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املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

الزمان
16- 22 أكتوبر 2022

املكان
بكني

احلضور
2340 مندوبا ومندوبا مدعوا بشكل خاص حضروا املؤمتر )2296 
غائبا   39 بينهم  ومن  خاص،  بشكل  مدعوا  مندوبا  و83  مندوبا 

لدواعي العمل( 

الوثائق املعتمدة
قرار املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني حول تقرير جلنة احلزب املركزية التاسعة عشرة )ُأجيز في 22 

أكتوبر 2022(

قرار املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني حول تقرير أعمال اللجنة املركزية التاسعة عشرة لفحص االنضباط 
)ُأجيز في 22 أكتوبر 2022(

قرار املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني حول »مشروع تعديل دستور احلزب الشيوعي الصيني« )ُأجيز 
في 22 أكتوبر 2022(

جدول األعمال
w

w

w

w

االستماع إلى تقرير اللجنة املركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني ودراسته،
ودراسة تقرير عمل اللجنة املركزية الـ19 لفحص االنضباط،

ومناقشة واعتماد مشروع تعديل دستور احلزب الشيوعي الصيني،
وانتخاب اللجنة املركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني وجلنة احلزب املركزية الـ20 لفحص االنضباط.
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املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي 
الصيني ُيفتتح في بكني ويقدم شي جني بينغ 
تقريرا إلى املؤمتر نيابة عن اللجنة املركزية 

الـ19 للحزب

شي جني بينغ يقدم تقريرا إلى املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني نيابة عن جلنة احلزب املركزية الـ19 في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكني في 16 أكتوبر 2022

خوا
شين
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عريضة  خطوط  لرسم  القوى  وحشد  القلوب  توحيد 
بالتضامن  تاريخية جديدة  مآثر  وتسجيل  للنهضة  جديدة 
الشيوعي  للحزب  الـ20  الوطني  املؤمتر  ُافتتح  والكفاح. 
الصيني الذي لفت أنظار العالم صباح 16 أكتوبر اجلاري 

في قاعة الشعب الكبرى.
اللجنة  عن  نيابة  املؤمتر،  إلى  بينغ  جني  شي  وقدم 
املركزية الـ19 للحزب، تقريرا بعنوان "رفع الراية العظيمة 
والتضامن  عاليا  الصينية  اخلصائص  ذات  لالشتراكية 
نحو  على  حديثة  اشتراكية  دولة  بناء  سبيل  في  والكفاح 
الوطني  املؤمتر  أن  إلى  بينغ  جني  شي  وأشار  شامل". 
بالغة،  بأهمية  يتحلى  الصيني  الشيوعي  للحزب  الـ20 
أعضاء  جميع  فيها  استهل  حاسمة  حلظة  في  وُيعقد 
احلزب وأبناء الشعب مبختلف قومياتهم في أنحاء البالد 
حديثة  اشتراكية  دولة  لبناء  اجلديدة  املسيرة  في  التقدم 
حلول  عند  الكفاح  هدف  نحو  والزحف  شامل  نحو  على 
الذكرى املئوية األولى لتأسيس جمهورية الصني الشعبية. 
العظيمة لالشتراكية ذات  الراية  وشعار املؤمتر هو: رفع 
اخلصائص الصينية عاليا، وتطبيق أفكار االشتراكية ذات 
اخلصائص الصينية في العصر اجلديد على نحو شامل، 
وتطوير روح تأسيس احلزب العظيمة، وتعزيز الثقة بالنفس 
وتقوية الذات والتمسك باألصل مع االبتكار، وإذكاء روح 
العمل بجد وحماس والتقدم إلى األمام بشجاعة وعزمية، 
بناء دولة اشتراكية حديثة  والتضامن والكفاح في سبيل 
العظيمة  النهضة  لعملية  الشامل  والدفع  نحو شامل  على 

لألمة الصينية.

وكان  ومهيبة،  شامخة  الكبرى  الشعب  قاعة  إن 
وُعلق  بها.  الكبرى  املراسم  قاعة  يسود  احلماسي  اجلو 
فوق منصة الرئاسة شعار "املؤمتر الوطني الـ20 للحزب 
شعار  اخللفي  الستار  مركز  وفي  الصيني"،  الشيوعي 
واملطرقة،  املنجل  من  تصميمه  يتشكل  الذي  احلزب 
واصطفت عشرة أعالم حمراء زاهية على جانبي القاعة. 
"رفع  شعارا  بالقاعة  والثالث  الثاني  الطابقني  في  وُعلق 
الصينية  اخلصائص  ذات  لالشتراكية  العظيمة  الراية 
عاليا، وتطبيق أفكار االشتراكية ذات اخلصائص الصينية 
في العصر اجلديد على نحو شامل، وتطوير روح تأسيس 
بناء دولة  احلزب العظيمة، والتضامن والكفاح في سبيل 
لعملية  الشامل  والدفع  نحو شامل  على  حديثة  اشتراكية 
النهضة العظيمة لألمة الصينية!" و"عاش احلزب الشيوعي 

الصيني العظيم واملجيد والسديد!"
املؤمتر  رئاسة  لهيئة  الدائمة  اللجنة  أعضاء  وجلس 
في الصف األمامي مبنصة الرئاسة، ومن بينهم شي جني 
بينغ، ولي كه تشيانغ، ولي تشان شو، ووانغ يانغ، ووانغ 
هو نينغ، وتشاو له جي، وهان تشنغ، ودينغ شيويه شيانغ، 
ووانغ تشن، وليو خه، وشيوي تشي ليانغ، وسون تشون 
الن، ولي شي، ولي تشيانغ، ولي هونغ تشونغ، ويانغ جيه 
تشي، ويانغ شياو دو، وتشانغ يو شيا، وتشن شي، وتشن 
تشيوان قوه، وتشن مني أر، وهو تشون هوا، وقوه شنغ 
كون، وهوانغ كون مينغ، وتساي تشي، وهو جني تاو، ولي 
لني، وتشانغ ده  باو، وجيا تشينغ  روي هوان، وون جيا 
جيانغ، ويوي تشنغ شنغ، وسونغ بينغ، ولي الن تشينغ، 

وتسنغ تشينغ هونغ، و وو قوان تشنغ، ولي تشانغ تشون، 
ويو  لي،  قاو  وتشانغ  شان،  يون  وليو  تشيانغ،  قوه  وخه 

تشيوان، وتشانغ تشينغ لي.
وترأس املؤمتر لي كه تشيانغ. وفي الساعة العاشرة 
صباحا، بدأ املؤمتر، حيث وقف جميع احلاضرين وأنشدوا 
الشعبية.  الصني  جلمهورية  الوطني  النشيد  عال  بصوت 
وبعد ذلك، وقفوا صامتني حدادا على ماو تسي تونغ وتشو 
إن الي وليو شاو تشي وتشو ده ودنغ شياو بينغ وتشن 
البروليتاريني  الثوريني  القدمي من  يون وغيرهم من اجليل 

الراحلني والشهداء الثوريني.
وأعلن لي كه تشيانغ أنه من املقرر أن يحضر املؤمتر 
املنتخبني و83 شخصا من  املندوبني  2296 شخصا من 
املندوبني املدعوين بشكل خاص، ويصل عددهم اإلجمالي 

خوا
شين
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2379 شخصا، وحضر املؤمتر اليوم 2340 شخصا من 
املندوبني. وأعرب لي كه تشيانغ عن ترحيبه احلار حلضور 
اجلهات  مسؤولي  والرفاق  احلزب  خارج  من  األصدقاء 

املعنية املؤمتر كمراقبني.
ويتكون التقرير الذي قدمه شي جني بينغ إلى املؤمتر 
جزءا:   15 من  للحزب  الـ19  املركزية  اللجنة  عن  نيابة 
أوال، األعمال في السنوات اخلمس املنصرمة والتغييرات 
آفاق  فتح  ثانيا،  اجلديد؛  العصر  من  عقد  العظيمة خالل 
جديدة لصيننة املاركسية وعصرنتها؛ ثالثا، رسالة ومهمة 
خالل  اجلديدة  املسيرة  في  الصيني  الشيوعي  احلزب 
جديد  تنموي  إنشاء منط  تسريع  رابعا،  اجلديد؛  العصر 
وتركيز اجلهود على دفع التنمية العالية اجلودة؛ خامسا، 
العلوم  خالل  من  بالوطن  "النهوض  إستراتيجية  تنفيذ 
والتعليم" وتقوية الدعم باألكفاء لبناء التحديثات؛ سادسا، 
تطوير الدميقراطية الشعبية الكاملة العملية وضمان كون 
الشعب سيدا للدولة؛ سابعا، املثابرة على حكم الدولة وفقا 
للقانون على نحو شامل ودفع بناء الصني املدارة بالقانون؛ 
وإحراز  ثقافيا  الذات  وتقوية  بالنفس  الثقة  تعزيز  ثامنا، 
للثقافة االشتراكية؛ تاسعا، زيادة  باهرة جديدة  منجزات 
رفاهية الشعب ورفع جودة معيشته؛ عاشرا، دفع التنمية 
اخلضراء وحفز التعايش املنسجم بني اإلنسان والطبيعة؛ 
حادي عشر، دفع حتديث منظومة األمن القومي والقدرة 
على حمايته واحلفاظ بحزم على األمن القومي واالستقرار 
االجتماعي؛ ثاني عشر، حتقيق هدف الكفاح لتقوية اجليش 
جديد  وضع  وخلق  لتأسيسه  املئوية  الذكرى  حلول  عند 

التمسك  عشر،  ثالث  واجليش؛  الوطني  الدفاع  لتحديث 
مببدأ "دولة واحدة ونظامان" وحتسينه ودفع عملية إعادة 
والتنمية  السالم  تعزيز  عشر،  رابع  األم؛  الوطن  توحيد 
العامليني ودفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية؛ خامس 
عشر، العمل بثبات إلدارة احلزب بانضباط صارم وعلى 
اجلديد  العظيم  املشروع  تنفيذ  دفع  وتعميق  شامل  نحو 

لبناء احلزب في العصر اجلديد إلى األمام.
خالل  أنه  التقرير،  في  بينغ  جني  شي  وأوضح 
الـ19  الوطني  املؤمتر  منذ  املاضية  اخلمس  السنوات 
للحزب  املركزية  اللجنة  عملت  الصيني،  الشيوعي  للحزب 
للنهضة  اإلستراتيجي  العام  الوضع  بني  التنسيق  على 
العظيمة لألمة الصينية والتغيرات الكبيرة التي لم يشهدها 
العالم منذ قرن، ووضع التخطيطات اإلستراتيجية املهمة 
والدولة، واالحتاد مع جميع  بشأن تطوير قضايا احلزب 
أعضاء احلزب واجليش وأبناء الشعب مبختلف قومياتهم 
الدولية  األوضاع  مواجهة  في  وقيادتهم  البالد  أنحاء  في 
اخلطيرة والتصدي للمخاطر والتحديات الهائلة واملتعاقبة 
ذات  االشتراكية  تقدم  دفع  ومواصلة  فعال،  بشكل 
عالية  مبعنويات  اجلديد  العصر  في  الصينية  اخلصائص 
جنح  هذه،  اخلمس  السنوات  وخالل  واعدة.  وطموحات 
حزبنا في االحتاد مع أبناء الشعب وقيادتهم للتغلب على 
الكثير من املشاكل املستعصية التي لم يتم حلها منذ زمن 
طويل، وإجناز العديد من املهام الرئيسية التي تهم مستقبل 
منجزات  لتحقيق  والدولة  احلزب  دفع قضايا  بالدنا، مما 

تاريخية عظيمة الفتة ألنظار العالم.

شعار املؤمتر هو: رفع الراية العظيمة لالشتراكية 
أفكار  وتطبيق  عاليا،  الصينية  اخلصائص  ذات 
االشتراكية ذات اخلصائص الصينية في العصر 
تأسيس  روح  وتطوير  شامل،  نحو  على  اجلديد 
وتقوية  بالنفس  الثقة  وتعزيز  العظيمة،  احلزب 
الذات والتمسك باألصل مع االبتكار، وإذكاء روح 
األمام بشجاعة  إلى  والتقدم  بجد وحماس  العمل 
دولة  بناء  في سبيل  والكفاح  والتضامن  وعزمية، 
اشتراكية حديثة على نحو شامل والدفع الشامل 

لعملية النهضة العظيمة لألمة الصينية

مهمة  أحداث  بثالثة  مررنا  املاضي،  العقد  في 
تتحلى بأهمية فعلية عظيمة ومغزى تاريخي بعيد 
املدى بالنسبة لقضايا احلزب والشعب، وهي: أوال، 
استقبال الذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي 
الصيني؛ ثانيا، دخول االشتراكية ذات اخلصائص 
املهمة  إمتام  ثالثا،  اجلديد؛  العصر  إلى  الصينية 
املستعصية  املشاكل  بتذليل  اخلاصة  التاريخية 
للقضاء على الفقر وإجناز بناء مجتمع رغيد احلياة 
الكفاح  هدف  حتقيق  ثم  ومن  شامل،  نحو  على 
الشيوعي  احلزب  لتأسيس  املئوية  الذكرى  بحلول 

الصيني.
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عند تلخيص أعمال السنوات العشر هذه في العصر 
اجلديد، أشار شي جني بينغ إلى أنه خالل العقد املاضي، 
مررنا بثالثة أحداث مهمة تتسم بأهمية عملية كبيرة ومغزى 
والشعب:  احلزب  لقضايا  بالنسبة  املدى  بعيد  تاريخي 
الشيوعي  احلزب  لتأسيس  املئوية  الذكرى  استقبال  أوال، 
اخلصائص  ذات  االشتراكية  دخول  ثانيا،  الصيني؛ 
الصينية إلى العصر اجلديد؛ ثالثا، إجناز املهمة التاريخية 
اخلاصة بالتغلب على املشاكل املستعصية في القضاء على 
الفقر وبناء مجتمع رغيد احلياة على نحو شامل، ومن ثم 
حتقيق هدف الكفاح بحلول الذكرى املئوية لتأسيس احلزب 
تاريخيا  انتصارا  أحرز  الذي  األمر  الصيني.  الشيوعي 
حققه احلزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني من خالل 
تاريخيا سيبقى متألقا في  التضامن والكفاح، وانتصارا 
سجل تاريخ تطور األمة الصينية، وأيضا انتصارا تاريخيا 

