
 "الحزام والطرٌق"أفكار حول التعاون البحري فً بناء 

 

، كان الربٌس الصٌنً شً جٌن بٌنغ قد طرح تباعاً مبادرة هامة 2013فً عام 

طرٌق الحرٌر "و" الحزام االقتصادي على طول طرٌق الحرٌر"حول التشارك فً بناء 

الرإٌة ))، أصدرت الحكومة الصٌنٌة وثٌقة بعنوان 2015وفً عام ". 21البحري للقرن الـ

والتحرك لدفع التشارك فً بناء الحزام االقتصادي على طول طرٌق الحرٌر وطرٌق 

" الحزام والطرٌق"، تدعو فٌها إلى ضرورة دفع عملٌة بناء ((21الحرٌر البحري للقرن الـ

بنشاط، باعتبار تناسق السٌاسات وترابط المنشآت وسالمة القنوات التجارٌة وتداول 

األموال وتفاهم الشعوب مضموناً ربٌسٌاً، وبالمثابرة على مبادئ التشاور والتشارك 

 .والتنافع، مما أثار اهتماماً واسعاً واستجابة إٌجابٌة من قبل المجتمع الدولً

ووضعت وأصدرت اللجنة الوطنٌة للتنمٌة واإلصالح باالشتراك مع المصلحة 

الحزام "أفكار حول التعاون البحري فً بناء ))الوطنٌة للبحار والمحٌطات خصٌصاً 

، من أجل تعزٌز االلتحام االستراتٌجً والعمل المشترك بشكل أكثر مع البلدان (("والطرٌق

، وحفز إقامة شراكة زرقاء شاملة االتجاهات ومتعددة األبعاد "الحزام والطرٌق"على طول 

وواسعة المجال، وحماٌة البحار ومواردها واالستفادة المستدامة منها، وتحقٌق االنسجام 

بٌن اإلنسان والبحار والتنمٌة المشتركة، والعمل سوٌاً على زٌادة الرخاء الممنوح من 

 .21البحار، والتشارك فً بناء وتنشٌط طرٌق الحرٌر البحري للقرن الـ

  أوالً، الخلفٌة العصرٌة

تشكل البحار والمحٌطات أكبر نظام بٌبً على الكرة األرضٌة، ومجاالً مشتركاً 

وتماشٌاً مع التطور المتزاٌد للعولمة . وثروة ثمٌنة لبقاء اإلنسان والتنمٌة المستدامة

 اإلقلٌمً، فإن التعاون الذي ٌتخذ البحار حامالً ورابطاً فً االقتصادياالقتصادٌة والتكامل 

مجاالت السوق والتكنولوجٌا والمعلومات وغٌرها ٌزداد وثاقة، وتطوٌر االقتصاد األزرق 



قد صار توافقاً دولٌاً بشكل تدرٌجً، حٌث حل عهد أكثر اهتماماً بالتعاون والتنمٌة 

". أبعد بعضنا ومع أسرع فرادى نسٌر"وهناك مثٌل ٌقول . البحرٌٌن وأكثر اعتماداً علٌهما

وٌواكب تعزٌز التعاون البحري تٌاَر التنمٌة العالمٌة واالتجاه العام لالنفتاح والتعاون، وهو 

خٌار حتمً لدفع مختلف دول العالم فً سعٌها لجعل الروابط االقتصادٌة بٌنها أوثق، 

والتعاون المتبادل المنفعة بٌنها أعمق، وحٌزها التنموي أوسع، كما هو سبٌل هام أٌضاً 

لمختلف دول العالم فً العمل معاً لمواجهة األزمات والتحدٌات وتعزٌز السالم واالستقرار 

 .اإلقلٌمٌٌن

وبالتمسك بروح طرٌق الحرٌر المتمثلة فً السالم والتعاون واالنفتاح والشمول 

والتعلم المتبادل واالستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، تعمل الحكومة 

التً صاغتها األمم ( (2030أجندة التنمٌة المستدامة لعام ))الصٌنٌة على دفع عجلة تنفٌذ 

المتحدة فً المجال البحري، وترغب فً العمل مع مختلف البلدان على طول طرٌق 

 إلجراء تعاون بحري شامل االتجاهات ومتعدد المجاالت، 21الحرٌر البحري للقرن الـ

وخلق منصة للتعاون الُمتِصف باالنفتاح والشمول، وإنشاء شراكة زرقاء إٌجابٌة وعملٌة، 

 .للتنمٌة المستدامة" محرك أزرق"وصنع 

 ثانٌاً، مبادئ التعاون

 ٌجب .التوصل إلى نقاط مشتركة وترك نقاط الخالف جانباً، وبلورة التوافقات

الحفاظ على النظام البحري الدولً، واحترام األفكار المتنوعة للتنمٌة البحرٌة لدى البلدان 

على طول طرٌق الحرٌر البحري، ومراعاة بعضها لهموم اآلخر، وتضٌٌق هوة الخالفات 

المعرفٌة، والبحث عن النقاط الربٌسٌة المشتركة وإرجاء نقاط الخالف الثانوٌة، والتشاور 

 .الواسع النطاق، حتى التوصل تدرٌجٌاً إلى توافقات بشؤن التعاون

 ٌجب بذل المزٌد من الجهود لفتح األسواق، .التعاون المفتوح، والتنمٌة الشاملة

وتحسٌن البٌبة االستثمارٌة، وإزالة الحواجز التجارٌة، ودفع عملٌة تسهٌل التجارة 



وٌنبغً تقوٌة الثقة السٌاسٌة المتبادلة، ودعم الحوار بٌن مختلف الحضارات، . واالستثمار

