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Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros mengadakan
pembicaraan di Beijing. Xi Jinping menunjukkan, Tiongkok dan Venezuela hendaknya
bekerja sama untuk meningkatkan persahabatan dan saling percaya, merenovasi kerja
sama yang saling menguntungkan, terus mendorong pembangunan bersama, dan memimpin
hubungan kemitraan strategis dan komprehensif Tiongkok-Venezuela berkembang ke
level yang baru dalam rangka menyejahterakan rakyat kedua negara.
Xi Jinping menekankan, Tiongkok dan Venezuela seharusnya memperkokoh kepercayaan
politik, memelihara kontak tingkat tinggi, agar persahabatan Tiongkok dan Venezuela
menjadi kesadaran politik bagi berbagai kalangan kedua negara. Tiongkok menghargai
Venezuela yang memberikan dukungan kepada Tiongkok dalam masalah-masalah yang
menyangkut kepentingan inti sari dan keprihatinan serius Tiongkok. Tiongkok akan terus
mendukung upaya pemerintah Venezuela untuk memelihara perkembangan stabil negara,
mendukung Venezuela menjajaki jalan pembangunan yang sesuai dengan keadaan
negerinya sendiri, dan bersedia meningkatkan pertukaran dengan Venezuela mengenai
pengalaman pemerintahan.
Xi Jinping menyatakan, Tiongkok dan Venezuela hendaknya mengoptimalkan kerja sama
pragmatis, mengintensifkan pelaksanaan kesepahaman kerja sama yang sudah tercapai
dengan memanfaatkan peluang penandatanganan nota kesepahaman Satu Sabuk Satu
Jalan, dalam rangka meningkatkan daya pembangunan mandiri Venezuela, mendorong
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perkembangan berkelanjutan kerja sama kedua negara. kedua pihak hendaknya berupaya
keras meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara, meningkatkan kerja sama
di bidang humaniora dan antar daerah, serta memperkokoh dasar persahabatan antara
rakyat kedua negara. kedua pihak hendaknya meningkatkan koordinasi multilateral, terus
meningkatkan komunikasi dalam PBB dan organisasi-organisasi internasional dan regional
lainnya, bersama-sama berpartisipasi dalam reformasi dan pembinaan sistem pemerintah
global serta melindungi hak dan kepentingan sah negara-negara berkembang.
Maduro menyatakan, rakyat Venezuela dan Tiongkok bersahabat dalam jangka panjang.
Melalui upaya bersama, hubungan Venezuela-Tiongkok telah lulus dari berbagai ujian dan
terus meningkat.
Maduro menyatakan terima kasih atas dukungan Tiongkok kepada Venezuela dalam
jangka panjang. Venezuela berharap bercermin pada pengalaman sukses Tiongkok dalam
reformasi dan keterbukaan serta pemerintahan, bersedia berpartisipasi dalam
pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan, menjajaki cara pendanaan yang efektif,
meningkatkan kerja sama kedua pihak di bidang energi dan kapasitas produksi,
memperluas hubungan antar masyarakat, dan secara bergandengan tangan membina masa
depan yang indah hubungan kedua negara. Maduro menyatakan apresiasi terhadap teori
Xi Jinping tentang pembentukan komunitas senasib sepenanggungan manusia, bersedia
berupaya bersama Tiongkok untuk memelihara multilateralisme. Venezuela dengan tegas
mendukung perkembangan Forum Tiongkok-Amerika Latin, dan bersedia memberikan
upaya positif demi peningkatan kerja sama Tiongkok dan Amerika Latin.
Seusai pembicaraan, kepala kedua negara tersebut bersama-sama menyaksikan
penandatanganan nota kesepahaman tentang pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan serta
beberapa dokumen kerja sama lainnya.
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