  ن،  غير  األمنية  التحديات  واألمن    مثل واجه  البيانات  أمن 

استعداد  لا على  الصيني  الجانب  إن  فعال.  بشكل  الخارجي  الفضاء  وأمن  بيولوجي 

خالل  إل  عنصر  2000لتدريب   األعضاء  للدول  القانون  مقبلة،  خمس  نفاذ  سنوات 

الصين قاعدة  في  -وإنشاء  المتخصصين  األكفاء  لتدريب  للتعاون  شانغهاي  منظمة 

 ون لكافة األطراف. ن اعلى إنفاذ الق اتمكافحة اإلرهاب، وتعزيز بناء القدر

"مجموعة االتصال بين منظمة شانغهاي  مثل  علينا أن نواصل تفعيل المنصات  

وتشجيع   ألفغانستان،  الجوار  دول  بين  والتعاون  التنسيق  وآلية  وأفغانستان"  للتعاون 

ال التربة  وإزالة  وشامل،  واسع  سياسي  هيكل  إقامة  على  أفغانستان  ة  حاضن سلطات 

 لإلرهاب.

العملي.  تعميق  ثالثا، دول    إن  التعاون  لشعوب  سعيدة  هدفا  تمثل    قةالمنطحياة 

لتحقي   مشتركا آمال  قهنسعى جاهدين  العالمية،  التنمية  مبادرة  الصيني  الجانب  . طرح 

شراكة التنمية    بإقامة  ويدفعمن المجتمع الدولي أن يولي اهتماما بالغا لقضية التنمية  

الصيني على    الجانب رة وصحة. إن  ضخ تنمية عالمية أقوى وأكثر    يحققو ،  العالمية

المبادرة هذه  تنفيذ  على  األطراف  كافة  مع  للعمل  الواقع  استعداد  أرض  في    على 

 .  المنطقة دولفي  التنمية المستدامة تحقيق والمساهمة في المنطقة، 

فعال  ننفذ   أن  علينا الطاقة   بشكل  أمن  حماية  بشأن  القمة  الصادرين عن  البيانين 

.  ئي الغذا  األمنألمن الطاقة و   الضمانات  ياترفع مستوبغية  ليين،  دو ال  ئي الغذا  األمن و 

الجانب   سيقدم  السياق،  هذا  عاجلة    الصينيوفي  إنسانية  فيهامساعدات    الحبوب  بما 

 .  النامية ذات االحتياجاتلدول ا إلى مليار يوان صيني  1.5 بقيمة

التنفيذينرحب   تنفيذ    بالبرنامج  بشأن  القمة  هذه  اعتمدته  حسن    دة عاهمالذي 

الـ األعوام  في  األعضاء  للدول  الطويل  المدى  على  والتعاون  والصداقة   5الجوار 

الوثائق تنفيذ  ونقترح  التجارة    التعاونية  المقبلة،  مجاالت  في  القمة  إطار  في  المبرمة 
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و التكنولوجي    تشييد واالستثمار  واالبتكار  اإلمداد  سالسل  وحماية  التحتية  البنية 

االصطناعي،   والطريق"  والذكاء  "الحزام  مبادرة  بين  المواءمة  تعزيز  ومواصلة 

التعاون   توسيعواالستراتيجيات التنموية لمختلف الدول ومبادرات التعاون اإلقليمية، و

األطراف   نقاط    قلنطاا  المحدودالمتعدد  من  المزيد  وخلق  اإلقليمي،  شبه  والتعاون 

 النمو للتعاون. 

  لزيادة التي وضعتها الدول األعضاء    خارطة الطريق بشكل فعال    بقنطأن    علينا

بالعمالت    والتسوية  تعالمدفو بناء نظام ا  نعززالتسوية بالعمالت المحلية، و   صصح 

للحدود، و  العابرة  بنك    فعندالمحلية  للمنظمة، و  التنمية بإنشاء  في عملية    نسرع التابع 

للت  الوزاري  اللقاء  الصيني  الجانب  سيستضيف  اإلقليمي.  االقتصادي  عاون  التكامل 

ا  إلنمائيا في  المنظمة  إطار  في  واإلمداد  الصناعة  سالسل  المقبللومنتدى    ، عام 

البيانات    سينشئو  مجال  في  للتعاون  شانغهاي  ومنظمة  الصين  بين  التعاون  مركز 

استعداد  الجانب الصيني على  إن  للتنمية المشتركة.    اجديد  كامحر   بما يبني الضخمة،  

  التنمية   مثل   قضايااللها في  دعم  وتوفير    ءلفضاا  في مجال  مع كافة األطراف  للتعاون

الكوارثتعزيز  و   عيةاالزر من  والحد  واإلغاثة  والترابط  تقديم    التواصل  خالل  من 

 خدمة بيانات األقمار الصناعية. 