متسما بتأثير بعيد املدى على العالم.
قد  والدولة  احلزب  قضايا  إن  بينغ  جني  شي  وقال 
أحرزت منجزات تاريخية وشهدت تغييرات تاريخية خالل 
السنوات العشر الفائتة، مما دفع بالدنا للتقدم في املسيرة 
اجلديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. ومتت 
في  الصينية  اخلصائص  ذات  االشتراكية  أفكار  بلورة 
العصر اجلديد، وتعزيز قيادة احلزب الشيوعي الصيني على 
نحو شامل، وحتقيق رغد العيش، احللم الطويل األمد لألمة 
الصينية، ووضع الترتيبات اإلستراتيجية العلمية والكاملة 
اجلديد،  العصر  في  والدولة  احلزب  قضايا  تطوير  بشأن 
وطرح الفكر التنموي اجلديد وتطبيقه، وتعميق اإلصالح على 
إستراتيجية  وتنفيذ  بشجاعة سياسية جبارة،  نحو شامل 
طريق  على سلوك  واملثابرة  ومبادرة،  نشاطا  أكثر  انفتاح 
الصينية،  اخلصائص  ذات  لالشتراكية  السياسية  التنمية 
املاركسية  اتخاذ  على  القائم  األساسي  النظام  وإرساء 
مرشدا في املجال األيديولوجي والتمسك به، وتطبيق الفلسفة 
التنموية التي تتمحور حول الشعب بشكل عميق، والتمسك 
بفكرة أن البيئة الطبيعية اجليدة هي الكنز احلقيقي، وتطبيق 
مفهوم األمن القومي مبعناه الشامل، وحتديد هدف احلزب 
من تقوية اجليش في العصر اجلديد، ودفع ممارسة "دولة 
واحدة ونظامان" بصورة كاملة وسديدة، ودفع دبلوماسية 
الدولة الكبيرة ذات اخلصائص الصينية على نحو شامل، 
نحو  على  صارم  بانضباط  احلزب  إدارة  دفع  ومواصلة 
شامل. وفي الوقت نفسه، يجب علينا اإلدراك الواعي حلقيقة 
أن أعمالنا ما زال يشوبها كثير من النواقص، وتواجهها 

أيضا صعوبات ومشاكل غير قليلة.
وأشار شي جني بينغ إلى أن التغيرات العظيمة التي 
طرأت خالل السنوات العشر املاضية في العصر اجلديد، 
الشيوعي  احلزب  من  كل  تاريخ  في  بارزة  عالمة  متثل 
واالنفتاح  اإلصالح  وعملية  اجلديدة  والصني  الصيني 
وتطور االشتراكية وتطور األمة الصينية. لقد صار احلزب 
الشيوعي الصيني الذي قطع مسيرة الكفاح املمتدة ملائة 

ويظل  الثوري،  الصقل  وقوة من خالل  أكثر صمودا  عام 
للتمسك  التاريخية  املسيرة  في  قوية  قيادية  نواة  حزبنا 
وتطويرها.  الصينية  اخلصائص  ذات  باالشتراكية 
أقوى  الصيني  للشعب  التقدم  ديناميكية  أصبحت  وقد 
ومعنوياتهم الكفاحية أعلى وثقتهم بحتمية النصر أرسخ، 
ثقة  الصيني  والشعب  الصيني  الشيوعي  احلزب  وحتدو 
من  الصينية  لألمة  العظيمة  القفزة  حتقيق  دفع  في  تامة 

الوقوف على قدميها إلى الثراء وصوال إلى القوة.
كتابة  مواصلة  أن  على  بينغ  جني  شي  وشدد 

هي  وعصرنتها  املاركسية  لصيننة  جديدة  صفحات 
في  الصينيني  للشيوعيني  املقدسة  التاريخية  املسؤولية 
االبتكار  عملية  دفع  مواصلة  أجل  ومن  العصر احلاضر. 
أوال  علينا  يتوجب  املمارسات،  أساس  على  النظري 
االستيعاب اجليد لوجهة النظر إلى العالم وامليثودولوجيا 
العصر  في  الصينية  ذات اخلصائص  االشتراكية  ألفكار 
اجلديد، واملثابرة واالستفادة من املواقف ووجهات النظر 
واألساليب السائدة فيها على خير وجه. والتمسك بوضع 
الشعب فوق كل شيء والثقة بالذات واالعتماد على النفس 

املبني على  النظري  الدفع املطرد لالبتكار  يحتاج 
أساس املمارسة، أوال إلى استيعاب وجهة النظر 
إلى العالم واملنهج العلمي ألفكار االشتراكية ذات 
اخلصائص الصينية في العصر اجلديد على نحو 
النظر  ووجهات  باملواقف  التمسك  وإجادة  جيد، 

واألساليب السائدة فيها وإتقان تطبيقها.

النمط  الصيني  للتحديث  املطالب اجلوهرية  تتمثل 
فيما يلي: التمسك بقيادة احلزب الشيوعي الصيني 
وحتقيق  الصينية،  اخلصائص  ذات  واالشتراكية 
الدميقراطية  وتطوير  اجلودة،  العالية  التنمية 
العالم  محتوى  وإثراء  العملية،  الكاملة  الشعبية 
ألبناء  املشترك  الرخاء  وحتقيق  للشعب،  الداخلي 
بني  املتناغم  التعايش  وتعزيز  كافة،  الشعب 
اإلنسان والطبيعة، واملضي ُقدما في بناء مجتمع 
من  جديد  شكل  وخلق  للبشرية،  مشترك  مصير 

احلضارة البشرية.

ر أّن التمسك بقيادة احلزب  يلزم احلزب بأسره تذكُّ
الشاملة هو الطريق الذي ال بد لنا من السير عليه 
الصينية  اخلصائص  ذات  باالشتراكية  للتمسك 
اخلصائص  ذات  االشتراكية  وأّن  وتطويرها، 
السير  من  لنا  بد  ال  الذي  الطريق  هي  الصينية 
عليه لتحقيق النهضة العظيمة لألمة الصينية، وأّن 
التضامن والكفاح هو الطريق الذي ال بد للشعب 
الصيني من السير عليه لتحقيق املنجزات التاريخية 
هو  اجلديد  التنموي  الفكر  تطبيق  وأّن  العظيمة، 
الطريق الذي ال بد لنا من السير عليه لتطوير بالدنا 
احلزب  إدارة  وأّن  اجلديد،  العصر  في  وتقويتها 
بصرامة وعلى نحو شامل هي الطريق الذي ال بد 
للحزب من السير عليه للحفاظ على حيويته ونشاطه 

والنجاح في إكمال رحلته إلى االمتحان اجلديد.

السعي لسعادة الشعب هو املطلب اجلوهري لبناء 
احلزب من أجل املصلحة العامة وممارسة احلكم 

خلدمة الشعب.

خوا
شين

منطقة  وفد  الصيني من  الشيوعي  للحزب  الـ20  الوطني  للمؤمتر  املندوبني احلاضرين  مع  مناقشة جماعية  في  يشارك  بينغ  شي جني 
قوانغشي الذاتية احلكم جنوب غربي الصني في بكني في 17 أكتوبر 2022
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واالبتكار مع مراعاة التقليد الصائب، وااللتزام باجتاه حل 
املشاكل والفكر املنهجي ووضع العالم ككل في اعتبارنا.

املسيرة  في  احلزب  ومهمة  رسالة  عن  احلديث  وعند 
إلى  بينغ  أشار شي جني  اجلديد،  العصر  خالل  اجلديدة 
أنه من اآلن فصاعدا، صارت املهمة احملورية للحزب هي 
االحتاد مع أبناء الشعب مبختلف قومياتهم في أنحاء البالد 
وقيادتهم إلجناز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو 
املئوية  الذكرى  حلول  عند  الكفاح  أهداف  وحتقيق  شامل 
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية، ودفع النهضة العظيمة 
لألمة الصينية على نحو شامل بالتحديث الصيني النمط. 
لنا من االلتزام بقوة  التقدم إلى األمام، ال بد  وفي طريق 
الشاملة  احلزب  بقيادة  التمسك  التالية:  املهمة  باملبادئ 
اخلصائص  ذات  االشتراكية  بطريق  والتمسك  وتعزيزها، 
الصينية، والتمسك بالفكر التنموي املتمحور حول الشعب، 
والتمسك بتعميق اإلصالح واالنفتاح، والتمسك بتطوير روح 

الكفاح.
وأكد شي على ضرورة تطبيق الفكر التنموي اجلديد 
بصورة كاملة وسديدة وشاملة، والتمسك باجتاه اإلصالح 
في اقتصاد السوق االشتراكي واالنفتاح العالي املستوى 
يتخذ  جديد  تنموي  منط  إنشاء  وتعجيل  اخلارج،  على 
الدورة االقتصادية الكبرى احمللية قواما له ويتميز بالتعزيز 
املتبادل بني الدورتني االقتصاديتني احمللية والدولية. ويلزم 
وبناء  املستوى،  رفيع  اقتصاد سوق اشتراكي  نظام  بناء 
نظام صناعي حديث، ودفع تقدم عملية النهوض باألرياف 
التنمية اإلقليمية املنسقة، ودعم  على نحو شامل، وتعزيز 

االنفتاح العالي املستوى على اخلارج.
وأشار شي جني بينغ إلى أنه ال بد لنا من التمسك 
بفكرة أن العلوم والتكنولوجيا هي أعظم القوى اإلنتاجية، 

القوى  أكبر  هو  واالبتكار  املوارد،  أهم  هي  والكفاءات 
الدافعة، والتعمق في تنفيذ إستراتيجيات النهوض بالوطن 
األكفاء  على  باالعتماد  وتقويته  والتعليم  العلوم  خالل  من 
مجاالت  إيجاد  على  والعمل  باالبتكار،  املدفوعة  والتنمية 
ومزايا  جديد  زخم  واستحداث  جديدة  تنموية  ومسارات 
جديدة للنمو باطراد. ويجب علينا االلتزام مبنح األسبقية 
مجال  في  الذات  وتقوية  النفس  على  واالعتماد  للتعليم، 
في  للمواهب  القيادي  الدور  وإبراز  والتكنولوجيا،  العلوم 
حفز التنمية، وتكثيف اجلهود لتعجيل إقامة دولة قوية في 

مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا واملواهب.
وقال شي جني بينغ إنه ال بد لنا من السير بكل ثبات 
على طريق التنمية السياسية لالشتراكية ذات اخلصائص 
احلزب  قيادة  بني  العضوية  بالوحدة  والتمسك  الصينية، 
للقانون.  وفقا  الدولة  وحكم  للدولة  سيدا  الشعب  وكون 
ويحب علينا تعزيز الضمان املؤسسي لكون الشعب سيدا 
شامل،  بشكل  التشاورية  الدميقراطية  وتطوير  للدولة، 
وتطوير  لتوطيد  بنشاط،  القاعدية  الدميقراطية  وتطوير 

أوسع جبهة متحدة وطنية نطاقا.
وأشار شي جني بينغ إلى أنه ال بد لنا من إظهار دور 
حكم القانون بصورة أفضل في توطيد األساس واحلفاظ 
دولة  بناء  بغية  املستقبل،  وإفادة  التوقعات  استقرار  على 
القانون.  حكم  ُهدى  على  شامل  بشكل  حديثة  اشتراكية 
ذات  لالشتراكية  القوانني  منظومة  إكمال  علينا  ويجب 
اخلصائص الصينية باعتبار الدستور نواة لها، ودفع عجلة 
ممارسة اإلدارة طبقا للقانون بخطوات راسخة، وضمان 
العدالة القضائية بصرامة، وتعجيل خطوات بناء املجتمع 

اخلاضع حلكم القانون.
وذكر شي جني بينغ أنه ال بد لنا من بناء أيديولوجيا 
اشتراكية ذات قوة حشد وتوجيه جبارة، وتطبيق مفهوم 
ورفع  واسع،  نطاق  على  االشتراكية  اجلوهرية  القيم 
وتطوير  وتنشيط  املجتمع،  لكل  احلضاري  املستوى 
املشاريع الثقافية والقطاع الثقافي، وتعزيز قدرة احلضارة 

الصينية على االنتشار والتأثير.
لنا من حتقيق  بد  أنه ال  إلى  بينغ  وأشار شي جني 
الشعب  أبناء  من  الساحقة  لألغلبية  اجلوهرية  املصالح 
مسائل  على  والتركيز  جيدة،  بصورة  وتنميتها  وحمايتها 
املصالح التي يوليها الشعب اهتماما أكثر وتهمه على نحو 
أكثر مباشرة وواقعية، واملثابرة على بذل قصارى جهودنا 
وفي حدود إمكانياتنا. ويجب علينا إكمال وحتسني نظام 
توزيع الدخل، وتنفيذ إستراتيجية منح األسبقية للتوظيف، 
الصني  بناء  ودفع  االجتماعي،  الضمان  منظومة  وإكمال 

الصحية.
نرسخ  أن  الالزم  من  أنه  على  بينغ  جني  وأكد شي 
الكنز  اجليدة هي  الطبيعية  البيئة  أن  فكرة  بثبات  ونطبق 
التعايش  حتقيق  من  انطالقا  التنمية  ونخطط  احلقيقي، 
املنسجم بني اإلنسان والطبيعة. يجب علينا تعجيل التحول 

للحزب  املهمة احملورية  اآلن فصاعدا، صارت  من 
الشعب  أبناء  مع  االحتاد  هي  الصيني  الشيوعي 
وقيادتهم إلجناز  البالد  كل  في  قومياتهم  مبختلف 
شامل  نحو  على  قوية  حديثة  اشتراكية  دولة  بناء 
حلول  عند  إجنازه  الواجب  الكفاح  هدف  وحتقيق 
الذكرى املئوية لتأسيس جمهورية الصني الشعبية، 
نحو  على  الصينية  لألمة  العظيمة  النهضة  ودفع 

شامل بالتحديث الصيني النمط.

االشتراكي  التحديث  هو  النمط  الصيني  التحديث 
يتسم  فهو  الصيني،  الشيوعي  قيادة احلزب  حتت 
البلدان،  مختلف  في  للتحديث  املشتركة  بالصفات 
ويتميز على وجه اخلصوص باخلصائص الصينية 

القائمة على ظروف الصني الواقعية.