 .والدعوة إلى التنمٌة الشاملة والتعاٌش المنسجم

 ٌتعٌن إتباع قانون السوق والقواعد .تفعٌل آلٌة السوق، ومشاركة األطراف المتعددة

وٌلزم دعم إنشاء شراكة . المعمول بها دولٌاً، وإظهار دور المإسسات كقوام بشكل كامل

بٌن األطراف ذات العالقة بالمصالح المتعددة، وحث حكومات مختلف الدول والمنظمات 

الدولٌة والتنظٌمات الشعبٌة وأوساط الصناعة والتجارة وغٌرها على المشاركة الواسعة 

 .النطاق فً التعاون البحري

 ٌجب احترام رغبات البلدان على طول .التشاور والتشارك، ومشاطرة المصالح

طرٌق الحرٌر البحري فً التنمٌة، واالهتمام بمصالح مختلف األطراف معاً، وإظهار 

تفوقاتها النسبٌة، والسعً سوٌاً وراء التعاون والتشارك فً البناء وتقاسم الثمار، وحفز 

الدول النامٌة للقضاء على الفقر، ودفع عملٌة تشكٌل مجموعة مصالح مشتركة للتعاون 

 .البحري

  ثالثاً، األفكار التعاونٌة

تتمثل هذه األفكار فً اعتبار البحار رابطاً لزٌادة الرفاه المشترك وتطوٌر المصالح 

المشتركة، واتخاذ المشاركة فً الحٌز األزرق وتطوٌر االقتصاد األزرق خطاً ربٌسٌاً 

، 21الـ للقرن لتعزٌز االلتحام االستراتٌجً مع البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري

ودفع التعاون العملً فً مختلف المجاالت بصورة شاملة االتجاهات، والتشارك فً بناء 

ممرات بحرٌة كبرى سالكة وآمنة وعالٌة الفعالٌة، والعمل سوٌاً على دفع إقامة منصة 

للتعاون البحري، وبذل جهود مشتركة لتطوٌر الشراكة الزرقاء، والسٌر فً اتجاه التقارب 

على طول طرٌق للتنمٌة المنسجمة بٌن اإلنسان والبحار ٌتمٌز بالتنمٌة الخضراء وتحقٌق 

الرخاء باالعتماد على البحار وضمان األمن واالبتكار الذكً والحوكمة التعاونٌة، األمر 

ٌُْسِعُد شعوب البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري  .الذي 



، فإن التعاون 21وبناء على االتجاه الربٌسً لطرٌق الحرٌر البحري للقرن الـ

باعتبار الحزام االقتصادي الساحلً الصٌنً عماداً له، " الحزام والطرٌق"البحري فً بناء 

ٌهدف إلى توثٌق التعاون مع البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، واالرتباط مع ممر 

شبه جزٌرة الهند الصٌنٌة االقتصادي، والدخول غرباً إلى المحٌط الهندي مروراً – الصٌن 

ببحر الصٌن الجنوبً لالرتباط مع الممر االقتصادي بٌن الصٌن وباكستان واآلخر بٌن 

– المحٌط الهندي – بنغالدٌش والصٌن والهند ومٌانمار، والتشارك فً بناء ممر الصٌن 

 البحر األبٌض المتوسط لالقتصاد األزرق، والدخول جنوباً إلى المحٌط الهادئ– أفرٌقٌا 

جنوب المحٌط – أوقٌانوسٌا – مروراً ببحر الصٌن الجنوبً، للتشارك فً بناء ممر الصٌن 

الهادئ االقتصادي، والعمل بنشاط لدفع التشارك فً بناء ممر اقتصادي أزرق ٌرتبط 

 .بؤوروبا مروراً بالمحٌط المتجمد الشمالً

 رابعاً، النقاط الجوهرٌة للتعاون

تتجسد هذه النقاط فً ابتكار نمط للتعاون، وبناء منصة تعاونٌة، والتشارك فً وضع 

عدة خطط عمل، وتنفٌذ مجموعة من المشروعات التعاونٌة ذات الطابع النموذجً 

والتحفٌزي، وسلوك طرٌق التنمٌة الخضراء معاً، والعمل سوٌاً لشق طرٌق لتحقٌق الرخاء 

باالعتماد على البحار وتمهٌد طرٌق لضمان األمن وبناء طرٌق لالبتكار الذكً، والسعً 

للبحث عن طرٌق للحوكمة التعاونٌة، بما ٌتمحور حول إنشاء شراكة زرقاء متسمة 

 .بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك

 سلوك طرٌق التنمٌة الخخراء معاً  (1)

إن الحفاظ على سالمة البٌبة البحرٌة هو الرفاهٌة األكثر شموالً لمعٌشة الشعوب، 

وتدعو الحكومة الصٌنٌة . وٌسهم فً خٌر األزمنة المعاصرة وٌحقق منافع للقرون المقبلة

البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري إلى العمل سوٌاً إلطالق حملة لحماٌة البٌبة 

البحرٌة، وتقدٌم المزٌد من الخدمات البٌبٌة البحرٌة الممتازة، وصٌانة سالمة البٌبة البحرٌة 



 .العالمٌة

 ٌجب تعزٌز التعاون العملً .حماٌة سالمة النظام البٌئً البحري والتنوع الحٌوي

فً مجاالت تشمل حماٌة البٌبة البحرٌة وإعادة تؤهٌلها وحماٌة األحٌاء البحرٌة المعرضة 

للخطر، ودفع عجلة إنشاء آلٌة تعاون طوٌلة الفعالٌة، والتشارك فً بناء ممرات إٌكولوجٌة 

 وٌنبغً االشتراك معاً فً مراقبة ورصد النظم اإلٌكولوجٌة البحرٌة .بحرٌة عابرة للحدود

النموذجٌة ألشجار القرام وقٌعان مروج األعشاب البحرٌة والشعب المرجانٌة وغٌرها 

 وتقٌٌم سالمة هذه النظم اإلٌكولوجٌة وحماٌتها وإعادة تؤهٌلها، وحماٌة النظم البٌبٌة للجزر

