
 
 

1 

በቻይና እና በኢትዮጵያ መካከል የከተማ ልማት ትብብር ስምምነት ተፈረመ 

የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቤጂንግ   11-13-15 

በኢትዮጵያ እና በቻይና መካከል በከተማ ልማትና በቤቶች ግንባታና አስተዳደር ረገድ በትብብር ለመስራት 

የሚያስችል ስምምነት በቻይናው የከተማ ልማት ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር 

መካከል በዛሬው እለት ማለትም ህዳር 3 ቀን 2008 ዓ.ም በቤጂንግ ከተማ ተፈርማEል፡፡ በኢትዮጵያ በኩል 

ስምምነቱን የፈረሙት የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስትሩ ክቡር አቶ መኩሪያ ሃይሌ ሲሆኑ በቻይና ወገን 

ደግሞ የመሥሪያ 

ቤቱ ኃላፊ የሆኑት 

ክቡር Mr. Yi Jun 

ናቸው፡፡ 

 

በስምምነቱ መሰረት 

በከተማ ልማት 

አመራር፣ በፕላን 

ዝግጅት፣ በአረንገዴ የከተማ ልማት እቅድና አፈጻጸም፣ በከተማ መሠረተ ልማት፣ በቆሻሻ አወጋገድና 

በመሳሰሉት ዘርፎች የቻይናን ተሞክሮ ለመቅሰም በሚያስችል መልኩ የቻይና ወገን የመስኩ ባለሙያዎች 

እየላከ ሥልጠና እና ድጋፍ የሚሰጥበት አግባብ ተቀምጣEል፡፡ 

 

በፊርማ ሥነ-ሥርዓቱ ላይ ክቡር አቶ መኩሪያ በሰጡት አስተያየት የቻይና የከተማ ልማት ሥራ በእቅድ 

እየተመራ በአስገራሚ ፍጥነት የተስፋፋበትን ተሞክሮ ወስደን ከእራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ስንቀምረው 

አገራችን የተያያዘችውን የኢንዱስትሪና የከተማ ራዕይ ለማሳካት ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል፡፡ የቻይና 

መንግስት ለአገራችን ልማት የሚሰጠውን ያልተቆጠበ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደንቁ በመግለጽ 
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ምስጋቸውን አቅርበዋል፡፡ 

በሁለቱ አገሮች መካከል 

ያለው ስትራተጂክ 

ግንኙነት በጋራ 

ተጠቃሚነት ላይ 

የተመሰረተና በአፍሪካ ለአርያነት የሚበቃ እንደሆነም አስምረውበታል፡፡ በመጨረሻም የአገራችን የከተማ 

እድገት ለማሳለጥ የቻይናን ስኬታማ ተሞክሮ መመርመርና መጠቀም መሆኑን በመጥቀስ ጉዳዩ በሁለቱ 

አገራት መሪዎች ደረጃ ትኩረት ያገኘና አቅጣጫ የተሰጠበት መሆኑን በማስታወስ ለተግባራዊነቱ በቅርበት 

ተባብሮ ለመስራት አገራችን ዝግጁ መሆናEን አብራርተዋል፡፡ አያይዘውም አገራችን ገና ታዳጊ ከተሞችን 

እየገነባች ያለች እንደመሆኑ መጠን ከቻይና ተሞክሮ በመውሰድ በፕላን ላይ የተመሰረተ ዘመናዊ ከተሞችን 

ገና ከመነሻቸው ለመመስረት እንደሚያግዝ አክለዋል፡፡ 

 

የቻይናው አቻቸው በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር ባለው ትብብር ቻይና ተሞክሮዋን ብቻ ሳይሆን የፋይናንስና 

የቴክኒክ ድጋፍ በማድረግ ጭምር አፈጻጸሙ የተሳካ እንዲሆን እንደሚሰሩበት አረጋግጠዋል፡፡ አክለውም 

እ.ኤ.አ. 2013 ቻይና ይፋ ያደረገችውን One-Belt One-Road ኢኒሼቲቭ በመተግበር ቻይና ከአፍሪካ ጋር 

የሚኖራትን ትስስር ለማጠናከር ኢትዮጵያ ቁልፍ ሚና መጫወት የምትችል አገር መሆናEን አስምረውበታል፡፡ 

በዚህም ኢትዮጵያ የከተማ ልማት ዘመናዊ ለማድረግ የምታደርገውን እንቅስቃሴ የቻይና መንግስት በሙሉ 

ፍላጎትና ቁርጠኝነት የሚደግፈው መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡ 

 

ይህ በዚህ እንዳለ 

በከተማ ማህበራዊ 

ደህንነት ላይ 
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በአለም ባንክና በቻይና መንግስት በጋራ በተዘጋጀው አለም አቀፍ የደቡብ-ደቡብ ተሞክሮ መለዋወጫ 

መድረክ የአገራችን ተሞክሮ ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል፡፡ መድረኩ ከመላው ዓለም የተውጣጡ የከተማ 

ልማት ጉዳይ መሪዎችና ባለሙያዎችን ያሳተፈ ሲሆን፣ የተለያዩ አገሮች ተሞክሮዎች ቀርበው እርእ በርስ 

ለመማማሪያ በሚሆን አቀራብ ውይይት ተካሂዶባቸዋል፡፡ የአገራችንን ተሞክሮ ለመድረኩ ያቀረቡት የከተማ 

ልማትና ቤቶች ሚኒስትሩ ክቡር አቶ መኩሪያ ሃይሌና የኮንስትራክሽን ሚኒስትር ዴኤታው ክቡር አቶ 

ገብረመስቀል ጫላ ነበሩ፡፡ በመድረኩ የአገራችን የልማት ተሞክሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማካፈልና በሂደቱም 

መልካም ገጽታችንን ለመገንባት አስተዋጽኦ እንደነበረው ለመገንዘብ ተችሏል፡፡  

 


