
منظمة لقادة الرسمي غير للجتماع الـ29 للدورة حضوره يواصل جينبينغ شي

الهادئ والمحيط لسيا القتصادي التعاون

جينبينغ شي الصيني الرئيس استمر المحلي، بالتوقيت 19 يوم صباح في

لسيا القتصادي التعاون منظمة لقادة الرسمي غير للجتماع الـ29 للدورة حضوره

بانكوك. في الهادئ والمحيط

أشار حيث الجتماع، في المستدامين والستثمار التجارة موضوع نقاش تم

ومبادئ مقاصد من هما والمنفتحين الحرين والستثمار التجارة أن إلى جينبينغ شي

رؤية لتحقيق مهمة ركيزة وكذلك الهادئ، والمحيط لسيا القتصادي التعاون منظمة

.2040 لعام بوتراجايا

المتعدد التجاري النظام وحماية الحقيقية الطراف بتعددية التمسك يجب

الذي الطراف المتعدد التجاري النظام حماية على بثبات العمل علينا الطراف.

الصناعة لسلسل والستقرار المن على والحفاظ القواعد، أساس على يقوم

تمييزية، وغير وعادلة منفتحة واستثمارية تجارية بيئة وتهيئة العالمية، والمداد

والمحيط لسيا العالي والمستوى بالشمول المتميزة الحرة التجارة منطقة وإنشاء

مبكر. يوم في الهادئ

والكسب المتبادلة المنفعة لتحقيق للجميع والنفع بالشمول التمسك يجب

على بالتشاور متسمة منظومة وإقامة للتنمية، الشمول أهمية إبراز علينا المشترك.

القليمي، القتصادي للتعاون للجميع والنفع المشتركة والمشاركة المساواة قدم

يحقق بما الطراف، جميع تخدم التي الكبيرة الهادئ والمحيط آسيا سوق وتطوير

على قائما تعاونا ويحقق المتفاعلة، التنمية خلل من الطراف لكافة مشتركا نموا



مثل عدة مبادرات الصيني الجانب طرح المزايا. تكامل خلل من المشترك الكسب

"التخصص بصفات تتحلى وصغيرة متوسطة مؤسسات وتطوير بالرياف النهوض

التنمية نتائج جعل بغية الشاملين، والستثمار والتجارة والحداثة" والتميز والدقة

الهادئ والمحيط آسيا في الطراف جميع ومساعدة الناس، من المزيد تفيد والبتكار

والمستدامة. الشاملة التنمية تحقيق على

والمحيط آسيا في الزهار لتعزيز المفتوح القليمي بالتعاون اللتزام يجب

بمستوى والرتقاء النفتاح، نطاق توسيع في المبادرة علينا مشترك. بشكل الهادئ

توسيع على الصين عزيمة تتغير لن شامل. نحو على القليمي القتصادي التعاون

الدورة ااختتمت فأكبر. أكبر مفتوحا بابها الصين وستبقي المستوى، العالي النفتاح

مرة جسسد الذي المر تام، بنجاح مؤخرا للستيراد الدولي الصين لمعرض الخامسة

أمام سوقها وفتح والمنفتحة الحرة التجارة دعم على الثابتة الصين عزيمة أخرى

العالية والخدمات المنتجات استيراد نطاق توسيع على بنشاط الصين ستعمل العالم.

والتعاون. وللتنمية السوق في الفرص من مزيدا للعالم يتيح بما الجودة،

لعام الهادئ والمحيط لسيا القتصادي التعاون منظمة قادة "إعلن إصدار تم

في والخضر" الدائري الحيوي القتصاد بشأن بانكوك و"أهداف "2022

الجتماع.
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