 .وإقامة منتدى دولً لألراضً الرطبة الساحلٌة واألراضً الرطبة الساحلٌة،

 ٌتعٌن تعزٌز التعاون فً مجاالت تشمل .دفف حماٌة البٌئة البحرٌة ااإللٌمٌة إلدماً 

مكافحة تلوث البٌبة البحرٌة ومعالجة النفاٌات البحرٌة والوقاٌة من تحمض المحٌطات 

ورصد المد األحمر ومواجهة طوارئ التلوث، وحفز إنشاء آلٌة لمكافحة التلوث البحري 

ومسبباته والتعاون فً مواجهة حوادث التلوث الطاربة، واالشتراك سوٌاً فً تقٌٌم البٌبة 

وٌلزم إنشاء آلٌة . البحرٌة وإصدار تقارٌر عن أوضاع البٌبة البحرٌة بشكل مشترك

. (اآلسٌان)فً حماٌة البٌبة البحرٌة بٌن الصٌن ورابطة دول جنوب شرقً آسٌا  للتعاون

ومن الضروري دفع عملٌة التعاون فً حماٌة البٌبة البحرٌة فً إطار استراتٌجٌة وخطة 

وٌتوجب دعوة البلدان على طول طرٌق . العمل للتعاون البٌبً بٌن الصٌن واآلسٌان

الحرٌر البحري إلى العمل معاً إلطالق وتنفٌذ برنامج المبعوث لطرٌق الحرٌر األخضر، 

 .ورفع قدرة الدول المذكورة على مكافحة تلوث البٌبة البحرٌة ومسبباته

 ٌنبغً الحث على تنفٌذ .تعزٌز التعاون فً مواجهة تغٌر المناخ فً المجال البحري

. مشروعات نموذجٌة تطبٌقٌة للتنمٌة المدورة والمنخفضة الكربون فً المجال البحري

وتدعم الحكومة الصٌنٌة الدول الجزرٌة الصغٌرة على طول طرٌق الحرٌر البحري فً 

مواجهة تغٌر المناخ العالمً، وتستعد لتقدٌم مساعدات فنٌة لها فً مجال مواجهة الكوارث 



البحرٌة ومشاكل ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل وتدهور النظام البٌبً 

البحري وغٌرها، ولدعم البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري فً استقصاء وتقٌٌم 

  .أوضاع الجزر واألحزمة الساحلٌة

تدعو الحكومة . توطٌد التعاون الدولً فً تنفٌذ مشروعات الكربون األزرق

، والعمل 21الـ للقرن الصٌنٌة إلى إطالق خطة الكربون األزرق لطرٌق الحرٌر البحري

مع البلدان على طول هذا الطرٌق لمراقبة النظام البٌبً للكربون األزرق فً البحار 

واألحزمة الساحلٌة ومعاٌرة مواصفاته وبحوث بالوعات الكربون، وإصدار تقارٌر عن 

بشكل مشترك، ودفع إنشاء  21الـ للقرنأوضاع الكربون األزرق لطرٌق الحرٌر البحري 

 .منتدى دولً للكربون األزرق وآلٌة تعاون فً هذا الصدد

 العمل معاً لشق طرٌق لتحقٌق الرخاء باالعتماد على البحار (2)

مختلف البلدان على طول  تعزٌز التنمٌة والقضاء على الفقر رغبٌة مشتركة لشعوب

ٌجب إظهار التفوقات النسبٌة لمختلف الدول، وتنمٌة واستغالل . طرٌق الحرٌر البحري

الموارد البحرٌة بطرق علمٌة، وتحقٌق التواصل والترابط فً هذا المجال، وتعزٌز تنمٌة 

 .االقتصاد األزرق، والتمتع معاً بالحٌاة الجمٌلة

 ٌجب التعاون مع البلدان على .تقوٌة التعاون فً تنمٌة واستغالل الموارد البحرٌة

طول طرٌق الحرٌر البحري فً مسح الموارد وإنشاء دلٌل لها وبنك للمعلومات عنها، 

ومآزرة الدول المشار إلٌها آنفاً فً وضع خطط الستثمار الموارد البحرٌة، وتقدٌم 

وٌتعٌن توجٌه المإسسات للمشاركة بصورة منتظمة فً . مساعدات فنٌة الزمة إلٌها

ومن الضروري االشتراك بنشاط فٌما تقوم به المنظمات . مشارٌع استثمار الموارد البحرٌة

 .الدولٌة ذات الصلة بالشإون البحرٌة من أعمال مسح وتقدٌر الموارد البحرٌة

ٌتعٌن العمل مع البلدان على . االرتقاء بمستوى التعاون فً مجال الصناعة البحرٌة

طول طرٌق الحرٌر البحري لبناء حدابق صناعٌة بحرٌة ومناطق للتعاون االقتصادي 



والتجاري، وتوجٌه المإسسات الصٌنٌة ذات العالقة بالشإون البحرٌة للمشاركة فً بناء 

وٌلزم تنفٌذ مجموعة من المشروعات النموذجٌة للتعاون فً . الحدابق الصناعٌة المذكورة

مجال االقتصاد األزرق، ودعم الدول النامٌة على طول طرٌق الحرٌر البحري لتطوٌر 

قطاع تربٌة األحٌاء والنباتات المابٌة فً مٌاه البحر وتحسٌن معٌشة الشعب والتخفٌف من 

وٌنبغً العمل مع البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري لفتح خطوط سفر . حدة الفقر

للسٌاحة البحرٌة، وتوفٌر منتجات ممتازة للسٌاحة البحرٌة، وإنشاء آلٌة لتبادل وتقاسم 

 .المعلومات السٌاحٌة

 ٌجب تعزٌز التعاون الدولً فً النقل .دفف عملٌة التواصل والترابط البحري

البحري، وإكمال شبكة خدمات الشحن البحري بٌن البلدان على طول طرٌق الحرٌر 

وٌتعٌن تقوٌة التعاون بٌن . البحري، والتشارك فً بناء مراكز مالحٌة دولٌة وإقلٌمٌة

الموانا على طول طرٌق الحرٌر البحري بواسطة عقد اتفاقٌات خاصة بالموانا الصدٌقة 

أو الشقٌقة وتشكٌل اتحاد للموانا وأشكال أخرى، ودعم المإسسات الصٌنٌة لإلسهام 

ومن الالزم دفع االشتراك سوٌاً فً . بؤسالٌب متعددة فً بناء وإدارة الموانا اآلنفة الذكر