على  قوية  حديثة  اشتراكية  دولة  بناء  ينجز  سوف 
نحو شامل طبقا للترتيبات اإلستراتيجية العامة على 
عام 2035،  إلى  عام 2020  األولى من  مرحلتني: 
حيث  من  االشتراكي  التحديث  فيها  سيتحقق 
منتصف  حتى   2035 عام  من  والثانية  األساس؛ 
القرن احلالي، سوف ينجز فيها بناء بالدنا لتصبح 
ودميقراطية  ومزدهرة  قوية  حديثة  اشتراكية  دولة 

ومتحضرة ومتناغمة وجميلة.

خوا
شين

موظفون ومتطوعون يشاهدون افتتاح املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني أمام النصب التذكاري ملؤمتر احلزب 
الوطني األول بشانغهاي في 16 أكتوبر 2022
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التلوث  مكافحة  دفع  وتعميق  التنمية،  لنمط  األخضر 
اإليكولوجية  النظم  تنوع  البيئي ومسبباته، ورفع مستوى 
وسليمة  نشطة  خطوات  واتخاذ  واستدامته،  واستقراره 
نحو وصول انبعاثات الكربون إلى ذروتها وحتقيق احلياد 

الكربوني.
وأوضح شي جني بينغ أنه من الالزم أن نطبق بثبات 
مفهوم األمن القومي مبعناه الشامل، وجنعل حماية األمن 
القومي سائدة في جميع النواحي وكافة العمليات املتعلقة 
بأعمال احلزب والدولة. ويجب علينا إكمال منظومة األمن 
القومي، وزيادة القدرة على حماية األمن القومي، االرتقاء 
احلوكمة  منظومة  وإكمال  العام،  األمن  حوكمة  مبستوى 

املجتمعية.
الكفاح  هدف  إحراز  إن  بينغ  جني  شي  وقال 
املئوية  الذكرى  حلول  عند  الشعبي  التحرير  جيش  لتقوية 
الشعبي  اجليش  بناء  وتسريع   ،2027 عام  في  لتأسيسه 
ليصبح جيشا من الدرجة األولى في العالم، من املتطلبات 
اإلستراتيجية لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. 
واجلاهزية  العسكرية  التدريبات  تعزيز  الضروري  ومن 
القتالية بصورة شاملة، وتعزيز اإلدارة العسكرية على نحو 
املتكاملة  الوطنية  اإلستراتيجية  املنظومة  وتوطيد  شامل 

ورفع كفاءتها.
أكد شي جني بينغ على أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" 
الصينية،  ذات اخلصائص  لالشتراكية  مبتكر عظيم  عمل 
االزدهار  على  للحفاظ  مؤسسي  ترتيب  أفضل  ويعتبر 
بعد  وماكاو  كونغ  هونغ  في  األمد  الطويلي  واالستقرار 
عودتهما إلى أحضان الوطن األم، فال بد من التمسك به 
على املدى الطويل. ومن الضروري التمسك بإدارة شؤون 
هونغ كونغ وماكاو وفق القانون، وتنفيذ الوالية القضائية 
"الوطنيون  مبادئ  وتطبيق  املركزية،  للحكومة  الشاملة 
شؤون  يديرون  و"الوطنيون  كونغ"  هونغ  شؤون  يديرون 
املصلحة  في  وماكاو  كونغ  هونغ  اندماج  ودعم  ماكاو"، 

العامة لتنمية الدولة بشكل أفضل، إلظهار دورهما األفضل 
في حتقيق النهضة العظيمة لألمة الصينية. ويلزم التمسك 
بالسعي إلى مستقبل إعادة التوحيد السلمي بأصدق نية 
وأقصى جهد، ومع ذلك يحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير 
التام  التوحيد  يتحقق  أن  بد  الشأن. وال  الالزمة في هذا 

للوطن األم، وسيتحقق بكل تأكيد!
قال شي جني بينغ إن الوقت احلاضر يشهد تغيرات 
وتواصل  مثيل.  لها  يسبق  لم  وتاريخية  وعصرية  عاملية 
مستقلة،  سلمية  خارجية  سياسة  انتهاج  بثبات  الصني 
البلدان  جميع  مع  الودي  التعاون  تطوير  على  واملثابرة 
للتعايش السلمي، وااللتزام  على أساس املبادئ اخلمسة 
بسياسة الدولة األساسية املتمثلة في االنفتاح على العالم 
مع  التعاون  على  الصيني  الشعب  ويحرص  اخلارجي، 

شعوب العالم خللق مستقبل أجمل للبشرية.
وأشار شي جني بينغ إلى أنه ال بد لكل أعضاء احلزب 
على  بانضباط صارم  احلزب  إدارة  أن  جيدا  التذكر  من 
عنهما  غنى  ال  أمران  للحزب  الذاتية  والثورة  شامل  نحو 
بذل  في  بالتواني  الشعور  يجوز  وال  دائما،  الطريق  على 
املثابرة  ويتعني  مطلقا،  العمل  عن  اإلعراض  أو  اجلهود 
بجهود دؤوبة على دفع إدارة احلزب بانضباط صارم على 
اجلديد  العظيم  املشروع  دفع  في  والتعمق  شامل،  نحو 
لبناء احلزب في العصر اجلديد، وقيادة الثورة االجتماعية 

بالثورة الذاتية للحزب.
بالقيادة  التمسك  على ضرورة  بينغ  وأكد شي جني 
وتعزيزها،  للحزب  املركزية  للجنة  واملوحدة  املمركزة 
واملثابرة الدؤوبة على توحيد الفكر وتشكيل الروح بأفكار 
االشتراكية ذات اخلصائص الصينية في العصر اجلديد، 
للحزب،  الذاتية  للثورة  والقواعد  النظم  مجموعة  وحتسني 
على  القادرة  العالية  الكفاءة  ذات  الكوادر  صفوف  وبناء 
االضطالع باملهمة العظيمة لنهضة األمة الصينية، وتعزيز 
الوظائف السياسية والتنظيمية ملنظمات احلزب، والتمسك 

في طريق التقدم إلى األمام، ال بد لنا من االلتزام 
بقوة باملبادئ املهمة التالية:

- التمسك بقيادة احلزب الشاملة وتعزيزها.
اخلصائص  ذات  االشتراكية  بطريق  التمسك   -

الصينية.
- التمسك بالفكر التنموي املتمحور حول الشعب.

- التمسك بتعميق اإلصالح واالنفتاح.
- التمسك بتطوير روح النضال.

متثل التنمية العالية اجلودة املهمة األكثر أهمية لبناء 
دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. وتعد التنمية 
أول أمر مهم للحزب في ممارسة احلكم والنهوض 
بالبالد. وفي حالة عدم وجود القاعدة املادية والتقنية 
اشتراكية  دولة  بناء  إجناز  علينا  يستحيل  املتينة، 

حديثة قوية على نحو شامل.

يشكل التعليم والعلوم والتكنولوجيا واألكفاء الدعائم 
األساسية واإلستراتيجية لبناء دولة اشتراكية حديثة 

على نحو شامل.

املبدأ  على  بناء  االنضباط  وتشديد  السلوك  تقومي  بتعزيز 
في  االنتصار  على حتقيق  والعزم  الصرامة  في  املتجسد 

املعركة احلاسمة والطويلة األمد ملكافحة الفساد.
وأشار شي جني بينغ إلى أن احلزب قد أحرز منجزات 
عظيمة على مدى مائة سنة بكفاحه العظيم، وسيحرز بكل 

تأكيد منجزات عظيمة جديدة بكفاحه العظيم اجلديد.
وخالل تقدمي شي جني بينغ تقريره، اسُتقبل مبوجات 

من التصفيق احلار.
املؤمتر:  في  كضيوف  احلاضرين  بني  ومن 
يزالون  وال  كانوا  ممن  احلزب  خارج  من  الشخصيات 
نوابًا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 
الصيني ونواب رئيس املجلس الوطني للمؤمتر االستشاري 
السياسي للشعب الصيني، ونواب رؤساء اللجان املركزية 
ملختلف األحزاب الدميقراطية ونواب رئيس احتاد الصناعة 
والتجارة لعموم الصني، وأعضاء اللجنة الدائمة للمجلس 
للمجلس  الدائمة  واللجنة  الصيني  الشعب  لنواب  الوطني 
الصيني  للشعب  السياسي  االستشاري  للمؤمتر  الوطني 
الدميقراطية  األحزاب  ممثلي  من  بكني  في  املوجودون 
واألوساط الالحزبية واألوساط اإلثنية والدينية. كما حضر 

املؤمتر الرفاق املسؤولون املعنيون داخل احلزب.
وأجنبي  صيني  صحفي   2500 حوالي  قام  كما 

بتغطية اجللسة االفتتاحية. 
)املصدر: وكالة أنباء شينخوا(

خوا
شين

مندوبون يحضرون اجللسة اخلتامية للمؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكني 
في 22 أكتوبر 2022



إصدار خاص باملؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني8

نقاط رئيسية من التقرير املقدم إلى املؤمتر الوطني 
ـ20 للحزب الشيوعي الصيني ال

شي جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني، يلقي كلمة أمام الصحفيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكني في 23 أكتوبر 2022

خوا
شين

شعار املؤمتر 
لالشتراكية  العظيمة  الراية  رفع  هو:  املؤمتر  شعار 
ذات اخلصائص الصينية عاليا، وتطبيق أفكار االشتراكية 
نحو  على  اجلديد  العصر  في  الصينية  اخلصائص  ذات 
وتعزيز  العظيمة،  احلزب  تأسيس  روح  وتطوير  شامل، 
الثقة بالنفس وتقوية الذات والتمسك باألصل مع االبتكار، 
األمام  إلى  والتقدم  وحماس  بجد  العمل  روح  وإذكاء 
بشجاعة وعزمية، والتضامن والكفاح في سبيل بناء دولة 
لعملية  الشامل  والدفع  نحو شامل  على  حديثة  اشتراكية 

النهضة العظيمة لألمة الصينية.

ثالثة أحداث مهمة
في العقد املاضي، مررنا بثالثة أحداث مهمة تتحلى 
بالنسبة  تاريخي بعيد املدى  بأهمية فعلية عظيمة ومغزى 
الذكرى  استقبال  أوال،  وهي:  والشعب،  احلزب  لقضايا 
دخول  ثانيا،  الصيني؛  الشيوعي  احلزب  لتأسيس  املئوية 
االشتراكية ذات اخلصائص الصينية إلى العصر اجلديد؛ 
املشاكل  بتذليل  اخلاصة  التاريخية  املهمة  إمتام  ثالثا، 

بناء مجتمع رغيد  الفقر وإجناز  للقضاء على  املستعصية 
الكفاح  هدف  حتقيق  ثم  ومن  شامل،  نحو  على  احلياة 
بحلول الذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني.

املهمة احملورية
للحزب  احملورية  املهمة  صارت  فصاعدا،  اآلن  من 
الشيوعي الصيني هي االحتاد مع أبناء الشعب مبختلف 
قومياتهم في كل البالد وقيادتهم إلجناز بناء دولة اشتراكية 
حديثة قوية على نحو شامل وحتقيق هدف الكفاح الواجب 



9 إصدار خاص باملؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

يلي: التمسك بقيادة احلزب الشيوعي الصيني واالشتراكية 
ذات اخلصائص الصينية، وحتقيق التنمية العالية اجلودة، 
وإثراء  العملية،  الكاملة  الشعبية  الدميقراطية  وتطوير 
محتوى العالم الداخلي للشعب، وحتقيق الرخاء املشترك 
ألبناء الشعب كافة، وتعزيز التعايش املتناغم بني اإلنسان 
مشترك  مصير  مجتمع  بناء  في  ُقدما  واملضي  والطبيعة، 

للبشرية، وخلق شكل جديد من احلضارة البشرية.

على  العامة  اإلستراتيجية  الترتيبات 
مرحلتني

سوف ينجز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو 
شامل طبقا للترتيبات اإلستراتيجية العامة على مرحلتني: 
األولى من عام 2020 إلى عام 2035، سيتحقق فيها 

التحديث االشتراكي من حيث األساس؛ 
والثانية من عام 2035 حتى منتصف القرن احلالي، 
سوف ينجز فيها بناء بالدنا لتصبح دولة اشتراكية حديثة 

قوية ومزدهرة ودميقراطية ومتحضرة ومتناغمة وجميلة.

خمسة مبادئ مهمة
 يعد بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل قضية 

شي جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني، يقود األعضاء اآلخرين املنتخبني حديثا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة املركزية الـ20 للحزب وهم لي تشيانغ، وتشاو له جي، 
ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي، في لقاء الصحفيني بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكني في 23 أكتوبر 2022

خوا
شين

إجنازه عند حلول الذكرى املئوية لتأسيس جمهورية الصني 
الشعبية، ودفع النهضة العظيمة لألمة الصينية على نحو 

شامل بالتحديث الصيني النمط.

من  النجاة  كيفية  على  الثاني  اجلواب 
التاريخية"  الدورة  "حتمية  مصير 
االزدهار  وبني  والفوضى  النظام  بني 

واالنحطاط
الثورة  إلى  دؤوبة  جهود  بعد  احلزب  اهتدى  قد 
من  النجاة  كيفية  على  الثاني  اجلواب  هي  التي  الذاتية 
والفوضى  النظام  بني  التاريخية"  الدورة  "حتمية  مصير 
على  احلزب  قدرة  فازدادت  واالنحطاط،  االزدهار  وبني 
التنقية الذاتية والتكميل الذاتي والتجديد الذاتي والترقية 
وضع  جذري  بشكل  وتغير  ملموسة،  بصورة  الذاتية 
لشؤونه  احلزب  إدارة  في  والتواني  والتراخي  التسامح 
بيئة  احلزب  داخل  وتتطور  تتشكل  وبدأت  وأعضائه، 
سياسية تسودها االجتاهات السليمة واألساليب القومية، 
مما يضمن أال يتغير احلزب أبدا من حيث جوهره ولونه 

وطبيعته.