والثقافي.   رابعا، اإلنساني  التواصل  خالل  إن    تعزيز  من  تندمج  الحضارات 

علينا   االندماج.  خالل  من  وتتقدم  التعليم    عمقن أن  التواصل  مجاالت  في  التعاون 

إقامة   نواصلاإلعالم واإلذاعة والتلفزيون، و وسائل  والتكنولوجيا والثقافة والصحة و

فيها   بما  النموذجية  الشباب  لتواصل امخيم  الفعاليات  ومنتدى    بين  المرأة  ومنتدى 

و  التقليدي،  الطب  ومنتدى  الشعبية  مجلس   ندعمالصداقة  فيها  بما  األهلية    المؤسسات 

المطلوب.   دورها  تلعب  أن  للتعاون  شانغهاي  لمنظمة  التابع  الجوار  وحسن  التعاون 

الجانب الصيني منطقة نموذجية بين الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون أللعاب    يبنيس

منتدى   وسيستضيف  والثلج،  المدن    الحد منالجليد  ومنتدى  المستدامة  والتنمية  الفقر 

ا في  ال  .لمقبلا  لعامالمتوأمة  الثالث  وفي  الصيني  القادمةسنوات  الجانب  سيجري   ،

منحة في مجال تدريب    5000جراحة إعتام عدسة العين مجانا ويوفر  عملية    2000
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 الموارد البشرية لمواطني الدول األعضاء للمنظمة. 

األطراف. بتعددية  التمسك  الضيقة"   خامسا،  "الدوائر  تكوين  في  االنغماس  إن 

وا االنقسام  نحو  العالم  علينا  سيدفع  ثبات  فظنحاأن  لمواجهة.  المنظومة    بكل  على 

الدولية التي تكون األمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون  

و  جمعاء،    نكرس الدولي،  للبشرية  المشتركة  وسياسة   وننبذ القيم  الصفرية  اللعبة 

علينا   يتعين  كما  و   نوسعأن  التكتالت.  المنظمة  بين  الدولية  التبادالت  المنظمات 

نعمل  بتعددية األطراف الحقيقية، و  نتمسكواإلقليمية األخرى بما فيها األمم المتحدة، و

العالمية، و  على   سويا الحوكمة  اتجاه   ندفعاستكمال  الدولي نحو  النظام  بيد تطور  يدا 

 وإنصافا.  عدالأكثر 

 أيها الزمالء! 

  التطلعات من    هاي سلم والتنمية فالحفاظ على ال  يمثل، و المشتركة  ناديار  سياراأو   إن

العالما  لدول   لمشتركة ا وحتى  الصدد،بأسره  لمنطقة  بهذا  شانغهاي    .  منظمة  تتحمل 

مهمة  مسؤولية  بالطلب  للتعاون  الدول  من  متزايد  عدد  تقدم  األخيرة،  الفترة  في   .

رؤية   أن  بجالء  يجسد  الذي  األمر  للتعاون،  شانغهاي  منظمة  أسرة  إلى  لالنضمام 

ق تطورها تحظى بالتقدير اإليجابي على نطاق  آفافي قلوب الناس، و   ترسخت المنظمة  

طاقة   سيضفي  اإليجابي  دورها  وتفعيل  المنظمة  عضوية  بتوسيع  الدفع  إن  واسع. 

