
9ኛው የኢትዮ-ቻይና የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በቤጂንግ ከተማ ተካሂዷል፣ 

በስብሰባው ሁለቱ አገሮች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አብረው ለመሥራት 

ተስማምተዋል፣ 

 

9ኛው የኢትዮ-ቻይና የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ እ.ኤ.አ ሜይ 17 ቀን 2016 በቻይና ኮሜርስ ሚኒስቴር አዘጋጅነት በቤጂንግ 

ከተማ ተካሂዷል፡፡ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በፋይናንስና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር በክቡር አቶ አብዱልአዚዝ 

መሐመድ የተመራ ሲሆን የቻይና ልዑካን ቡድንን የመሩት ደግሞ የቻይና ኮሜርስ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር H.E Mr. 

Qian Keming ናቸው፡፡ የጋራ ኮሚሽኑ አዲስ አበባ በተካሄደው በ8ኛው የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ወቅት መግባባት ላይ 

የተደረሱባቸውን ጉዳዮች አፈፃፀም የገመገመ ሲሆን አፈፃፀሙም አጥጋቢ መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ 

በስብሰባው ወቅት የሁለቱ አገሮች የሁለትዮሽ ግንኙነት እየተጠናከረ መምጣቱን፣ ለዚህም በኢንቨትመንት፣ በንግድና 

በኢኮኖሚ ልማት ዘርፎች የሚደረጉ ትብብሮች እያደጉ መምጣታቸው የዚህ አብይ ማሳያ መሆኑ ተመልክቷል፡፡ ክቡር 

የኢፌዲሪ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ቻይና ለአገራችን በተለያዩ መስኮች ለምታደርገው ድጋፎች ምስጋናቸውን 

አቅርበው በቀጣይም አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል፡፡ በተለይም ትኩረት በተሰጣቸው ፕሮጀክቶች በዋናነትም በአዲስ 

አበባ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታና ማከፋፈያ፣ የመቀሌ-ወልዲያ የባቡር መስመር፣ የመቀሌ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት 

ፕሮጀክት፣ እንዲሁም የገናለ-ዳዋ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያና ማከፋፈያ፣ ቦሌ አየር ማረፊያ ማስፋፊያ፣ የመለስ ዜናዊ 

አመራር አካዳሚ ግንባታ፣ የባቡር አካዳሚ ግንባታ ፕሮጀክቶች የቻይና መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል፡፡ 



የቻይና ኮሜርስ ምክትል ሚኒስትር በበኩላቸው ቻይና ለኢትዮጵያ ትራንስፎርሜሽንና ኢንዱስትራላይዜሽን የምትሰጠውን 

ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል፡፡ በዚህም በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተካሄደው 2ኛው የቻይና-አፍሪካ 

ፎረም የመሪዎች ጉባኤ ላይ በቀጣይ ሶስት ዓመታት ቻይና ለአፍሪካ አገራት የፋይናንስ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ከገባችው 60 

ቢሊዮን ዶላር ላይ ውጤታማ ፕሮጀክቶች እስከቀረቡ ድረስ ኢትዮጵያ ተገቢውን ድርሻ የምታገኝ መሆኑን አውስተው 

የቻይና መንግሥት ለኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ድጋፎችን ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት አብራርተዋል፡፡ በተለይም 

የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ለማሳደግ የኢትዮ-ጂቡቲ የባቡር መስመርን ተከትሎ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን በማስፋፋት 

ባለሀብቶችን ለመሳብና የኢንዱስትሪ ዘርፉን በማጠናከር ኤክስፖርትን ለማሳደግ አገሪቱ የምታደርገው እንቅስቃሴ ቻይና 

አስፈላጊው ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን አውስተዋል፡፡ በተጨማሪም የቻይና መንግሥት በመሰረተ ልማትና ኃይል 

በማመንጨት፣ በኤሌክትሪክ መስመር ግንባታ በመንገድ፣ በባቡር መስመር ግንባታ፣ በዘመናዊ ግብርና፣ በድህነት ቅነሳ፣ 

በአቅም ግንባታ ስልጠና፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ለአገራችን የሚሰጡትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል፡፡ 

በዚህም መሰረት ለአዲስ አበባ ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት፣ ለገናሌ-ዳዋ የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት፣ 

ለአዲስ አበባ ገርቢ የመጠጥ ውኃ ፕሮጀክት፣ ለቦሌ ዓለም ዓቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ተጨማሪ 

ብድር፣ ለአይሻ የንፋስ ኃይል ፕሮጀክት፣ ለአዳማ-ድሬዳዋፈጣን መንገድ ፕሮጀክት፣ ለሞጆ-ሓዋሳ የፈጣን መንገድ 

ፕሮጀክት፣ ለመቀሌ የመጠጥ ውኃ ፕሮጀክት ብድር ለመስጠት የቻይና መንግስት ፍቀደኝነቱን ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም 

የቻይና መንግሥት በኢትዮጵያ በኢሊ-ኒኖ ምክንያት በተፈጠረው ድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ የሚሆን 8 ሚሊዮን 

የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ በዓለም የምግብ ፕሮግራም በኩል ለመስጠት ቃል ገብቷል፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ የልዑካን ቡድኑ ከቻይና ከተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝቶ በልማት ፋይናንስና 

በፕሮጀክቶች ዙሪያ የተወያየ ሲሆን፣ በኢትዮጵያ በተለያዩ የልማት ሥራዎች ላይ የተሰማሩ የቻይና ተቋማትን ተዘዋውሮ 

ጎብኝቷል፡፡  

ዜናውን ያዘጋጀው የቤጂንግ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ነው! 


