
 بيان الدورة الكاملة األولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني 

في الدورة الكاملة األولى للجنة المركزية العشرين   2022أكتوبر   23جيز في يوم )أ  

 ( للحزب الشيوعي الصيني 

 

  23عقدت اللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني دورتها الكاملة األولى في  

 .ببكين   2022أكتوبر عام 

الدورة   و  203وحضر  للحزب،  المركزية  باللجنة  لها.    168أعضاء  احتياطيا  عضوا 

 .وحضرها أعضاء اللجنة المركزية لفحص االنضباط للحزب كمراقبين

وترأس الرفيق شي جين بينغ االجتماع، وألقى خطابا مهما فيه بعد انتخابه أمينا عاما للجنة  

 .المركزية للحزب 

انتخاب خالل الدورة أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، وأعضاء اللجنة    وتم

الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، واألمين العام للجنة المركزية للحزب؛ وتم اعتماد  

وفقا   المركزية  العسكرية  اللجنة  أعضاء  تسمية  وتمت  للحزب،  المركزية  اللجنة  أمانة  أعضاء 

ح اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب؛ كما تمت الموافقة على األمين  لترشي 

ونواب األمين وأعضاء اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص االنضباط للحزب الذين تم انتخابهم  

 :مة خالل الدورة الكاملة األولى للجنة المركزية العشرين لفحص االنضباط للحزب. وفيما يلي القائ

أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني )الترتيب حسب عدد  

 :الخطوط لكتابة أسماء عائالت األعضاء(

دينغ شيويه شيانغ، شي جين بينغ، ما شينغ روي، وانغ يي، وانغ هو نينغ، ين لي، شي تاي  

لي هونغ تشونغ، خه وي  فنغ، ليو قوه تشونغ، لي شي، لي تشيانغ، لي قان جيه، لي شو لي،  

دونغ، خه لي فنغ، تشانغ يو شيا، تشانغ قوه تشينغ، تشن ون تشينغ، تشن جي نينغ، تشن مين آر،  

 .تشاو له جي، يوان جيا جيون، هوانغ كون مينغ، تساي تشي 

 :وأعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 



غ، تشاو له جي، وانغ هو نينغ، تساي تشي، دينغ شيويه شيانغ، لي  شي جين بينغ، لي تشيان

 .شي

 :األمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 

 شي جين بينغ 

 :أعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

تساي تشي، شي تاي فنغ، لي قان جيه، لي شو لي، تشن ون تشينغ، ليو جين قوه، وانغ  

 .هونغ  شياو 

 :رئيس ونائبا رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المركزية 

 الرئيس: شي جين بينغ 

 نائبا الرئيس: تشانغ يو شيا، خه وي دونغ 

 .األعضاء: لي شانغ فو، ليو تشن لي، مياو هوا، تشانغ شنغ مين

للحزب  االنضباط  لفحص  المركزية  للجنة  الدائمة  اللجنة  وأعضاء  األمين  ونواب  األمين 

 :عي الصينيالشيو 

 األمين: لي شي 

نواب األمين: ليو جين قوه، تشانغ شنغ مين، شياو بي، يوي هونغ تشيو )سيدة(، فو كوي،  

 .سون شين يانغ، ليو شيويه شين، تشانغ فو هاي 

أعضاء اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص االنضباط للحزب الشيوعي الصيني )الترتيب  

 :أسماء عائالت األعضاء( حسب عدد الخطوط لكتابة 

ليو شيويه شين،   قوه،  ليو جين  وانغ هونغ جين،  بينغ )سيدة(، وانغ آي ون،  وانغ شياو 

شيوي لوه ده، سون شين يانغ، لي شي، لي شين ران )من قومية مان(، شياو بي، تشانغ شنغ  

اشي(، يوي  مين، تشانغ فو هاي، تشن قوه تشيانغ، تشاو شي يونغ، هو كاي، ين باي )من قومية ن

 .هونغ تشيو )سيدة(، فو كوي، مو هونغ يوي )سيدة( 