التحديث الصيني النمط 
االشتراكي  التحديث  هو  النمط  الصيني  التحديث 
حتت قيادة احلزب الشيوعي الصيني، فهو يتسم بالصفات 
ويتميز على وجه  البلدان،  للتحديث في مختلف  املشتركة 
ظروف  على  القائمة  الصينية  باخلصائص  اخلصوص 

الصني الواقعية.
حجما  يغطي  حتديث  هو  النمط  الصيني  التحديث 

سكانيا هائال.
التحديث الصيني النمط هو حتديث يتمتع فيه أبناء 

الشعب كافة برخاء مشترك.
التحديث الصيني النمط هو حتديث يحقق التوافق بني 

احلضارتني املادية واملعنوية.
فيه  يتعايش  حتديث  هو  النمط  الصيني  التحديث 

اإلنسان والطبيعة بانسجام ووئام.
طريق  يسلك  حتديث  هو  النمط  الصيني  التحديث 

التنمية السلمية.

الصيني  للتحديث  اجلوهرية  املطالب 
النمط

تتمثل املطالب اجلوهرية للتحديث الصيني النمط فيما 
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والسعي لسعادة الشعب هو املطلب اجلوهري لبناء احلزب 
من أجل املصلحة العامة وممارسة احلكم خلدمة الشعب. 
ومن الضروري التمسك بضمان وحتسني معيشة الشعب 
خالل عملية التنمية، والدعوة إلى الكفاح املشترك من أجل 
خلق حياة سعيدة، وحتقيق تطلعات الشعب إليها بصورة 

مطردة.

لنهضة  أساسا  يشكل  القومي  األمن 
األمة

ويعد  األمة،  لنهضة  أساسا  القومي  األمن  يشكل 
الدولة  لتقوية  مسبقا  شرطا  االجتماعي  االستقرار 
األمن  مفهوم  بثبات  نطبق  أن  الالزم  ومن  وازدهارها. 
القومي مبعناه الشامل، وجنعل حماية األمن القومي سائدة 
في جميع النواحي وكافة العمليات املتعلقة بأعمال احلزب 

والدولة، لضمان األمن القومي واالستقرار االجتماعي.

دولة واحدة ونظامان
يعتبر مبدأ "دولة واحدة ونظامان" عمال مبتكرا عظيما 
ترتيب  وأفضل  الصينية،  اخلصائص  ذات  لالشتراكية 
مؤسسي للحفاظ على االزدهار واالستقرار الطويلي األمد 
في هونغ كونغ وماكاو بعد عودتهما إلى أحضان الوطن 

األم، فال بد لنا من التمسك به ملدة طويلة.

التامة  واملساواة  "االستقالل  مبدأ 
في  التدخل  وعدم  املتبادل  واالحترام 

الشؤون الداخلية"
التبادل  تقوية  في  الصيني  الشيوعي  احلزب  يرغب 
مختلف  في  السياسية  واملنظمات  األحزاب  مع  والتعاون 
التامة  واملساواة  "االستقالل  مبدأ  أساس  على  الدول 

واالحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

خمسة طرق ال بد لنا من السير عليها
بقيادة احلزب  التمسك  أّن  ر  تذكُّ يلزم احلزب بأسره 
الشاملة هو الطريق الذي ال بد لنا من السير عليه للتمسك 
وأّن  وتطويرها،  الصينية  اخلصائص  ذات  باالشتراكية 
الذي  الطريق  هي  الصينية  اخلصائص  ذات  االشتراكية 
لألمة  العظيمة  النهضة  لتحقيق  عليه  السير  من  لنا  بد  ال 
ال  الذي  الطريق  هو  والكفاح  التضامن  وأّن  الصينية، 
املنجزات  لتحقيق  عليه  السير  من  الصيني  للشعب  بد 
اجلديد  التنموي  الفكر  تطبيق  وأّن  العظيمة،  التاريخية 
هو الطريق الذي ال بد لنا من السير عليه لتطوير بالدنا 
إدارة احلزب بصرامة  وأّن  العصر اجلديد،  وتقويتها في 
وعلى نحو شامل هي الطريق الذي ال بد للحزب من السير 
إكمال  في  والنجاح  ونشاطه  حيويته  على  للحفاظ  عليه 

رحلته إلى االمتحان اجلديد. 

املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني ُيختتم بالعاصمة بكني في 22 أكتوبر 2022

خوا
شين

ونعمق  الدافعة،  القوى  أكبر  هو  واالبتكار  املوارد،  أهم 
العلوم  خالل  من  بالوطن  النهوض  إستراتيجيات  تنفيذ 
املدفوعة  والتنمية  األكفاء  على  باالعتماد  وتقويته  والتعليم 
تنموية  ومسارات  مجاالت  إيجاد  على  ونعمل  باالبتكار، 
جديدة واستحداث زخم جديد ومزايا جديدة للنمو باطراد.

الدميقراطية الشعبية هي شريان حياة 
االشتراكية

دكتاتورية  فيها  متارس  اشتراكية  دولة  بالدنا  إن 
وتقوم  العاملة  الطبقة  تقودها  التي  الشعبية  الدميقراطية 
على أساس التحالف بني العمال والفالحني، وكل السلطة 
هي  الشعبية  والدميقراطية  للشعب.  ملك  هي  الدولة  في 
شريان حياة االشتراكية، وتعد من املتطلبات األصلية لبناء 
الدميقراطية  إن  شامل.  نحو  على  حديثة  اشتراكية  دولة 
للسياسة  جوهرية  صفة  العملية  الكاملة  الشعبية 
الدميقراطية االشتراكية، وهي الدميقراطية األكثر شموال 

وصدقا وجناعة.

املطلب  هو  الشعب  لسعادة  السعي 
أجل  من  احلزب  لبناء  اجلوهري 
املصلحة العامة وممارسة احلكم خلدمة 

الشعب
الدولة هي الشعب والشعب هو الدولة. يقود احلزب 
السلطة  على  لالستحواذ  الشعَب  الصيني  الشيوعي 
واحلفاظ عليها، هادفا إلى احلرص على نيل تأييد الشعب 
الشعب.  إفادة  وجذورها  قواعد  له  البلد  حكم  وإن  له. 

عظيمة وشاقة. وفي طريق التقدم إلى األمام، ال بد لنا من 
االلتزام بقوة باملبادئ املهمة التالية:

- التمسك بقيادة احلزب الشاملة وتعزيزها.
اخلصائص  ذات  االشتراكية  بطريق  - التمسك 

الصينية.
- التمسك بالفكر التنموي املتمحور حول الشعب.

- التمسك بتعميق اإلصالح واالنفتاح.
- التمسك بتطوير روح النضال.

التنمية العالية اجلودة
متثل التنمية العالية اجلودة املهمة األكثر أهمية لبناء 
دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. وتعد التنمية أول 
أمر مهم للحزب في ممارسة احلكم والنهوض بالبالد. وفي 
املتينة، يستحيل  والتقنية  املادية  القاعدة  حالة عدم وجود 
نحو  على  قوية  حديثة  اشتراكية  دولة  بناء  إجناز  علينا 
التنموي اجلديد  الفكر  لنا من تطبيق  بد  لذا، فال  شامل. 
بصورة كاملة وسديدة وشاملة، والتمسك باجتاه اإلصالح 
في اقتصاد السوق االشتراكي واالنفتاِح العالي املستوى 
يتخذ  جديد  تنموي  منط  إنشاء  وتعجيل  اخلارج،  على 
الدورة االقتصادية الكبرى احمللية قواما له ويتميز بالتعزيز 

املتبادل بني الدورتني االقتصاديتني احمللية والدولية.

التعليم والعلوم والتكنولوجيا واألكفاء
يشكل التعليم والعلوم والتكنولوجيا واألكفاء الدعائم 
حديثة  اشتراكية  دولة  لبناء  واإلستراتيجية  األساسية 
على نحو شامل. وال بد لنا من التمسك بفكرة أن العلوم 
هي  والكفاءات  اإلنتاجية،  القوى  أعظم  هي  والتكنولوجيا 
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بزيادة 7.2 نقطة مئوية

عما كان عليه في عام 2012

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
الناجت احمللي اإلجمالي

)املصدر: التقرير املقدم إلى املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني(

وإعادة توطني أكثر من 
9.6 مليون فقير في 

أماكن جديدة

نسبة احلضرنة 
في الصني عام 

2021

ليأتي في املركز 
الثاني بالعالم.

أجنزت الصني بناء أكبر شبكة في 
العالم للسكك احلديدية الفائقة السرعة 

وأخرى للطرق السريعة.

حّل مجموع ممارسي البحث 
 والتطوير في الصني 
باملركز األول عامليا.

معدل عمر السكان 
املتوقع في الصني 

عام 2021

صارت الصني 
شريكا جتاريا 

رئيسيا

معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لدى السكان

 غطت مظلة 
التأمني األساسي على 

الشيخوخة 1.04 مليار نسمة

في األحياء الفقيرة املكتظة

انتشال 832 
محافظة فقيرة

وحوالي 100 مليون 
مواطن ريفي

من الفقر في  العقد املاضي

 54
تريليون 

يوان

2012
2021

114 تريليون يوان

من االقتصاد العاملي عما كان عليه في عام 2012

معدل نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

%18.5

39800 يوان

81000 يوان

2012

2021

%64.7

بزيادة 11.6 
نقطة مئوية

من حيث حجم قطاع 
التصنيع واحتياطي 

النقد األجنبي

الصني األولى عامليا

ازدياد اإلنفاق على البحث 
والتطوير في املجتمع كله

20122021

تريليون يوان 

تبوأت املرتبة األولى بالعالم من 
حيث حجم جتارة السلع

ألكثر من 140 بلدا 
ومنطقة

 78.2
سنة 

16500 يوان 2012

35100 يوان2021

ُاستحدثت فرص عمل لصالح أكثر من 
13 مليون شخص كل سنة في املتوسط  

في املدن والبلدات

= 1 مليون

خالل السنوات العشر املاضية

استقرت نسبة املشاركة في التأمني 
الطبي األساسي عند 95 باملائة

%95

= 10 ماليني

ُأصلحت البيوت املتداعية لصالح أكثر من 
24 مليون عائلة ريفية

= 10 ماليني

أرقام وحقائق في التقرير املقدم إلى املؤمتر 
الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

عدد املستخدمني 
لشبكة اإلنترنت
1.03 مليار

ُرمم أكثر من 42 مليون وحدة سكنية

2.8 تريليون يوان
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»مشروع  باإلجماع  الصيني  الشيوعي  للحزب  العشرون  الوطني  املؤمتر  أجاز 
التاسعة  الذي طرحته جلنة احلزب املركزية  تعديل دستور احلزب الشيوعي الصيني« 
اعتبارًا  هذا  الدستور  تعديل  مشروع  مفعول  يسري  أن  وقرر  فيه،  النظر  بعد  عشرة 

من يوم إجازته.
رأى املؤمتر أن دفع صيننة املاركسية وعصرنتها عملية يسعى فيها احلزب وراء 
التاسع عشر  الوطني  املؤمتر  انعقاد  ومنذ  عزم.  بكل  ويطبقها  عنها  ويكشف  احلقيقة 

للحزب، ظلت جلنة احلزب املركزية، ونواتها الرفيق 
األساسية  املبادئ  بدمج  تتمسك  بينغ،  جني  شي 
والثقافة  الصيني  امللموس  الواقع  مع  للماركسية 
التقليدية الصينية املمتازة، وقد طرحت سلسلة من 
حول  اجلديدة  واإلستراتيجيات  واألفكار  املفاهيم 
إدارة شؤون الدولة، ما أثرى وطور أفكار شي جني 
بينغ حول االشتراكية ذات اخلصائص الصينية في 
العصر اجلديد باستمرار، وفتح بنجاح آفاقا جديدة 
جني  شي  وأفكار  وعصرنتها.  املاركسية  لصيننة 
بينغ حول االشتراكية ذات اخلصائص الصينية في 
العصر اجلديد هي املاركسية في الصني املعاصرة، 
واملاركسية في القرن احلادي والعشرين، وخالصة 

الثقافة الصينية والروح الصينية في هذا العصر.
ووافق املؤمتر باإلجماع على إدراج "التطورات 
اجلديدة ألفكار شي جني بينغ حول االشتراكية ذات 

اخلصائص الصينية في العصر اجلديد منذ املؤمتر الوطني التاسع عشر للحزب" ضمن 
دستوره، وذلك في سبيل العكس األفضل للمنجزات التي حققتها جلنة احلزب املركزية، 
وممارساته  نظرياته  حيث  من  احلزب  ابتكار  دفع  في  بينغ،  جني  الرفيق شي  ونواتها 
وأنظمته. وطالب املؤمتر جميع أعضاء احلزب بالفهم العميق لألهمية احلاسمة لـ"إقرار 
اخلصائص  ذات  االشتراكية  حول  بينغ  جني  شي  ألفكار  الشامل  والتطبيق  أمرين"، 

الصينية في العصر اجلديد وتنفيذها وتطبيقها في جميع النواحي وكافة العمليات املتعلقة 
بأعمال احلزب والدولة.

وأشار املؤمتر إلى أن احلزب ظل في مسيرة كفاحه املمتد ملائة عام ساعيا لبلوغ 
أنحاء  في  القوميات  كافة  من  الشعب  أبناء  وقاد  د  ووَحّ رسالته،  وأداء  األصلية  غايته 
وحتقيق  السنني،  آلالف  املمتد  الصينية  األمة  تاريخ  في  ملحمة  أعظم  لتسطير  البالد 
سلسلة من اإلجنازات العظيمة، وكسب جتارب تاريخية ثمينة. ووافق املؤمتر على إدراج 
اخلاصة  واملضامني  ورسالته  األصلية  احلزب  "غاية 
التاريخية لكفاح احلزب  باملنجزات املهمة والتجارب 
اجلرأة  وتشكل  دستوره.  ضمن  عام"  ملائة  املمتد 
تقهر  النضال واالنتصار قوة معنوية جبارة ال  على 
للحزب والشعب. وجاءت كافة املنجزات التي حققها 
ووافق  املتواصل.  للنضال  نتيجة  والشعب  احلزب 
بـ"تطوير  املتعلقة  املضامني  إدراج  على  املؤمتر 
احلزب.  دستور  في  كفاءته"  وتعزيز  النضال  روح 
األهمية  بالغ  وتتحلى إضافة هذه املضامني مبغزى 
بالنسبة لتشجيع جميع أعضاء احلزب على ترسيخ 
املبادرة  وتعزيز  كفاح احلزب،  بتاريخ  الذاتية  ثقتهم 
باستيعاب قانون التاريخ، وااللتزام بالغاية األصلية 
والرسالة وتوارث اجلينات الثورية، والتمكن من فهم 
للنضال العظيم اجلديد، بغية  التاريخية  اخلصائص 
في  القوميات  كافة  من  الشعب  أبناء  وقيادة  توحيد 

أنحاء البالد لتحقيق انتصارات جديدة لالشتراكية ذات اخلصائص الصينية.
ورأى املؤمتر أنه من الواجب إدخال تعديالت مناسبة على دستور احلزب وفقا ملا 
االحتفالي  احلشد  في  والشعب  احلزب  عن  ونيابة  بينغ مبهابة  الرفيق شي جني  أعلنه 
مبناسبة الذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني، حيث قال إن الصني حققت 
هدف الكفاح عند حلول الذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني وأجنزت بناء 

النص الكامل لقرار املؤمتر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني حول »مشروع تعديل دستور احلزب الشيوعي الصيني«
فيما يلي النص الكامل لقرار املؤمتر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني حول »مشروع تعديل دستور احلزب الشيوعي الصيني«، الذي مت اعتماده في اجللسة اخلتامية للمؤمتر 

الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، في 22 أكتوبر 2022.

