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 إدارة االعالم واالتصال 
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السفير الصيني يلتقي نائب رئيس مفوضية االتحاد االفريقي بشأن الهجوم على 

 االفريقيين في الصين
 

 

باألفارقة في مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، دعا عقب أنباء عن حوادث وحشية واصابات لحقت 

نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ، سعادة السيد كويسي كوارتي ، سعادة السفير الصيني لدى االتحاد األفريقي 

 أمبير ليو يوكسي إلى المفوضية اليوم، لمناقشة كيفية معالجة األمر. 

 

سفير يوكسي ، أنه بالنظر إلى قرب العالقات بين الصين وأفريقيا، من الواضح أن أبلغ السيد كويسي كوارتي ، ال

 الحوادث المذكورة غير مقبولة.

 

ألهمية الهائلة التي توليها الصين لعالقتها بأفريقيا ، والتزام الصين بحماية هذه لى االسفير يوكسي ا أشارفي رده ، 

سرد السفير يوكسي الخطوات والعالقة وتطويرها. وأعرب عن األسف والحرج ألن هذه الحوادث وقعت في الصين. 
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ة السكان األفارقة في التي اتخذتها حكومة الصين، وال تزال تتخذها الستعادة الهدوء وحماية سالمة وأمن وكرام

 الصين.

 

أنه تم اعتقال الصينيين الذين تسبب منشورهم على مواقع ، وابلغ السفير ليو يوكسي ، نائب رئيس المفوضية 

التواصل االجتماعي في الحادث المؤسف. وتم ايضاَ توبيخ موظفي إنفاذ القانون الذين مارسوا القوة المفرطة ، وتم 

س أثناء أداء واجباتهم. وأضاف السفير يوكسي أيضا أنه تم تأمين فندقين لألفارقة تحذيرهم لممارسة ضبط النف

المتضررين وستتحمل الحكومة الصينية التكلفة. عالوة على ذلك، تم استرداد جوازات السفر والممتلكات الشخصية 

 .المحجوزة وتسليمها ألصحابها

 

على استخدام هذا كدرس لتحسين العالقات مع وأبدى عزم الصين ، لما حدث بصورة عامةوأعرب عن أسفه 

 األفارقة. لكافةذالل واإللم واألحزن الشعور بالفي  هذا األمر تسببمن الواضح أن و إخوانهم األفارقة.

 

اً لن يقبله أمراألعمال الوحشية االفارقة لمزيد من  وتعرضعالقتها مع الصين ولكن ليس بأي ثمن. تقدر أفريقيا  إن

 . األفارقةوبالتأكيد كافة االتحاد األفريقي 
 

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال:

بريد الكتروني:  -  251911361185+هاتف:  –مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال  -رئيس قسم االعالم – استير آزا تانكوالسيدة 
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