تخطٌط وبناء مشروعات كابالت األلٌاف الضوبٌة تحت البحار، ورفع مستوى التواصل 

 .والترابط لالتصاالت الدولٌة

 ٌجب تعزٌز االتصال والتنسٌق مع الدول .االرتقاء بمستوى تسهٌل النقل البحري

المعنٌة، وتوثٌق التعاون معها حول مجاالت مثل معاٌرة سوق النقل الدولً واالرتقاء 

ومن الواجب تسرٌع التعاون مع الدول المعنٌة فً مٌادٌن االعتراف . بمستوى تسهٌل النقل

المتبادل بنتابج اإلشراف على الموانا والمساعدة المتبادلة فً تنفٌذ القانون وتبادل 

 .المعلومات وغٌرها

 ٌجب التشارك فً .حفز البناء فٌما ٌتعلق بربط منشآت البنٌة التحتٌة للمعلومات

من منظومة لنقل المعلومات ومعالجتها  21الـ للقرنبناء ما ٌغطً طرٌق الحرٌر البحري 



وإدارتها وتطبٌقها ونظام للمواصفات القٌاسٌة للمعلومات ونظام لضمان األمن المعلوماتً، 

 .وتوفٌر منصة عامة لتحقٌق التواصل والترابط الشبكً وتقاسم الموارد المعلوماتٌة

 ترغب الحكومة الصٌنٌة فً العمل .االشتراك بنشاط فً استثمار القطب الشمالً

مع مختلف األطراف إلجراء استطالعات علمٌة شاملة حول الممرات المالحٌة بالقطب 

فً القطب الشمالً، ودراسة  أساس الشواطا الشمالً، والتعاون فً إنشاء محطة لرصد

تغٌرات المناخ والبٌبة وتؤثٌراتها فً القطب الشمالً، وتقدٌم خدمات التنبإ بؤحوال 

الممرات المالحٌة هناك، كما تدعم الحكومة الصٌنٌة أٌضاً الدول المطلة على المحٌط 

المتجمد الشمالً فً تحسٌن ظروف النقل بالممرات المالحٌة فً القطب الشمالً، وتشجٌع 

وتستعد . المإسسات الصٌنٌة على االشتراك فً االستخدام التجاري لهذه الممرات المالحٌة

الحكومة الصٌنٌة للتعاون مع الدول المعنٌة بالقطب الشمالً فً تقٌٌم الطاقة الكامنة 

للموارد بمنطقة القطب الشمالً، وتشجٌع المإسسات الصٌنٌة على اإلسهام بانتظام فً 

االستثمار المستدام للموارد بالقطب الشمالً، وتعزٌز التعاون مع دول القطب الشمالً فً 

وستشارك بحماس فً أنشطة المنظمات الدولٌة ذات الصلة بالقطب . مجال الطاقة النظٌفة

  .الشمالً

 التشارك فً تمهٌد طرٌق لخمان األمن  (3)

ٌجب الدعوة إلى مفهوم . حماٌة األمن البحري ضمان هام لتنمٌة االقتصاد األزرق

األمن البحري المشترك المتصف بالمنفعة المتبادلة والتعاون والفوز المشترك، وتعزٌز 

التعاون فً مجاالت مثل الخدمات العامة البحرٌة وإدارة الشإون البحرٌة والتفتٌش واإلنقاذ 

البحري والوقاٌة من الكوارث البحرٌة وتقلٌل الخسابر الناجمة عنها وتنفٌذ القانون بالبحار، 

ورفع القدرة على االحتراس من المخاطر وصّدها، والعمل سوٌاً على صٌانة األمن 

 .البحري

 تقترح الحكومة الصٌنٌة إطالق .تعزٌز التعاون فً إلطاع الخدمات العامة البحرٌة



برنامج خاص بالتشارك فً البناء والتمتع بالخدمات العامة البحرٌة على طول طرٌق 

، وتدعو البلدان على طول هذا الطرٌق إلى العمل المشترك فً 21الـ للقرن الحرٌر البحري

بناء شبكة لرصد ومراقبة البحار والتمتع بنتابج التقصً والمسح الشاملٌن للبٌبة البحرٌة، 

وتعزٌز مساعدة الدول النامٌة على طول الطرٌق المذكور على توفٌر التقنٌات والمعدات 

وترغب الحكومة الصٌنٌة فً تعزٌز التعاون . لمنشآت البنٌة التحتٌة لرصد ومراقبة البحار

الصناعٌة، ونظام سواتل  لخدمات المالحة عبر األقمار" بٌدو" الدولً بشؤن تطبٌق نظام

االستشعار عن بعد فً المجال البحري، وتقدٌم التطبٌقات والخدمات الخاصة بتحدٌد 

 .المواقع باألقمار الصناعٌة ومعلومات االستشعار عن بعد للدول آنفة الذكر

ترغب الحكومة الصٌنٌة . تطوٌر التعاون فً مجال أمن وسالمة المالحة البحرٌة

فً تحمل االلتزامات الدولٌة المناسبة، والمشاركة فً آلٌة اإلدارة والسٌطرة الثنابٌة 

والمتعددة األطراف على أمن وسالمة المالحة البحرٌة وأزماتها، وفً المكافحة المشتركة 

للجرابم المرتكبة بالبحار وغٌر ذلك من األنشطة فً مجال األمن غٌر التقلٌدي، والعمل 

  .سوٌاً على حماٌة أمن وسالمة المالحة البحرٌة

 فً إطار االتفاقٌات الدولٌة، ترغب .التنفٌذ المشترك للتفتٌش واانقاذ البحري

الحكومة الصٌنٌة فً تحمل االلتزامات الدولٌة المناسبة، وتعزٌز تبادل المعلومات وأعمال 

التفتٌش واإلنقاذ المشتركة مع البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، وإنشاء آلٌة لتبادل 