قرار املؤمتر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني
حول »مشروع تعديل دستور احلزب الشيوعي الصيني«

)أجيز في 22 أكتوبر 2022 (
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مجتمع رغيد احلياة على نحو شامل وتتقدم اآلن نحو حتقيق هدف الكفاح عند حلول 
الذكرى املئوية لتأسيس جمهورية الصني الشعبية، وهو إجناز بناء دولة اشتراكية حديثة 
قوية على نحو شامل. وتساعد هذه التعديالت كل أعضاء احلزب على االستيعاب الشامل 
املسيرة اجلديدة خالل  في  والدولة  لتطوير قضايا احلزب  للمطالب اجلديدة  والصحيح 
املئوية  الذكرى  حلول  عند  الكفاح  هدف  حتقيق  على  الضوء  وتسليط  اجلديد،  العصر 
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية وحتقيق حلم الصني بالنهضة العظيمة لألمة الصينية، 
وتوحيد إرادات وقوى جميع أعضاء احلزب وأبناء الشعب مبختلف قومياتهم في عموم 

البالد للكفاح املشترك.
ورأى املؤمتر أنه من الصائب طرح املؤمتر الوطني العشرين للحزب وجوب دفع 
وحتديده  النمط  الصيني  بالتحديث  شامل  نحو  على  الصينية  لألمة  العظيمة  النهضة 
العصر اجلديد.  الصيني في املسيرة اجلديدة خالل  الشيوعي  للحزب  املهمَة احملورية 
مع  مسيطرا  العام  القطاع  إبقاء  فيها  مبا  األساسية  االقتصادية  األنظمة  وتعتبر 
مع  قواما  العمل  حسب  التوزيع  واتخاذ  سويًة  امللكية  املتعددة  االقتصاديات  تطور 
لنظام  ركائز مهمة  االشتراكي  السوق  اقتصاد  ونظام  املتنوعة  التوزيع  تعايش أمناط 
املذكورة  املضامني  إدراج  على  املؤمتر  ووافق  الصينية.  اخلصائص  ذات  االشتراكية 
أعاله واألخرى مثل "حتقيق الرخاء املشترك جلميع أبناء الشعب تدريجيا" و"استيعاب 
املرحلة التنموية اجلديدة، وتطبيق الفكر التنموي اجلديد القائم على االبتكار والتناسق 
الدورة  يتخذ  جديد  تنموي  منط  إنشاء  و"تعجيل  والتنافع"  واالنفتاح  واخلضرة 
احمللي  النوعني  بني  املتبادل  بالتعزيز  ويتميز  له  قواما  احمللية  الكبرى  االقتصادية 
لدور  التام  و"اإلظهار  اجلودة"  العالية  التنمية  لدفع  االقتصادية،  الدورة  من  والدولي 
أعلى جودًة  تنمية  إلى حتقيق  الوطني  االقتصاد  و"دفع  املوارد"  أهم  األكفاء بصفتهم 
التعديالت  هذه  وتساهم  احلزب.  في دستور  واستدامة وسالمة"  عدالًة  وأكثر  وفعاليًة 
لتوفيقها مع  والتكميالت في حث جميع أعضاء احلزب على توحيد أفكارهم وأفعالهم 
ما قامت به جلنة احلزب املركزية من تقييم علمي لألوضاع الداخلية واخلارجية، ومع 
األساسي  احلزب  خط  تطبيق  وعلى  والدولة،  احلزب  ألعمال  اإلستراتيجية  الترتيبات 
في  الصينية  للتنمية  العظيم  التاريخ  صفحات  تسطير  ملواصلة  وعيا،  أكثر  بصورة 

العصر اجلديد مبنجزات تنموية حديثة.
ورأى املؤمتر أن بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل قضية عظيمة وشاقة، 
وله مستقبل مشرق، وأمامه شوط بعيد. وسوف ينجز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية 
عام  من  األولى  خطوتني:  على  العامة  اإلستراتيجية  للترتيبات  طبقا  شامل  نحو  على 
2020 إلى عام 2035، سيتحقق فيها التحديث االشتراكي من حيث األساس؛ والثانية 
من عام 2035 حتى منتصف القرن احلالي، سوف ينجز فيها بناء البالد لتصبح دولة 
هذا  وعلى  وجميلة.  ومتناغمة  ومتحضرة  ودميقراطية  ومزدهرة  قوية  اشتراكية حديثة 
ُأدخلت تعديالت مالئمة على دستور احلزب، األمر الذي سيسهم في حتفيز  األساس 
احلزب كله لترسيخ الثقة والتحلي باحلزم والعزم واملضي ُقدما بشجاعة نحو أهداف 

الكفاح احملددة.
بينغ،  الرفيق شي جني  نواتها  التي  املركزية  احلزب  أن جلنة  إلى  املؤمتر  وأشار 
واألفكار  املفاهيم  من  سلسلة  للحزب،  عشر  التاسع  الوطني  املؤمتر  منذ  طرحت 
بشكل  اخلماسي"  لـ"التكامل  الشاملة  "الترتيبات  دفع  حول  اجلديدة  واإلستراتيجيات 
منسقة.  بطريقة  األربعة"  "الشوامل  في  املتمثلة  اإلستراتيجية  التخطيطات  ودفع  موحد 
ووافق املؤمتر على إضافة مضامني إلى دستور احلزب تشمل "سلوك طريق حكم القانون 
لالشتراكية ذات اخلصائص الصينية" و"تطوير الدميقراطية الشعبية الكاملة العملية على 

الدميقراطية  االنتخابات  وإجراءات  أنظمة  وإكمال  و"إنشاء  وأكمل"  وأوفى  أوسع  نحو 
الدميقراطية  واإلدارة  الدميقراطية  بالطرق  القرارات  وصنع  الدميقراطية  والتشاورات 
هذه  وتتحلى  واألمن".  التنمية  لقضيتي  الشامل  و"التخطيط  الدميقراطية"  والرقابة 
اإلضافات بأهمية كبرى لتطبيق جميع أعضاء احلزب نظريته األساسية وخطه األساسي 
وبرنامجه الشامل األساسي بصورة أكثر وعيا وثباتا، ولدفع القضية العظيمة لالشتراكية 

ذات اخلصائص الصينية إلى األمام على نحو شامل.
التاسع عشر  الوطني  املؤمتر  منذ  بينغ طرح  الرفيق شي جني  أن  املؤمتر  ورأى 
للحزب سلسلة من املفاهيم واألفكار واإلستراتيجيات اجلديدة بشأن تعزيز بناء الدفاع 
الوطني واجليش واجلبهة املتحدة واألعمال الدبلوماسية. ووافق املؤمتر على أن تضاف 
عبر  وتقويته  سياسيا  اجليش  بناء  على  "املثابرة  تشمل  مضامني  احلزب  دستور  إلى 
اإلصالح والعلوم والتكنولوجيا واألكفاء وإدارته طبقا للقانون" و"بناء اجليش الشعبي 
'دولة  ملبدأ  واحملكم  الشامل  و"التطبيق  العالم"؛  في  األولى  الدرجة  من  جيشا  ليكون 
حزم"؛  بكل  تايوان'  'استقالل  وكبح  و"معارضة  يتزعزع"  ال  بثبات  ونظامان'  واحدة 
واإلنصاف  والتنمية  السالم  تشمل  والتي  جمعاء  للبشرية  املشتركة  القيم  و"تعميم 
والعدالة والدميقراطية واحلرية" و"دفع بناء عالم نظيف وجميل يسوده السالم الدائم 
واألمن الشامل والرخاء املشترك واالنفتاح والتسامح". وستسهم هذه اإلضافات في 
التمسك بسلوك طريق تقوية اجليش ذي اخلصائص الصينية، وفي دفع ممارسة مبدأ 
إعادة  عجلة  ودفع  املدى  وبعيد  ومستقر  مطرد  تقدم  لتحقيق  ونظامان"  واحدة  "دولة 
توحيد الوطن األم، وأيضا في تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وريادة تيار 

تقدم البشرية.
ورأى املؤمتر أن احلزب التزم منذ مؤمتره الوطني التاسع عشر مببدأ "كن حديدا 
قبل أن تكون حدادا"، واتخذ البناء السياسي للحزب عامال قياديا، وواصل دفع عملية 
إدارة احلزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل باجتاه التطور املتعمق، فحقق في بنائه 
الذاتي نتائج عظيمة جديدة واكتسب خبرات ناجحة جديدة يجب جتسيدها في دستور 
والتزام مشترك جلميع أعضاء احلزب.  إرادة مشتركة  إلى  لتتحول  احلزب في حينها 
تأسيس  روح  "تطوير  حول  مطالب  احلزب  دستور  في  تدرج  أن  على  املؤمتر  ووافق 
الغاية  وبلوغ  العليا  باملثل  وااللتزام  باحلقيقة  التمسك  في  املتمثلة  العظيمة  احلزب 
األصلية وأداء الرسالة وعدم اخلوف من التضحية وخوض النضال الباسل واإلخالص 

خوا
شين

متطوعون من جامعات شانغهاي يأتون إلى النصب التذكاري للمؤمتر الوطني األول للحزب 
الشيوعي الصيني لتقدمي اخلدمات التطوعية في 22 يونيو 2019
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الذاتية  بالثورة  العظيمة  الثورة االجتماعية  و"قيادة  الشعب"  أمل  للحزب وعدم تخييب 
العظيمة". ووافق أيضا على أن تضاف إلى دستور احلزب مضامني تشمل "ضرورة 
الوعي  وتنفيذها الصحيح سياسيا، وتقوية  تقييم األمور واستيعابها  القدرة على  رفع 
والثبات في تطبيق وتنفيذ نظريات احلزب وخطوطه ومبادئه وسياساته" و"دفع عملية 
صيننة املاركسية وعصرنتها" و"سير ثورة احلزب الذاتية على طريقها دائما" و"إكمال 
الرئيسية  املسؤوليتني  و"تشديد  باستمرار"  الداخلية  وأنظمته  احلزب  لوائح  منظومة 
والرقابية عن إدارة احلزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل" و"دفع التقدم الكلي لبناء 
ووافق  عنه".  واإلحجام  له  إمكانية  وجود  وعدم  الفساد  على  اجلرأة  عدم  تضمن  آلية 
املؤمتر كذلك على أن تضاف إلى دستور احلزب عبارة "التمسك بخط احلزب التنظيمي 
في العصر اجلديد" باعتبار ذلك أحد املطالب األساسية لبناء احلزب. وستساعد هذه 
وتطبيق  الذاتية،  الثورة  روح  على  دائما  للحفاظ  كله  احلزب  حتفيز  على  اإلضافات 
تنفيذ  ودفع  شامل،  نحو  وعلى  بانضباط صارم  احلزب  إلدارة  اإلستراتيجية  املبادئ 
أن  العصر اجلديد بصورة معمقة، وضمان  لبناء احلزب في  العظيم اجلديد  املشروع 
قوية  قيادية  نواة  ويظل  الثوري  الصقل  خالل  من  وقوة  صمودا  أكثر  احلزب  يصير 

لقضية االشتراكية ذات اخلصائص الصينية.
قضيتنا،  لقيادة  احملورية  القوة  هو  الصيني  الشيوعي  احلزب  أن  املؤمتر  ورأى 
وقيادة احلزب هي الضمان األساسي لتحقيق النهضة العظيمة لألمة الصينية. ووافق 
املؤمتر على إدراج مضامني مثل "احلزب هو أعلى قوة قيادية سياسية" و"التمسك بقيادة 
احلزب الشاملة وتعزيزها" ضمن دستور احلزب. وسيساعد ذلك على إظهار دور النواة 
القيادية للحزب في السيطرة على الوضع العام والتنسيق بني مختلف األطراف بصورة 
اخلاصة  واحللقات  والنواحي  املجاالت  شتى  في  احلزب  قيادة  وجتسيد  مستفيضة، 

بقضايا احلزب والدولة.
ورأى املؤمتر أنه من الضروري للغاية إجراء تعديالت مناسبة لبعض مواد دستور 
وبنائه  احلزب  أعمال  في  الناجحة  التجارب  واستيعاب  تلخيص  أساس  على  احلزب 
العامة.  للمبادئ  التعديالت  ببعض  ذلك  وارتباط  عشر  التاسع  الوطني  مؤمتره  منذ 
وأكد أن دراسة تاريخ احلزب، وتعزيز "الوعي بأربعة أمور" وترسيخ "الثقة الذاتية في 
أربعة جوانب" والتمسك بـ"صون أمرين"، هي الواجب الذي يلزم اجلموع الغفيرة من 
أعضاء احلزب أداءه؛ وأن تعزيز أعمال بناء احلزب في املستشفيات، وتوضيح مكانة 
واملجمعات  والقرى  والبلدات  والنواحي  السكنية  األحياء  في  احلزبية  املنظمات  ودور 
السكنية، وإكمال واجبات ومهام اللجان احلزبية )أو املجموعات القيادية احلزبية( في 
املؤسسات اململوكة للدولة لتعزيز البناء الذاتي للمنظمات احلزبية، هي احلاجة الواقعية 
إلظهار دور املنظمات احلزبية القاعدية باعتبارها قالع نضال؛ وأن دفع عملية دميومة 
القيادية  احلزب  كوادر  ومطالبة  به،  والتثقيف  احلزب  تاريخ  دراسة  حملة  وَمأسسة 
وإكمال  وظواهرها،  الشخصية  االمتيازات  عقلية  مبعارضة  املستويات  مختلف  على 
االنضباط،  فحص  فرق  انتداب  نطاق  وتوضيح  احلزبي،  باالنضباط  املعنية  املضامني 
املضامني  وإثراء  وتعديل  احلزبية،  االنضباط  فحص  للجان  الرئيسية  املهام  وتوطيد 
املتعلقة بتحديد واجبات املجموعات القيادية احلزبية، هي التجسيد املهم لنتائج أعمال 
احلزب وبنائه منذ املؤمتر الوطني التاسع عشر للحزب. وسيسهم إدراج هذه املضامني 
املركزية  احلزب  للجنة  واملوحدة  املمركزة  بالقيادة  التمسك  في  احلزب  دستور  ضمن 
وتقويتها، واملثابرة الدؤوبة على توحيد الفكر وتشكيل الروح املعنوية بأفكار شي جني 
بينغ حول االشتراكية ذات اخلصائص الصينية في العصر اجلديد، ويسهم أيضا في 
تعزيز الوظائف السياسية والتنظيمية للمنظمات احلزبية والتمسك بتقوية تقومي السلوك 

بثبات إلدارة  والعمل  الصرامة  في  املتجسد  العام  املبدأ  على  بناء  االنضباط  وتشديد 
احلزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل.