إلى   الرامية  الجهود  على  جديدة  وحيوية  واالزدهار  صيانة  إيجابية  الدائم  السالم 

ت  ياسراأو  في المشترك   الصيني  الجانب  يدعم  عضوية  والعالم.  لمنظمة  اوسيع 

ومتزنة،   إيجابية  فيه  بخطوات  قبول  بما  عملية  اإليرانية دفع  اإلسالمية    الجمهورية 

إلى المنظمة، وقبول   بيالروسياجمهورية  كعضو المنظمة، وإطالق إجراءات انضمام  

و  البحرين  امملكة  القانونية الكشريكْي    لمالديف جمهورية  الوضعية  ومنح    حوار، 

التوافق    نحشدالفرص و ب مسك  أن ن معنية التي تقدمت بالطلب. علينا  للدول ال  المالئمة 

 . راسياألوخلق مستقبل أفضل  من أجل عمق التعاون، نو 

الصيني   الجانب  الدورية   الهند جمهورية  يهنئ  الرئاسة  لمنظمة    القادمة  بتولي 

الجانب   دعم  على  األطراف  كافة  مع  سويا  العمل  على  ويحرص  للتعاون،  شانغهاي 
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 كدولة الرئاسة.داء مهمته ألالهندي 

 أيها الزمالء! 

في وجه الظروف التنموية المعقدة والخطيرة داخل البالد وخارجها خالل السنة  

ب  الصين  تلتزم  إلى   العام  التوجه الجارية،  يسعى  علىالتقدم    الذي  الحفاظ    مع 

و  الجائحة  على  السيطرة  على  وتعمل  االقتصادي    ضماناالستقرار،  االستقرار 

او  لصيانة  وبين  ألمن  الجائحة  على  والسيطرة  الوقاية  بين  بالتوفيق  وتتمسك  لتنمية، 

واالجتماعية  االقتصادية  الذي  التنمية  الوقت  في  حماية  فيه    ناتمكن.  أبناء من    سالمة 

لتنمية  لساسيات  األاستقرار    نجحنا في الحفاظ على ،  بأكبر قدر ممكن   تهم وصح  الشعب

واالجتماعية   مم ب االقتصادية  قدر  أساسيات  كن.  أكبر  تتغير  الصيني لم    االقتصاد 

للتحرك والتوجه    اتالقوي واإلمكاني   صمودالب   المتميزة الواسع  نحو  الكبيرة والمجال 

ال  األفضل وتعافي    مدىعلى  الستقرار  قوية  ديناميكية  سيوفر  الذي  األمر  البعيد، 

     االقتصاد العالمي، ويتيح فرصا سوقية أرحب لمختلف الدول. 

المؤت الـ سنعقد  الوطني  الصيني    20مر  الشيوعي  يعتبر    بعدللحزب  الذي  شهر، 

الحيوي بعد إطالق مسيرة جديدة لبناء دولة اشتراكية    لتوقيتمؤتمرا مهما للغاية في ا

حديثة على نحو شامل والبدء بالتقدم نحو أهداف الكفاح عند الذكرى المئوية لتأسيس  

الهامة   لإلنجازاتستعراض الشامل  اال جمهورية الصين الشعبية. سيتم خالل المؤتمر  

التنفيذية   البرامج  ووضع  الصين،  في  واالنفتاح  اإلصالح  لعملية  الثمينة  والخبرات 

والسياسات والمبادئ العامة لمواكبة المتطلبات الجديدة لتطور القضايا في الصين في  

النه بتحقيق  سنلتزم  الجديدة.  الشعب  وتطلعات  الجديدة  والمسيرة  الجديد  ضة  العصر 

على   العمل  وسنواصل  الصيني،  النمط  على  التحديث  عبر  الصينية  لألمة  العظيمة 

عبر   للعالم  الجديدة  الفرص  وتوفير  للبشرية  المشترك  المستقبل  مجتمع  بإقامة  الدفع 

العالم   في  والتنمية  السالم  في  والقوة  بالحكمة  يساهم  بما  الصين،  في  الجديدة  التنمية 

 وتقدم الحضارة البشرية. 

 الزمالء!  أيها

نحوه. لنبذل جهودا حثيثة لتكريس    سنصل إلى الهدف المنشود إذا واصلنا السير
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للتعاون،   شانغهاي  لمنظمة  والمستمر  المستقر  التطور  سبيل  في  شانغهاي"  "روح 

 السالم واالستقرار واالزدهار والجمال!  هايسود  يلةونعمل سويا على بناء ديار جم

 شكرا لكم.   