الزٌارات بٌن وحدات التفتٌش واإلنقاذ البحري وتقاسم معلومات التفتٌش واإلنقاذ 

والتبادالت والدورات التؤهٌلٌة والتدرٌبات المشتركة بٌن أفراد التفتٌش واإلنقاذ، ورفع 

القدرة المشتركة على مواجهة الطوارئ والعمل لمعالجة الكوارث واألمن السٌاحً وغٌر 

  .ذلك من الحوادث الطاربة البحرٌة

رفف القدرة على الوإلاٌة من الكوارث البحرٌة وتقلٌل الخسائر الناجمة عنها 

 ٌجب الدعوة إلى العمل الجماعً لبناء نظام إنذار مبكر وتنبإ بالكوارث .بصورة مشتركة



البحرٌة فً بحر الصٌن الجنوبً وبحر العرب وخلٌج عدن وغٌرها من المجاالت البحرٌة 

الربٌسٌة، والعمل سوٌاً فً بحوث وتطوٌر المنتجات الخاصة باإلنذار المبكر بالكوارث 

البحرٌة، لتقدٌم خدمات متعلقة بالنقل البحري وحراسة السفن التجارٌة والوقاٌة من 

وٌنبغً دعم أداء أعمال مركز اإلنذار المبكر بالتسونامً فً بحر . الكوارث البحرٌة

الصٌن الجنوبً بطرٌقة منتظمة، لتقدٌم خدمات اإلنذار المبكر بالتسونامً إلى الدول 

وٌلزم حفز العمل المشترك مع البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري فً . المطلة علٌه

إقامة آلٌة تعاون للوقاٌة من الكوارث البحرٌة وتقلٌل الخسابر الناجمة عنها، وتؤسٌس قواعد 

تدرٌبٌة إلجراء التعاون والبحوث واألعمال النموذجٌة التطبٌقٌة بشؤن الوقاٌة من الكوارث 

والمخاطر البحرٌة وتقلٌل الخسابر الناجمة عنها ومواجهة الكوارث المدمرة عالوة على 

 .تقدٌم مساعدات فنٌة للدول المشار إلٌها آنفاً 

 ٌجب العمل على تقوٌة الحوار مع البلدان .دفف التعاون فً تنفٌذ القانون بالبحار

على طول طرٌق الحرٌر البحري، بهدف اإلدارة والسٌطرة على الخالفات، ودفع التعاون 

فً تنفٌذ القانون بالبحار فً اإلطار الثنابً والمتعدد األطراف، وإقامة وإكمال آلٌة تعاون 

فً مجاالت تشمل تنفٌذ القانون بالبحار على نحو مشترك وتنفٌذ القانون فً مجال صٌد 

األسماك ومكافحة اإلرهاب والعنف بالبحار، ودفع بناء شبكة اتصال لتنفٌذ القانون بالبحار، 

وٌتعٌن تعزٌز التبادالت . والتشارك فً وضع برنامج احتٌاطً لالستجابة للحوادث الطاربة

والتعاون مع قطاعات تنفٌذ القانون بالبحار فً الدول المذكورة آنفاً، وتقدٌم مساعدات 

 .ضرورٌة للتدرٌب على تنفٌذ القانون بالبحار

 التشارك فً بناء طرٌق االبتكار الذكً (4)

ٌجب تعمٌق التعاون . االبتكار مصدر قوة محركة لقٌادة التنمٌة المستدامة البحرٌة

فً مجاالت مثل بحوث العلوم البحرٌة والتعلٌم والتدرٌب والتبادالت الثقافٌة، وزٌادة 

المعرفة عن البحار، ودفع تطبٌق النتابج العلمٌة والتكنولوجٌة، وإرساء أساس اإلرادة 



 .الشعبٌة لتعمٌق التعاون البحري

 ٌجب المشاركة مع البلدان .تعمٌق بحوث العلوم البحرٌة والتعاون الفنً البحري

على طول طرٌق الحرٌر البحري فً إطالق برنامج شراكة التعاون العلمً والتكنولوجً 

البحري، والتنفٌذ المشترك لمشارٌع حٌوٌة حول االستطالعات والبحوث العلمٌة المتعلقة 

، والرصد والدراسة 21الـ للقرن بؤهم المجاالت البحرٌة والممرات لطرٌق الحرٌر البحري

وٌتعٌن . للدور المتفاعل بٌن الرٌاح الموسمٌة والبحار والتنبإ بالحاالت الشاذة وتقٌٌم آثارها

تعمٌق التعاون فً مجاالت تشمل المسح البحري ومعدات الرصد والطاقة المتجددة وتحلٌة 

مٌاه البحر والصٌدلة البٌولوجٌة البحرٌة وتكنولوجٌا األغذٌة البحرٌة والطابرات بدون 

، وتعزٌز التعاون حول التحام أنظمة المعاٌٌر التقنٌة بّحار بال الزوارقطٌار على البحار و

البحرٌة ونقل التقنٌات، ودعم هٌبات البحوث العلمٌة والمإسسات فً تؤسٌس قواعد لعرض 

 .وتعمٌم التقنٌات فٌما وراء البحار

 ٌجب العمل سوٌاً مع .بناء مشترك لمنصة تعاونٌة للعلوم والتكنولوجٌا البحرٌة

البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري فً بناء منشآت بنٌة تحتٌة للبحوث البحرٌة 

ومنصة للترابط والتمتع المشترك بموارد العلوم والتكنولوجٌا البحرٌة، والبناء المشترك 

وٌنبغً دفع عملٌات البناء لمركز التنمٌة . لحدابق تعاونٌة للعلوم والتكنولوجٌا البحرٌة

، (األبٌك)المستدامة البحرٌة التابع لمنظمة التعاون االقتصادي لدول آسٌا والباسٌفٌك 

ومنصة التعاون البحري لشرق آسٌا، ومركز التعاون البحري بٌن الصٌن واآلسٌان، 

والمعهد البحري للصٌن واآلسٌان، ومركز التعاون لإلدارة المستدامة لألحزمة الساحلٌة فً 