ورأى املؤمتر أنه بعد دخول العصر اجلديد، يواجه احلزب والدولة أوضاعا معقدة 
ونضاالت خطيرة ومهام شاقة لإلصالح والتنمية وضمان االستقرار بحدة شديدة نادرة 
لم يشهدها العالم في التاريخ، بيد أنه بفضل إقرار مكانة الرفيق شي جني بينغ بوصفه 
نواة للجنة احلزب املركزية وللحزب كله، ومكانة أفكار شي جني بينغ حول االشتراكية ذات 
اخلصائص الصينية في العصر اجلديد باعتبارها إرشادا، حل احلزب بقوة التناقضات 
واملشاكل البارزة التي أثرت على ممارسة احلزب السلطة ملدة طويلة وحفاظ الدولة على 
االستقرار السياسي الدائم ومتتع الشعب بحياة سعيدة وسليمة، وأزال املخاطر الكامنة 
اخلطيرة املوجودة داخل احلزب والدولة واجليش، وضمن بشكل أساسي دخول قضية 
حتقيق النهضة العظيمة لألمة الصينية مسيرة تاريخية ال رجعة فيها. وأكد أن "إقرار 
أمرين" هو النتيجة السياسية املهمة التي حققها احلزب في العصر اجلديد، والعوامل 
لقضايا  التاريخية  التغيرات  التاريخية وحدوث  التي دفعت حتقيق اإلجنازات  احلاسمة 
احلزب والدولة. فيجب على احلزب بأسره فهم األهمية احلاسمة لـ"إقرار أمرين" بعمق، 
واحلفاظ بوعي أكبر على مكانة الرفيق شي جني بينغ بوصفه نواة للجنة احلزب املركزية 
وللحزب كله، واحلفاظ بوعي أكبر على سلطة جلنة احلزب املركزية ونواتها الرفيق شي 
حول  بينغ  جني  ألفكار شي  الشامل  والتطبيق  واملوحدة،  املمركزة  وقيادتها  بينغ  جني 
يتزعزع  ال  بثبات  واحلفاظ  اجلديد،  العصر  في  الصينية  اخلصائص  ذات  االشتراكية 
بينغ من حيث  الرفيق شي جني  املركزية ونواتها  العالي مع جلنة احلزب  التوافق  على 

األيديولوجيا والسياسة والعمل.
وطالب املؤمتر املنظمات احلزبية على كافة املستويات وجميع أعضاء احلزب حتت 
القيادة القوية للجنة احلزب املركزية ونواتها الرفيق شي جني بينغ برفع الراية العظيمة 
العظيمة،  احلزب  تأسيس  روح  وتطوير  عاليا،  الصينية  اخلصائص  ذات  لالشتراكية 
وتعزيز "الوعي بأربعة أمور" وترسيخ "الثقة الذاتية في أربعة جوانب" والتمسك بـ"صون 
والتضامن  أكبر،  بوعي  وصونه  وتطبيقه  به  وااللتزام  احلزب  دستور  ودراسة  أمرين"، 
النهضة  عملية  ودفع  شامل  نحو  على  حديثة  اشتراكية  دولة  بناء  سبيل  في  والكفاح 

العظيمة لألمة الصينية ُقدما على نحو شامل. 

)املصدر: وكالة أنباء شينخوا(

متحف احلزب الشيوعي الصيني في 22 يونيو 2021

خوا
شين
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أكتوبر 2022
خالل الدورة الكاملة السابعة للجنة املركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني التي ُافتتحت في 9 أكتوبر، استمع أعضاء فريق 

الصياغة إلى آراء واقتراحات احلاضرين بشأن مسودة التقرير وأجروا تعديالت وفق ذلك.
وبعد تقدمي التقرير إلى املؤمتر الوطني الـ20 للحزب، قال شي جني بينغ خالل مناقشة جماعية إن التقرير يوضح على نحو متزايد 
اجتاه تقدم قضية احلزب والبالد، ويعد مبثابة بيان سياسي ودليل للحزب لتوحيد وقيادة الشعب الصيني من جميع القوميات للتمسك 

باالشتراكية ذات اخلصائص الصينية وتطويرها في املسيرة اجلديدة خالل العصر اجلديد. 
ُعدلت مسودة التقرير بعد ذلك وفقا لآلراء التي ُجمعت من املندوبني واملشاركني كمراقبني خالل املؤمتر الذي استمر ملدة أسبوع.

وُاعتمد التقرير في املؤمتر في 22 أكتوبر 2022.

تسلسل زمني لعملية صياغة التقرير املقدم إلى املؤمتر 
الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني 

ُاعتمد تقرير اللجنة املركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في مؤمتر احلزب الوطني الـ20 الذي ُاختتم مؤخرا.
وقدم شي جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني، تقريرا بعنوان "رفع الراية العظيمة لالشتراكية ذات اخلصائص الصينية 
عاليا والتضامن والكفاح في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل" في افتتاح املؤمتر املهم في 16 أكتوبر 2022، وينقسم التقرير إلى 3 

أجزاء و15 فصال، ويتضمن أكثر من 30 ألف مقطع صيني.
ويوضح التسلسل الزمني التالي كيفية صياغة التقرير:

يناير 2022
ُعنيِّ فريق صياغة التقرير برئاسة شي جني بينغ.

قررت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني استطالع اآلراء حول مواضيع املؤمتر 
داخل احلزب وجمع اآلراء واالقتراحات املستقاة من الشخصيات من خارج احلزب.

فبراير 2022
ترأس شي جني بينغ االجتماع األول لفريق الصياغة وطالب 
بشكل  اجلديدة  العصر  مزايا  الصياغة  أعمال  استيعاب  بوجوب 

كامل، حيث رمز ذلك إلى بداية أعمال صياغة التقرير. مايو 2022
طالب شي جني بينغ بأن التقرير يتعني عليه استيعاب املنعطف التاريخي والتركيز 
على املهام االستراتيجية في السنوات اخلمس املقبلة والتمسك باملبادئ األساسية وفتح 

آفاق جديدة وتطوير روح النضال.
الوطني  باملؤمتر  األعمال اخلاصة  اآلراء حول  افتراضية الستطالع  وُنظمت حملة 

الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في الفترة ما بني 15 إبريل و16 مايو.
يونيو 2022وُتلقي أكثر من 8.54 مليون اقتراح وتعليق خالل هذه احلملة.

الصياغة،  لفريق  الرابع  االجتماع  بينغ  جني  شي  ترأس 
ونوقشت خالله الصيغة األولى ملسودة التقرير.

يوليو 2022
ترأس شي جني بينغ اجتماعني للجنة الدائمة للمكتب السياسي 

للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني ملناقشة مسودة التقرير.

سبتمبر 2022
حتى األول من سبتمبر، طرحت السلطات احمللية والدوائر احلكومية إجمالي 1435 

اقتراحا حول مسودة التقرير، بعد أن تلقت تعميما بشأن هذه املسألة في 4 أغسطس.

رت هذه املادة بناء على  )ُحرِّ
تقارير وكالة أبناء شينخوا(
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رسوم ايضاحية لعملية انتخاب املندوبني
ُانتخب إجمالي 2296 مندوبا حلضور املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

وبدأت االنتخابات في نوفمبر 2021 وُانتخب املندوبون من قبل 38 وحدة انتخابية في أنحاء البالد.
ونظرا لوجود أكثر من 96 مليون عضو للحزب الشيوعي الصيني في الصني، فإن فرصة انتخاب عضو احلزب الشيوعي الصيني ليصبح مندوبا 

باملؤمتر تبلغ حوالي 1 من أصل 42000.
كيف ُانتخب املندوبون؟

هناك خمس خطوات يجب اتباعها لكي تصبح مندوبا.

كانت االنتخابات تنافسية وُاستبعد أكثر من 15 باملئة من 
املرشحني األوليني خالل العملية.

ومؤهلون  بارزون  أعضاء  هم  املنتخبون  واملندوبون 
أيديولوجيا وسياسيا في احلزب، لديهم أساليب عمل مميزة 
مناقشة شؤون  على  قادرين  وكانوا  عالية،  أخالقية  ومعايير 

الدولة، وحققوا منجزات ملحوظة في مواقع عملهم.
مراجعة  جلنة  قبل  من  املندوبني  هؤالء  أهلية  وُفحصت 

خاصة قبل حضورهم للمؤمتر.
قيادية  مناصب  في  احلزب  أعضاء  املندوبني  بني  ومن 
والعاملون في اخلطوط األمامية، حيث يشكل عدد األخيرين 

33.6 باملائة.
األقليات  من  والذين  النساء  من  لكل  متثيل  وهناك 
العرقية، وكذلك من مجاالت االقتصاد، والعلوم والتكنولوجيا، 
والرياضة  والصحة  والثقافة  والتعليم  والقانون  والسياسة 
وغيرها من املجاالت. وهذا يضمن متثيل أعضاء احلزب على 
املندوبون  يتخذ  عندما  فعالية  أكثر  القاعدي بشكل  املستوى 

قرارات بشأن القضايا الرئيسية للحزب في املؤمتر.
أعضاء  ومطالب  آراء  املندوبون  يعكس  أن  املتوقع  ومن 
الرئيسية  احلزبية  القضايا  مناقشة  في  واجلمهور،  احلزب 
والبت فيها، وانتخاب قيادة مركزية جديدة باإلضافة إلى هيئة 

مراقبة جديدة ملكافحة الفساد.
)املصدر: وكالة أنباء شينخوا(

احلصول على الترشيح

اجتياز تقييم الوحدة االنتخابية

تصبح مرشحا أوليا

تصبح مرشحا متهيديا

تصبح مندوبا منتخَبا
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مزيد من التفاصيل حول انتخاب املندوبني للمؤمتر 
الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

بزيادة قدرها

العمل االنتخابي الذي 
امتد من

نوفمبر 2021

يوليو 2022

قد ُاختتم بنجاح

إلى

771 مندوبا أو 
33.6 باملئة من 

اإلجمالي، هم من 
اخلطوط األمامية

192 عامال أو عامال مهاجرا

و85 مزارعا

و266 مهنيا وفنيا

ُانتخب جميع املندوبني البالغ 
عددهم 2296 شخصا

إن عدد املندوبات وصل إلى 619

27 باملئة من اإلجمالي

 2.8 نقطة مئوية
مقارنة باملؤمتر الوطني الـ19 للحزب 
الشيوعي الصيني قبل خمسة أعوام

ينتمي املندوبون إلى مختلف قطاعات املجتمع ومختلف املستويات اإلدارية ومختلف املؤسسات، من 
بينها إدارات احلزب واحلكومة، والشركات، واملؤسسات العامة، واملنظمات الشعبية.

هو  املندوبني  أعمار  متوسط 
 59.7 وحوالي  عام،   52.2

باملئة منهم حتت سن 55

إن 2224 مندوبا، أو 96.9 
باملئة من اإلجمالي، انضموا 

للحزب الشيوعي الصيني بعد بدء 
اإلصالح واالنفتاح في عام 1978

وأكثر من نصف املندوبني 
حاصلون على درجة املاجستير

وُاتبعت إجراءات صارمة طوال العملية 
واختيار  الترشيح  من  االنتخابية، 
التنظيمية  املراجعة  إلى  املرشحني 

واالنتخاب.
وُعبئت جميع منظمات احلزب القاعدية 
من  باملئة   99.5 مشاركة  مبتوسط 

أعضاء احلزب.
إن إجراءات متنوعة جرى تبنيها، ومن 
املعلومات  تقدمي  منصات  إنشاء  بينها 
لضمان  الرقابية،  العمل  فرق  وتعبئة 

إجراء انتخابات نزيهة.

)املصدر: وكالة أنباء شينخوا(

%59.7%96.9

%50 %95.4 حوالي 95.4 باملئة منهم 
حاصلون على دبلوم من معهد 
عاٍل أو مؤسسة تعليمية أعلى

هناك 264 مندوبا من األقليات القومية

ينتمون إلى 40 مجموعة من األقليات القومية
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رؤية املجتمع الدولي بشأن املؤمتر الوطني 
الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

عقدت دائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني جلسة إحاطة للدبلوماسيني املعتمدين لدي الصني حول روح املؤمتر الوطني 
الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في 11 نوفمبر 2022. وحضرها كبار الدبلوماسيني من أكثر من 100 دولة، مَبْن فيهم 60 سفيرا لدى الصني.