إطار برنامج الشراكة إلدارة البٌبة البحرٌة بٌن الصٌن وشرق آسٌا، ومركز البحوث 

المشتركة البحرٌة بٌن الصٌن ومالٌزٌا، ومركز البحار والمناخ بٌن الصٌن وإندونٌسٌا، 

والمختبر المشترك للمناخ والنظام البٌبً البحري بٌن الصٌن وتاٌالند، ومركز البحوث 

البحرٌة المشتركة بٌن الصٌن وباكستان، ومركز البحوث المشتركة لتحلٌة مٌاه البحر بٌن 



الصٌن واسرابٌل، سعٌاً وراء رفع القدرة على االبتكار فً العلوم والتكنولوجٌا البحرٌة 

 .بصورة مشتركة

 ٌجب العمل سوٌاً على .التشارك فً البناء والتمتف بالمنصة التطبٌقٌة للبحار الذكٌة

دفع عملٌة تقاسم البٌانات والمنتجات المعلوماتٌة البحرٌة بٌن الدول، وبناء آلٌة وشبكة 

تعاون بٌن مراكز البٌانات البحرٌة، والتشارك فً إجراء البحوث والتطبٌقات إلعادة تحلٌل 

البٌانات البحرٌة، وفً بناء مركز بٌانات للبحار والمناخ البحري على طول طرٌق الحرٌر 

وٌلزم العمل معاً فً بحوث وتطوٌر البٌانات الكبرى للبحار وتقنٌات . 21الـ للقرنالبحري 

المنصة السحابٌة، وبناء منصة خدماتٌة لمشاطرة المعلومات البحرٌة العامة لخدمة التنمٌة 

 .االقتصادٌة واالجتماعٌة

 ٌجب مواصلة تنفٌذ خطة المنح .تطوٌر التبادالت التعلٌمٌة والثقافٌة البحرٌة

الدراسٌة البحرٌة للحكومة الصٌنٌة، وتوسٌع حجم الدراسة والتدرٌب لألفراد القادمٌن من 

وٌتعٌن دفع تنفٌذ برنامج التوافق بٌن . البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري إلى الصٌن

المعارف البحرٌة والتبادالت الثقافٌة، ودعم ارتباط المدن الساحلٌة الصٌنٌة مع مدن البلدان 

على طول طرٌق الحرٌر البحري كمدن صدٌقة، وتعزٌز التبادل والتعاون مع منظمات 

وٌنبغً تعمٌم ثقافة . المنافع العامة البحرٌة وهٌبات تعمٌم المعارف البحرٌة فً تلك الدول

مازو هً إلهة البحر التً ُتقدس من قبل معظم الصٌادٌن فً مقاطعتً )مازو البحرٌة 

، ودفع بناء المركز العالمً لثقافة مازو البحرٌة، وتشجٌع (المحرر– فوجٌان وتاٌوان 

التبادل والتعاون فً حماٌة التراث الثقافً البحري ودراسة اآلثار المغمورة بالمٌاه 

واكتشافها وغٌر ذلك من المجاالت، وتبادل إقامة فعالٌات السنة الثقافٌة البحرٌة والمهرجان 

الفنً البحري مع البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، وتورٌث وتطوٌر روح 

 .21الـ للقرنالتعاون الودي على طرٌق الحرٌر البحري 

 ٌجب .العمل سوٌاً على دفف عملٌة نشر الثقافة ذات الصلة بالشؤون البحرٌة



تعزٌز التعاون بٌن وسابل اإلعالم، والقٌام بؤنشطة تغطٌة األخبار العابرة للحدود، 

. 21الـ للقرنوالتشارك فً بناء دابرة أصدقاء فً وسابل اإلعالم لطرٌق الحرٌر البحري 

وٌتعٌن االبتكار فً سبل النشر، والعمل سوٌاً على خلق أشكال وسابط إعالمٌة تجسد 

وٌنبغً التقدم ٌداً بٌد فً اإلبداع . مختلف اللغات الحضارات المتعددة الدول وتندمج مع

األدبً المتعلق بالشإون البحرٌة، والمشاركة معاً فً إنتاج األعمال األدبٌة التً تظهر 

العادات والتقالٌد والتبادالت الودٌة بالبلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، وتمتٌن 

 .أساس اإلرادة الشعبٌة

  السعً سوٌاً للبحث عن طرٌق للحوكمة التعاونٌة (5)

ٌجب تعزٌز . بناء الشراكة الزرقاء الوثٌقة ٌمثل قناة فعالة لدفع التعاون البحري

االلتحام االستراتٌجً والحوار والتشاور، وتعمٌق التوافق على التعاون، وزٌادة الثقة 

المتبادلة السٌاسٌة، وإنشاء آلٌة تعاون ثنابٌة ومتعددة األطراف، والتشارك فً الحوكمة 

 .البحرٌة، وتوفٌر ضمان مإسسً لتعمٌق التعاون البحري

 ٌتعٌن إنشاء آلٌة متعددة .إنشاء آلٌة حوار رفٌف المستوى للتعاون البحري

المستوٌات والقنوات للتشاور والحوار بٌن البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، ودفع 

توقٌع وثابق التعاون البحري بٌن الحكومات أو القطاعات، والتشارك فً وضع خطط 

تعاون وبرامج تنفٌذٌة وخارطة طرٌق خاصة بها، ودفع تنفٌذ المشروعات العمالقة بجهود 

وٌنبغً دفع إنشاء آلٌة حوار رفٌع المستوى بٌن البلدان على طول طرٌق الحرٌر . مشتركة

، والدفع المشترك لتنفٌذ برنامج العمل، ومواجهة القضاٌا البحرٌة 21البحري للقرن الـ

ومن الضروري إتقان استضافة اجتماع المابدة المستدٌرة لوزراء الشإون . الخطٌرة سوٌاً 

البحرٌة بٌن الصٌن والدول الجزرٌة الصغٌرة ومنتدى التعاون البحري بٌن الصٌن وبلدان 

 .أوروبا الجنوبٌة

 ٌلزم تؤسٌس منتدى لشراكة .إنشاء آلٌة للتعاون فً مجال االإلتصاد األزرق



االقتصاد األزرق العالمً، وتعمٌم مفهوم وتطبٌق جدٌدٌن لالقتصاد األزرق، ودفع االلتحام 