وأطلع رئيس دائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب ليو جيان تشاو، ونائب مدير مكتب اللجنة املركزية للشؤون املالية واالقتصادية ين يان 
لني، ورئيس جلنة الشؤون األكادميية جلامعة بكني للمعلمني هان تشن، جميع الضيوف األجانب على املعلومات املعنية بروح مؤمتر احلزب الوطني. وترأس 

اجللسة نائب رئيس دائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب قوه يه تشو.

دائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني تنظم جلسة إحاطة للدبلوماسيني املعتمدين لدي الصني حول روح املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في 11 نوفمبر 2022
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هان تشنليو جيان تشاوين يان لني
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دائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني تنظم جلسة إحاطة للجمعيات التجارية األجنبية لدي الصني حول روح املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني 
في 18 نوفمبر 2022، وحضرها 120 ممثال عن اجلمعيات التجارية والشركات املعروفة األجنبية بالصني من أكثر من 20 دولة ومنطقة، مبا فيها االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 

وروسيا واليابان واململكة املتحدة وماليزيا وتايالند وإسرائيل واملكسيك
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يوزوا هارا، نائبة الرئيس التنفيذي 
لشركة طيران نيبون اليابانية

"الرخاء  أعتقد أن املفهوم الصيني 
املشترك" هو سياسة جيدة للغاية. وما 
فمن  معا،  يعمل  الصيني  الشعب  دام 
املؤكد أنه ميكنه حتقيق مستوى أعلى 

من التنمية.
الصينيني  من  مزيد  لرؤية  وأتطلع 

املجتمع  على  يتعرفون  اليابان  في 
أيضا  وآمل  البالد.  وثقافة  الياباني 
الشباب  من  ملزيد  الفرصة  إتاحة  في 
لتعزيز  الصني  إلى  للقدوم  اليابانيني 
وتوفير  البلدين  شباب  بني  التبادالت 
لتوثيق الصداقة بني  مزيد من الفرص 
اجليل املقبل وتعزيز التنمية االقتصادية 

في البلدين.

رئيس  سانها،  أرتور  أنطونيو 
الوزراء السابق لغينيا بيساو

أرى أن هناك رابطة استثنائية بني 
والشعب.  الصيني  الشيوعي  احلزب 
الصيني  الشيوعي  احلزب  وقدم 
البشرية  رفاهية  في  بارزة  إسهامات 
الفقر.  من  واحلدة  العاملي  والسالم 
ولدى الصني إمكانات هائلة ومنوذجها 

التنموي يلهم العالم.

حزب  زعيم  ياماغوتشي،  ناتسو 
االئتالف  في  الشريك  كوميتو 

احلاكم الياباني

الصيني  الشيوعي  احلزب  يتحمل 
سعادة  أجل  من  السعى  مسؤولية 
التحديث  أن  املؤكد  ومن  الشعب 

مواصلة  في  يسهم  النمط  الصيني 
حتسني رفاهية الشعب.

وقد حددت الصني أهدافها البعيدة 
دؤوبة  جهودا  تبذل  وظلت  املدى 
لتحقيقها. ويولى حزب كوميتو اهتماما 

وثيقا لتطور التحديث الصيني النمط.

رئيس  كون،  لورانس  روبرت 
مؤسسة صندوق كون

حققت الصني منجزات عظيمة في 
بناء دولة اشتراكية حديثة حتت قيادة 
احلزب الشيوعي الصيني وقدمت منطا 

جديدا من التحديث للدول األخرى.
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مركز الصني لدراسات العالم املعاصر التابع لدائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني ينظم منتدى حتت شعار "تنمية الصني اجلديدة والفرص للعالم"، بهدف تقدمي مخرجات املؤمتر 
الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني ملمثلي األحزاب السياسية ومراكز الفكر من أكثر من 10 دول في 28 نوفمبر 2022
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دائرة العالقات اخلارجية باجلنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني تنظم جلسة إحاطة حول املؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني 
والدورة السادسة ملنتدى القادة الشباب للصني وأفريقيا في 25 نوفمبر 2022
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الصيني  الشيوعي  بني احلزب  ملؤمتر احلوار  الثالثة  الدورة  تنظم  الصيني  الشيوعي  للحزب  املركزية  باللجنة  العالقات اخلارجية  دائرة 
وأحزاب الدول العربية فعليا وافتراضيا بالتركيز على " إقامة مجتمع مصير مشترك صيني- عربي في العصر اجلديد: دور األحزاب 

السياسية" في 8 نوفمبر 2022

عزيز مكوار، سفير اململكة املغربية 
لدى الصني

لقد كنت محظوظا جدا بالسفر عبر 
األراضي الصينية الشاسعة واجلميلة، 
املتحمس،  شعبها  كثب  عن  وشهدت 
ومدنها  الناضجة  التحتية  وبنيتها 
املنفتحة على العالم اخلارجي، سواء أ 

كانت كبيرة أو صغيرة.
دولة  حتقق  أن  املسبوق  غير  ومن 
هذا  على  واالزدهار  التحديث  نامية 

النطاق وبهذه السرعة.
ولم حتقق الصني التنمية بالصدفة. 
قطعها  بعد  املنجزات  هذه  وحققت 
أشواطا طويلة وشاقة، وتتطلب ذلك رؤية 
واضحة وتخطيطا شامال وتنفيذا دقيقا.

منطا  الصيني  الشعب  واكتشف 
يناسب خصائص بلده وقدراته وأهدافه 
على خير وجه وترغب الدول األخرى في 
التعلم منه وتكييفه مع واقعها وظروفها.
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مجلس  رئيس  نائب  لوران،  بيير 
الشيوخ الفرنسي، ورئيس املجلس 
الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي

للحزب  الـ20  الوطني  املؤمتر  إن 
بأهمية  يتحلى  ال  الصيني  الشيوعي 
بالغة للصني وشعبها فحسب، بل مهم 
الصني  أدت  إذ  أجمع،  للعالم  أيضا 
بعد  الدولي  املجتمع  في  رئيسيا  دورا 

عقود من تنميتها.
وفي العقد املاضي، ما يلفت النظر 
خالل زيارتك للصني هو الطريق الذي 
الفقر،  من  للخروج  الصني  سلكته 
من  التنمية  طريق  على  نفسها  ووضع 
خالل حتقيق أهدافها لبناء مجتمع رغيد 
الصينيون  القادة  أوضح  كما  احلياة 

واحلزب الشيوعي الصيني.
والفرنسيني  لألوروبيني  وميكن 
للتحدث حول  معا  اجللوس  والصينيني 
وقارات  وآسيا  أفريقيا  في  التنمية 
العالم األخرى، وميكنهم التحدث حول 
جميع  حتترم  التي  األطراف  تعددية 

األمم والقارات.

األمني  أماربياسغاالن،  داشزغفني 
العام حلزب الشعب املنغولي

احلزب  قاد  املاضي،  العقد  في 
في  بالده  شعب  الصيني  الشيوعي 
حتقيق جناح كبير في بناء البالد وقدم 
وإن  العالم.  تنمية  في  مهمة  إسهامات 
جيد،  وشريك  وصديق  جار  منغوليا 
الواحدة،  الصني  مببدأ  بحزم  وتلتزم 
استراتيجيات  تكامل  لتعزيز  وتستعد 
التعاون  وتعزيز  الصني،  مع  التنمية 
االقتصاد  مجاالت  في  الثنائي 
والتجارة، وبناء املوانئ، وعمل الشباب 

وغيرها من املجاالت، وتعميق العالقات 
الثنائية على نحو متزايد. وحافظ حزب 
الشيوعي  واحلزب  املنغولي  الشعب 
لفترة  وثيقة  اتصاالت  على  الصيني 
جزء  األحزاب  بني  والعالقات  طويلة، 
ومن  الثنائية.  العالقات  من  مهم 
املأمول تعزيز احلزبني الثقة السياسية 
املتبادلة وتبادل اخلبرة في إدارة البالد 
باستمرار، وتعزيز التعاون في الشؤون 
األطراف  املتعددة  والشؤون  الدولية 
اإلقليميني  والتنمية  السالم  وتعزيز 

بشكل مشترك.

املركز  مدير  كوالكأوغلو،  سلجوق 
واحمليط  آسيا  لدراسات  التركي 

الهادئ في أنقرة

يعد التحديث االشتراكي في الصني 
املدعوم بقوتها االقتصادية املتنامية في 

العالم منوذجا يعمل بشكل جيد.
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احلزب الشيوعي الصيني ونظيره األسترالي ينظمان ندوة عبر رابط اتصال مرئي، حتت شعار 
"عصر جديد ومسيرة جديدة ورؤية جديدة" في 25 نوفمبر 2022

وفد للحزب الشيوعي الصيني يزور تركيا ولبنان وإسبانيا وصربيا إلجراء التبادل مع القادة من 
األحزاب السياسية واحلكومات

ديلما روسيف، الرئيسة البرازيلية 
السابقة

إن مفهوم "مجتمع املصير املشترك 
العام  األمني  اقترحه  الذي  للبشرية" 
جني  شي  الصيني  الشيوعي  للحزب 

بينغ هو مستقبل البشرية.
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وفد دائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني يزور بنما ودومينيكا 
وكوستاريكا وكولومبيا وكوبا لتبادل اآلراء مع القادة من األحزاب السياسية واحلكومات في 

الفترة ما بني 25 أكتوبر و13 نوفمبر 2022

املركزية  باللجنة  اخلارجية  العالقات  دائرة  )املصادر: 
للحزب الشيوعي الصيني ووكالة أنباء شينخوا وصحيفة 

"ساذرن متروبوليس ديلي" (

بيير ميروشنيكوف، عضو املجلس 
الفرنسية  التجارة  لغرفة  التنفيذي 

في الصني

بالصني  املستقرة  التنمية  إن 
وكان  كله.  للعالم  جدا  جيدة  إشارة 
املؤمتر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي 
الصيني اجتماعا ناجحا للغاية، وضع 
في  الصني  لتنمية  متانة  أكثر  أساسا 

املستقبل.

دولة  سفير  الظاهري،  عبيد  علي 
اإلمارات العربية املتحدة لدى الصني

الصني  جمهورية  تأسست  عندما 
كبيرة  زراعية  دولة  كانت  الشعبية، 
حولت  الالحقة،  العقود  وفي  متخلفة. 
الصني نفسها إلى ورشة العمل للعالم 

ومحرك للنمو العاملي.
وسيواصل احلزب الشيوعي الصيني 

داخليا  الرخاء  لتحقيق  البالد  قيادة 
وتوسيع تأثيرها خارجيا.

وتعتمد مشاركة الصني في الشؤون 
لتغير  التصدي  في  وجهودها  الدولية 
وهذه  الداخلية،  إجنازاتها  على  املناخ 
جميع  في  صدى  لها  اإليجابية  اآلثار 

أنحاء العالم.

امللحق  الوزير  هورن،  كيم  كاو 
مبكتب رئيس الوزراء الكمبودي

للغاية  مهما  دورا  الصني  تؤدي 
أن  املأمول  ومن  العاملية  الساحة  على 
تواصل الصني دعم السالم واالستقرار 

واألمن بالعالم.

اللجنة  أمانة  عضو  لورنزو،  بروش  لويس  خورخي 
املركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس قسم االهتمام 

بالقطاع االجتماعي في اللجنة املركزية للحزب 

ذات اخلصائص  االشتراكية  حول  بينغ  أفكار شي جني 
الصينية في العصر اجلديد تثري بشكل كبير نظرية وممارسة 
الصني  سجالت  في  ستسّجل  أنها  املؤكد  ومن  املاركسية، 

والعالم.

قسم  مدير  تزي،  دي  نوفيكوف 
الصني  ملركز السياسة االجتماعية 
روسيا  حلزب  التابع  احملافظة 

املتحدة

للحزب  الـ20  الوطني  املؤمتر  إن 
الشيوعي الصيني له تأثير بعيد املدى 
العالم.  على  وكذلك  الصني،  على 
توقعات  الـ20  الوطني  املؤمتر  وعزز 

االستقرار في العالم.

الرئيس   ، بيزانو  سامبر  إرنستو 
السابق لكولومبيا

الصني  معجزة  أن  أعتقد  كنت 
تقتصر على قطاعها االقتصادي الذي 
أو  النمو بسرعة متوسطة  يحافظ على 
عالية لفترة طويلة. ثم علمت أن معجزة 
الصني هي قيادة البالد لالبتكار العلمي 
دولة  بصفتها  العالم  في  والتكنولوجي 
جوهر  علمي،  حد  على  واآلن،  نامية. 
الشيوعي  احلزب  هو  الصني  معجزة 

الصيني.
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 منجزات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في العصر اجلديد

منذ املؤمتر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، دخلت االشتراكية ذات اخلصائص الصينية عصرا جديدا. وفي العقد املاضي، 
عملت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفي نواتها شي جني بينغ، على توحيد كل أعضاء احلزب وأبناء الشعب مبختلف قومياتهم 
لية، لتحقيق اختراقات وأوجه تقدم تاريخية.  وقيادتهم في اتخاذ عدد من اإلجراءات االستراتيجية، وتطوير سلسلة من املمارسات التحوُّ
تغيرات  وشهدنا  تاريخية  إجنازات  وحققنا  والطبيعة،  واأليديولوجيا  واالقتصاد  السياسة  مجاالت  في  والتحديات  املخاطر  أمام  وصمدنا 

تاريخية في قضايا احلزب والبالد، كما جعلنا الصني تستهل مسيرة جديدة نحو بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.
ونستعرض في املساحة التالية بعض الصور املختارة من معرض بعنوان "املضى قدما في العصر اجلديد" لتقدمي حملة عن هذه اإلجنازات. 