وٌتوجب وضع معاٌٌر دولٌة للتصنٌف اإلحٌابً . الصناعً والتعاون فً قدرات اإلنتاج

لالقتصاد األزرق وتعمٌمها على نحو مشترك، وإنشاء منصة لمشاطرة البٌانات، وتقٌٌم 

، وإعداد وإصدار 21الـ للقرناالقتصاد األزرق بالبلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري 

وٌتعٌن تطوٌر منتجات . تقارٌر عن تنمٌة االقتصاد األزرق، وتقاسم الخبرات الناجحة

 .عامة للمالٌة البحرٌة، لدعم تنمٌة االقتصاد األزرق

 ٌنبغً التشارك فً دفع عجلة وضع خطة .إجراء بحوث وتطبٌق الخطة البحرٌة

حٌزٌة بحرٌة عابرة للحدود وهادفة إلى تحفٌز نمو االقتصاد األزرق، وتنفٌذ المبادئ 

المشتركة والمواصفات القٌاسٌة، وتقاسم أفضل سبل التطبٌق والتقٌٌم، ودفع تؤسٌس منتدى 

وتحدو الحكومة  .دولً لتخطٌط الحٌز البحري ٌضم مختلف أطراف المصالح المعنٌة

 الصٌنٌة رغبة فً تقدٌم خدمات تدرٌبٌة ومساعدات فنٌة خاصة بالخطة التنموٌة البحرٌة

. للبلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، وتوفٌر مساعدة لوضع الخطة التنموٌة البحرٌة

 

 ٌجب دعم إنشاء آلٌة وأنظمة وقواعد .تعزٌز التعاون مف اآللٌات المتعددة األطراف

خاصة بالتعاون البحري فً إطار آلٌات التعاون المتعددة األطراف مثل منظمة األبٌك 

األفرٌقً ومنتدى – وسلسلة مإتمرات القادة لتعاون شرق آسٌا ومنتدى التعاون الصٌنً 

. التعاون فً التنمٌة االقتصادٌة بٌن الصٌن والدول الجزرٌة بالمحٌط الهادئ وغٌرها

وٌتعٌن دعم إظهار الدور لكل من اللجنة الدولٌة الحكومٌة لعلوم المحٌطات التابعة لألمم 

المتحدة، وشراكة التعاون البٌبً البحري فً شرق آسٌا، ورابطة الدول المطلة على 

المحٌط الهندي، والمعهد الدولً للمحٌطات وغٌرها، والتشارك فً تنظٌم وحفز تنفٌذ 

  .برامج ومشروعات هامة

 ٌلزم دفع الحوار والتبادل بٌن بٌوت .تعزٌز التبادل والتعاون بٌن بٌوت الخبرة

الخبرة بالبلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري، والتعاون فً إجراء البحوث حول 



االلتحام االستراتٌجً والسٌاساتً، واإلطالق المشترك لمبادرات بالغة األهمٌة، وتوفٌر 

وتدعم الحكومة .  بجهود مشتركة21سند فكري لبناء طرٌق الحرٌر البحري للقرن الـ

الصٌنٌة بٌوت خبرتها إلقامة شراكة تعاون استراتٌجٌة مع األجهزة المعنٌة بالبلدان على 

طول طرٌق الحرٌر البحري ومنظمات الشإون البحرٌة الدولٌة، بهدف دفع إنشاء تحالف 

 .، وخلق منصات تعاون وشبكات تنسٌق21بٌوت خبرة لطرٌق الحرٌر البحري للقرن الـ

 ٌنبغً التشجٌع على إقامة أنشطة مثل .تعزٌز التعاون بٌن المنظمات غٌر الحكومٌة

الخدمات العامة البحرٌة والندوات األكادٌمٌة والتبادالت الثقافٌة والتعاون العلمً 

والتكنولوجً ونشر المعارف وغٌرها بالتعاون مع المنظمات غٌر الحكومٌة فً البلدان 

على طول طرٌق الحرٌر البحري، وجعلها تتفاعل وتتدافع مع التعاون الحكومً، لتضافر 

  .الجهود فً الحوكمة البحرٌة

   خامساً، العمل بنشاط

ظلت الحكومة الصٌنٌة تولً اهتماما بالغا للتعاون البحري مع البلدان المعنٌة، 

وتعزز االتصال االستراتٌجً معها، وتبنً منصة للتعاون، وتنفذ مجموعة من مشارٌع 

 .التعاون، حٌث شهد التعاون تقدماً سلساً بشكل عام

 وقعت الحكومة الصٌنٌة اتفاقٌات .اارشاد والدفف من إلبل القادة الرفٌعً المستوى

ومذكرات وبٌانات مشتركة حكومٌة للتعاون البحري مع تاٌالند ومالٌزٌا وكمبودٌا والهند 

وباكستان ومالدٌف وجنوب أفرٌقٌا وغٌرها بحضور قادة الصٌن والدول المعنٌة، وعالوة 

على ذلك، عملت الحكومة الصٌنٌة أٌضاً على االلتحام االستراتٌجً مع كثٌر من البلدان 

  .على طرٌق الحرٌر البحري، وأقامت شراكة للتعاون البحري على نطاق واسع

 فً ظل منظمة األبٌك وسلسلة مإتمرات القادة لتعاون شرق .بناء منصات تعاون

آسٌا وإطار التعاون بٌن الصٌن واآلسٌان وغٌرها من اآللٌات، أسست الحكومة الصٌنٌة 

آلٌات للتعاون تشمل منتدى االقتصاد األزرق وندوة حماٌة البٌبة البحرٌة ومنتدى التشاور 



حول الشإون البحرٌة واآلخر للتعاون البحري ومركز التعاون البحري بٌن الصٌن 

واستضافت تباعاً سلسلة من . واآلسٌان ومنصة التعاون البحري بشرق آسٌا وغٌرها

، بما فٌها معرض 21الـ للقرناألنشطة والفعالٌات التً موضوعها طرٌق الحرٌر البحري 

 والمهرجان الفنً الدولً لطرٌق الحرٌر البحري 21طرٌق الحرٌر البحري للقرن الـ

والمنتدى العالمً لثقافة مازو البحرٌة، األمر الذي أدى دوراً هاماً فً تعزٌز التفاهم وبلورة 

  .التوافق وتعمٌق التعاون البحري

 بفضل التخطٌط الموحد للموارد الداخلٌة، أسست الحكومة .زٌادة استثمار األموال

الصٌنٌة صندوقٌن األول للتعاون البحري بٌن الصٌن واآلسٌان واآلخر للتعاون البحري 

البرنامج اإلطاري للتعاون الدولً فً بحر الصٌن ))بٌن الصٌن وإندونٌسٌا، كما نفذت 

وجدٌر بالذكر أن البنك اآلسٌوي لالستثمار فً البنٌة (. (الجنوبً والبحار المحٌطة به

التحتٌة وصندوق طرٌق الحرٌر قد قدما الدعم المالً للمشروعات العمالقة الخاصة 

 .بالتعاون البحري

 تشجع الحكومة الصٌنٌة المناطق االقتصادٌة .دفف االلتحام بٌن الداخل والخارر إلدماً 

المطلة على بحر بوهاي والواقعة على دلتا نهر الٌانغتسً والضفة الغربٌة لمضٌق تاٌوان 

ودلتا نهر اللإلإ وغٌرها والمدن المٌنابٌة الساحلٌة على إظهار مزاٌاها المحلٌة وزٌادة قوة 

وتدعم بناء منطقة . انفتاحها لتعمٌق التعاون العملً مع البلدان على طرٌق الحرٌر البحري

بمقاطعة فوجٌان ومنطقة نموذجٌة  21الـ للقرنمحورٌة خاصة بطرٌق الحرٌر البحري 

لتنمٌة االقتصاد البحري بمقاطعة تشجٌانغ ومنطقة تجرٌبٌة لالقتصاد األزرق عبر المضٌق 

بمقاطعة فوجٌان ومنطقة جدٌدة بحرٌة بجزر تشوشان، كما تزٌد من قوة تنمٌة وانفتاح 

وتدفع أٌضاً عجلة بناء مدن نموذجٌة للتنمٌة . جزٌرة السٌاحة الدولٌة بمقاطعة هاٌنان

 .االبتكارٌة لالقتصاد البحري، وإطالق بناء مناطق نموذجٌة لتنمٌة االقتصاد البحري فٌها

ٌجرى العمل على قدم وساق فً بناء حدٌقة ملقا . إنجاح تنفٌذ المشارٌف فعلٌاً 



وأُنجز العمل فً رفع القدرة التشغٌلٌة بمٌناء غوادر . الصناعٌة المطلة على البحر بمالٌزٌا

فً باكستان، إلى جانب دفع أعمال بناء منطقة التجارة الحرة واجتذاب رجال األعمال إلى 

حدٌقة صناعٌة + مٌناء "المتكامل بطراز  ووشهد التطوٌر الشامل. المٌناء بخطوات ثابتة

وٌسٌر العمل على ما ٌرام فً بناء . فً مٌناء كٌاوكبٌو بمٌانمار تقدماً ملحوظاً " مدٌنة+ 

وأُنجز . مدٌنة كولومبو المٌنابٌة والمرحلة الثانٌة من مشروع مٌناء هامبانتوتا بسرٌالنكا

تشٌٌد سكة حدٌدٌة بٌن أثٌوبٌا وجٌبوتً وبدأ تشغٌلها فعلٌاً، كما ستدخل سكة حدٌدٌة بٌن 

وتم بناء مٌناء بٌراٌفث . مدٌنتً مومباسا ونٌروبً فً كٌنٌا طور التشغٌل عما قرٌب

ٌُدَفع تنفٌذ مشروع تعاون بٌن الصٌن . الٌونانً لتحوٌله إلى مٌناء محوري هام للعبور و

وهولندا لتولٌد الكهرباء بطاقة الرٌاح البحرٌة، ومشروعات تعاون بٌن الصٌن وكل من 

وارتفع مستوى التواصل والترابط لشبكة . إندونٌسٌا وقازاقستان وإٌران لتحلٌة مٌاه البحر

دخلت كابالت األلٌاف الضوبٌة المباشرة تحت  االتصاالت تحت البحر إلى حد كبٌر، و

وشوهدت . التً تغطً منطقة آسٌا والباسفٌك طور التشغٌل الرسمً (APG)البحر 

حدٌقتٌن "إنجازات ملحوظة فً بناء حدابق صناعٌة ومناطق اقتصادٌة خارج الصٌن مثل 

فً تشٌنتشو الصٌنٌة وكوانتان المالٌزٌة، ومنطقة مٌناء سٌهانوك " توأمتٌن بالبلدٌن

  .االقتصادٌة الخاصة الكمبودٌة ومنطقة السوٌس المصرٌة للتعاون االقتصادي والتجاري

وتطلعاً إلى المستقبل، فإن الحكومة الصٌنٌة مستعدة للعمل بثقة وإخالص مع مختلف 

الحزام "البلدان على طول طرٌق الحرٌر البحري لدفع التعاون البحري فً بناء 

، ومشاركتها فً اغتنام الفرص ومواجهة التحدٌات والسعً للتنمٌة والعمل، "والطرٌق

خطة طموحة  والحرص على البحار المشتركة، وحماٌة الدٌار الزرقاء، ودفع تحقٌق

 . بجهود مشتركة21لطرٌق الحرٌر البحري للقرن الـ

 