الفصل األول: التنمية العالية اجلودة

مواطنات في قرية شيابا ببلدة شوي تيان با التابعة حملافظة تسي قوي في مقاطعة هوبي يحملن سالل معبأة بحصاد البرتقال الطازج في إبريل 2022

خوا
شين
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رواد الفضاء الصينيون الثالثة ينجحون في دخول الوحدة األساسية تيانخه في 17 يونيو 2021، وهذه هي املرة األولى التي يدخل فيها الصينيون محطة الفضاء اخلاصة بهم

لقطة جوية ملشروع احلفاظ على املياه في مقاطعة جيانغسو التقطتها طائرة مسيرة في 14 نوفمبر 2020

موظف يستعد لنقل املواد في ورشة إنتاج بشركة شانخه لصناعة 
 18 في  هونان  مقاطعة  حاضرة  تشانغشا  مبدينة  الذكية  املعدات 

سبتمبر 2020

خوا
شين

خوا
شين

خوا
شين



25 إصدار خاص باملؤمتر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني

c
pc

.peo
ple.co

m
.c

n

وتشونغشان،  شنتشن  بني  يربط  للنهر  عابر  نفق 
مشروع يجمع بني اجلسر واجلزيرة والنفق والتبادل 
أعمال  وبدأت  العاملي،  املستوى  على  املياه  حتت 

تشييده في نوفمبر 2021

املياه  في  حفر  منصة  األزرق-1"،  "احلوت 
 15250 لها  حفر  عمق  أقصى  يبلغ  العميقة 

مترا، ُسلمت في فبراير 2017

خوا
شين
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منوذج "جيوتشانغ رقم 2" للحوسبة الكمومية
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التابعة  فاكو  مبحافظة  تسي  قانغ  تشانغ  قرية  في  الفلفل  من  حصادهن  يعرضن  قرويات 
ملقاطعة لياونينغ في 9 أكتوبر 2019

للسفر  تريب  سي-  شركة  نظمتها  عمل  ورشة  في  معلمة  إشراف  حتت  يلعبون  أطفال 
بشانغهاي في 9 مارس 2017

لقطة جلسر نهر بى بان جيانغ التقطتها طائرة مسيرة في 28 نوفمبر 2021

خوا
شين

خوا
شين

خوا
شين
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لقطة جوية ملشروع للحفاظ على املياه قيد اإلنشاء في منطقة قوانغشي الذاتية احلكم لقومية تشوانغ وأهوسة السفن بدأ استخدامها بالفعل في 29 سبتمبر 2022

منظر شامل لقرية يانغ جيا في محافظة آن يوان التابعة ملقاطعة جيانغشي التقطته طائرة مسيرة في 16 مايو 2021، وتشتهر هذه القرية بتجارتها االلكترونية املزدهرة

خوا
شين

خوا
شين
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الفصل الثاني: تعميق اإلصالح 

إطالق املسبار الصيني للمريخ "تيانون- 1" في 23 يوليو 2020، ليبدأ أول مهمة صينية الستكشاف املريخ بشكل مستقل

مواطنو منطقة منغوليا الداخلية يقدمون عروضا فنية مبنطقة رعوية في 22 أغسطس 2018

خوا
شين

خوا
شين
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الصورة تظهر رحلة قطار شحن بني الصني وأوروبا، وحتى نهاية يوليو 2022، ُأطلق أكثر من 57000 
حديقة سان جيانغ يوان الوطنيةرحلة لقطارات الشحن بني الصني وأوروبا، وُنقلت 5.3 مليون حاوية بضائع عبر هذه القطارات

خوا
شين

خوا
شين

مدرسة قاومي الرابعة االبتدائية تنظم نشاطا بعنوان "كتابة مئة كلمة فو الستقبال العطلة الشتوية" في 11 يناير 2022

خوا
شين
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الفصل الثالث: الدميقراطية الشعبية الكاملة العملية

مشهد لعمليات التصويت على مشروع تعديل قانون املنظمات احمللية في 11 مارس 2022

أعضاء فرع احلزب في قرية تشينغ شيانغ مبحافظة فن شي التابعة ملقاطعة شانشي 
يصوتون خالل اجتماع إعادة االنتخاب في 11 أكتوبر 2021

لقطة جوية لقرية مه دوغ مبنطقة التبت الذاتية احلكم، وعملت القرية على دفع 
حتوالت األحياء الفقيرة املكتظة فيها

خوا
شين

خوا
شين

خوا
شين
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احتفاالت بحلول الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصني الشعبية ُتقام في ميدان تيان أن من ببكني صباح 1 أكتوبر 2019، والصورة تظهر مشهدا من االحتفاالت في امليدان

احتفاالت بحلول الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصني الشعبية ُتقام في مساء 1 أكتوبر 2019 مبيدان تيان أن من في بكني

خوا
شين

خوا
شين
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الفصل الرابع: حكم الدولة وفقا للقانون

جدار ألداء اليمني في معرض أراشيف دستور عام 1954 مبدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ
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محكمة شعبية مبنطقة يونغ تشياو في مدينة سوتشو التابعة ملقاطعة آنهوي تدفع األجور 
املستحقة على الشركات للعمال املهاجرين في مارس 2019

جلسة  ينظم  جيانغسو  ملقاطعة  التابعة  ووشي  مدينة  في  آن  تشانغ  بشارع  هوي  جني  مجمع 
تشاورية شعبية لتسوية مشكلة وقوف السيارات باملجمع في يونيو 2020
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الدورة األولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني تعقد جلستها العامة الثالثة في قاعة الشعب الكبرى ببكني في 11 مارس 2018، وهذه الصورة تظهر تصويت 
مندوبة على مشروع تعديل دستور جمهورية الصني الشعبية

هذه الصورة تظهر أنشطة أجرتها أجهزة األمن العام في مقاطعة شنشي بهدف حتسني النزاهة وتعزيز اإلدارة الصارمة وبناء شرطة قوية "

خوا
شين
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خوا

شين
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الفصل اخلامس: الثقة بالنفس ثقافيا

عرض األلعاب النارية في احلفل 
الشتوي  بكني  ألوملبياد  اخلتامي 

في 20 فبراير 2022

قرية  في  مزارعات  حتاور  صحافية 
في  وويوان  حملافظة  التابعة  يولينغ 
مقاطعة جيانغشي في أغسطس 2020 
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ملحمة "الرحلة العظيمة"، عرض مسرحي لالحتفال بحلول الذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني، ُتعرض بأستاد بكني الوطني  في 28 يونيو 2021

الصغار مواطنات في قرية شي جيانغ التابعة ملقاطعة قويتشو يشاهدون برامج البث املباشر في يونيو 2017 الطالئع  ومنظمة  الشيوعية  الشبيبة  عصبة  من  أعضاء 
يتعهدون باإلسهام في بناء الدولة في 1 يوليو 2021 في احتفاالت 

بالذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني
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خوا
شين
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الفصل السادس: التنمية االجتماعية

مزارعون يعرضون حصادهم من الفلفل بساحة في محافظة جينتا التابعة ملقاطعة قانسو التي طورت زراعة الفلفل من خالل منط تعاونيات املزارعني

منافس يستعد للمشاركة في منافسة مهارات اللحام للنسخة الـ45 
من مسابقة املهارات العاملية لعام 2019

متطوعون من مجمع شينغهاي السكني مبدينة هايآن في مقاطعة جيانغسو يشرحون كيفية تشغيل الهواتف الذكية لكبار السن في 
أغسطس 2021
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تالميذ يحملون حصادا من القمح في حقل زراعي مبدينة تشينغداو التابعة ملقاطعة شاندونغ في مايو 2022

مستشفى غرب الصني يرسل فريقا طبيا مكونا من 131 شخصا إلى ووهان للمساعدة على عالج املرضى املصابني بأعراض خطيرة، واألطباء في مراسم أداء القسم في 7 فبراير 2020

خوا
شين

خوا
شين
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خوا

شين

الفصل السابع: االنسجام بني اإلنسان والطبيعة

صورة للقاعدة الصناعية التكميلية اخلاصة بـ"طاقة الرياح واخلاليا الكهروضوئية وصيد األسماك" التقطتها طائرة مسيرة في مدينة دونغ تاي التابعة ملقاطعة جيانغسو في 12 مايو 2021

مع حتسني جودة مياه نهر اليانغتسي 
 2016 عامي  بني  ما  الفترة  خالل 
عدمي  بحر  خنزير  ظهور  كثر  و2021، 

الزعانف
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مواطنون في بكني يقودون دراجاتهم على طريق خاص بالدراجات الهوائية لقطة جوية حلديقة ساي هان با الوطنية للغابات في مدينة تشنغده التابعة ملقاطعة خبي في 27 يونيو 2021

خوا
شين
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الفصل الثامن: حتديث الدفاع الوطني واجليش

تشكيل حاملة الطائرات الصينية لياونينغ يجري تدريبات في غرب احمليط الهادئ

نظام املعدات لقوات الدعم اللوجستي املشتركة الذي يلبي متطلبات العمليات املشتركة والتدريبات املشتركة والدعم املشترك
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أعضاء احلزب الشيوعي الصيني بوحدة من قوة 
الدعم االستراتيجي يجددون تعهدهم باالنضمام 
األحمر مبحافظة  اجليش  ساحة  في  احلزب  إلى 

مياننينغ التابعة ملقاطعة سيتشوان

قسم بقوات الشرطة املسلحة ينظم حملة تثقيفية بعنوان "حماية 
نواة احلزب بالوالء والسعى لتقوية اجليش بعزمية ال تتزعزع"

نظام املعدات لقوات الصواريخ الذي يلبي متطلبات كل من الوظائف النووية والعادية وإستراتيجية الردع العاملي 
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الفصل التاسع: تطبيق مفهوم األمن القومي مبعناه الشامل

صورة حلقل بوتشونغ 13-2 للنفط والغاز التقطتها طائرة مسيرة في 21 فبراير 2021

خوا
شين
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رونغ  تشو  مسبار  صورة 
املنشورة في 11 يونيو 2021

احملمول  بالهاتف  ُالتقطت  صورة 
في 15 يناير 2021 تظهر مشهدا 
لنهر بوروغ كانغري اجلليدي، ثالث 
في  العالم،  في  جليدي  نهر  أكبر 
ملنطقة  التابعة  هو  محافظة شوانغ 
غربي  جنوب  احلكم  الذاتية  التبت 

الصني

لقطة مليناء شركة ناجنينغ 
التابعة  للحاويات  لونغتان 
جيانغسو  ميناء  ملجموعة 
مسيرة  طائرة  التقطتها 

في 6 مايو 2022

خوا
شين

خوا
شين

خوا
شين
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الفصل العاشر: دولة واحدة ونظامان

خوا
شين

مواطنو هونغ كونغ يؤيدون تنفيذ قانون األمن القومي في الشوارع بخليج كوزواي في 30 يونيو 2020

الدورة السابعة ملهرجان شباب املضيق ُتنظم في أغسطس 2019
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مهرجان ماكاو الدولي لألغذية والثقافة في أكتوبر 2021  
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أطفال يزورون معرض الصور حتت شعار "مائة عام للحزب الشيوعي الصيني" الذي ُنظم لالحتفال بالذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني مباكاو في 12 يوليو 2021

خوا
شين

صورة جلسر بينغتان العابر للبحر التقطتها طائرة مسيرة في 29 أبريل 2020

خوا
شين
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الفصل احلادي عشر: مجتمع مصير مشترك للبشرية

القطار الفائق السرعة "النتسانغ" يعبر نفق الصداقة الصيني- الالوسي على احلدود بني البلدين في 
15 أكتوبر 2021، وبدأت السكك احلديدية بني الصني والوس تشغيلها رسميا في 3 ديسمبر 2021 

عرض لأللعاب النارية في حديقة بكني األوملبية خالل أعمال االجتماع غير الرسمي الـ22 لقادة أبيك الذي ُعقد في مركز بحيرة يانتشي الدولي للمؤمترات ببكني في 11 نوفمبر 2014 
برئاسة الرئيس شي جني بينغ

برج القاهرة، مبنى رمزي في العاصمة املصرية، ينظم عرضا ضوئيا للتعبير عن تطلعات البالد ودعمها 
ألوملبياد بكني الشتوي في 24 يناير 2022

خوا
شين
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خوا

شين
خوا

شين

صورة حملطة تورجوسون لتوليد الطاقة الكهرومائية في كازاخستان التقطتها طائرة مسيرة في 28 يوليو 2021. وتعمل هذه احملطة التي شيدتها شركات صينية بكامل طاقتها 
منذ منتصف يوليو وستساعد في تخفيف النقص في الطاقة مبنطقة شرق كازاخستان

شي جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني، يحضر قمة احلزب الشيوعي الصيني واألحزاب السياسية في العالم ويلقي خاللها كلمة رئيسية ببكني في 6 يوليو 2021
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الصورة تظهر مراسم رفع العلم التي نظمها ضباط وجنود صينيون يؤدون مهام حفظ السالم في جنوب السودان. وأعلن الرئيس شي جني بينغ سلسلة من التدابير الرئيسية لدعم عمليات األمم املتحدة 
حلفظ السالم أثناء حضوره لقمة القادة حلفظ السالم في مقر األمم املتحدة بنيويورك في سبتمبر 2015

سفراء من أكثر من 30 دولة يزورون املوقع والقاعة التذكارية للمؤمتر الوطني األول للحزب الشيوعي الصيني في يونيو 2021
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الفصل الثاني عشر: إدارة احلزب بصرامة على نحو شامل

c
pc

.peo
ple.co

m
.c

n
الفضاء  وصناعة  لعلوم  الصني  بشركة  الصيني  الشيوعي  احلزب  أعضاء  من  قوة خاصة 

يعملون في اخلط األمامي للبحوث التكنولوجية
لنشر  يوليو"، تعمل مع متطوعني  "األول من  اليمني(، حائزة على ميدالية  وانغ الن هوا )األول من 

معارف خاصة بالسالمة من احلرائق مبنازل السكان في 16 يونيو 2021

أعضاء باحلزب الشيوعي الصيني يجددون تعهدهم باالنضمام إلى احلزب أمام النصب التذكاري للمؤمتر الوطني األول للحزب في 3 يونيو 2021

خوا
شين

خوا
شين



صحيفة الشعب مجلة »تشيوشي«
اليومية أونالين

حساب "احلزب 
الشيوعي الصيني 

يعمل" العام

صحيفة تشاينا 
ديلي

تشاينا إنسايتشبكة الصنيمجلة بكني ريفيو

يرجى زيارة املواقع اإللكترونية التالية عبر مسح رموز االستجابة السريعة لالطالع على املزيد من املعلومات اخلاصة 
باحلزب الشيوعي الصيني

إصدار خاص باملؤمتر الوطني الـ20 
للحزب الشيوعي الصيني

املنتج: املكتب اإلعالمي التابع لدائرة العالقات اخلارجية باللجنة املركزية 
للحزب الشيوعي الصيني

مقدم احملتوى: مركز األمريكيتني التابع ملجموعة الصني لإلعالم الدولي


