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كلمة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ في االجتماع الرفيع المستوى  

 لمؤتمر بجين العالمي للمرأة في الجمعية العامة لألمم المتحدة  25إلحياء الذكرى الـ

 ( 2020بر عام أكتو  1يوم بجين، )

 

 السيد الرئيس،  

 الزمالء، 

الـ الذكرى  المتحدة،  75بمناسبة  األمم  سعيد  لتأسيس  إحياءب   أنا  في   المشاركة 

الـ العالمي  25الذكرى  بجين  ت  ،للمرأة  لمؤتمر  الجنسين ا  كريسبغية  بين    لمساواة 

 . اتام االجتماع نجاح لهذا ا وأتمنى،  قضية المرأة العالمية وتدعيم

صنعت م  المرأة    إن وساهمت  ن  البشرية  االجتماعي،    الحضارة  التقدم  في 

جائحة فيروس كورونا   وجه. في  المجاالتفي كافة    غير عاديةإنجازات    أحرزتو 

  مراضفي مكافحة األ  والباحثاتوالعالمات    الطبيبات والممّرضاتصمد  المستجد، ت 

والمتطوعات  والعامالت المحلية  المجتمعات  العالم  في  أنحاء  كل  الجبهة  في    من 

ملحمة    مما سجل،  بغض النظر عن المخاطراألمامية لمكافحة الجائحة ليال ونهارا  

الناسلحماية    عظيمة إنهن يستحقن    .وحكمتهن  بتفانيهنوإنقاذ األرواح    صحة  حقا، 

 . إعجابنا

اللحظات أصعب  الصين،    في  في  الجائحة  من    تسرعلمكافحة  ألف   40أكثر 

  وثلثان منهم   لتقديم المساعدة،  هوبي  ى مقاطعة إل  من كل أرجاء البالد  طبيب وممرض

من عمرها،    عاما  20  دونمن مقاطعة قوانغدونغ    قادمة  ضةممرّ   ن، بمن فيهنساء

أشعر   :قائلة  رّدتف  اآلخرين،  يأنت أصغر من أن تساعد  :ُسئلت من الصحافة  عندما

 ذا الكالم هأثّر  الملبس الواقي.    بأنني كبيرة بما يكفي لمساعدة اآلخرين عندما أرتدي



الحقيقة،   في  الصيني!  الشعب  أبناء  جميع  نفوس  من    أظهرتفي  اآلالف  عشرات 

الشجاعة واالحترافية أمام المخاطر الكبيرة في مكافحة    مثل هذه الممّرضة  الصينيات

المسؤولية  اإلحساس ب ب   مساعدة بالدنا على تجاوز الفترة الصعبةتمكنن من  و  الجائحة،

 . بالنفس  التضحيةروح و 

 د الرئيس، السي 

مؤتمر بجين    الرسالة القوية التي بعثها  تبقى،  الماضية  25ـعلى مدى السنوات ال

للمرأة   ل العالمي  إيجابية محفزة  في ،  كثيرة   تطورات  للمكانة    عا ارتف  تتمثل  ملحوظ 

أصبحت المساواة بين  ". بالفعل، الدنيالمرأة كـ"نصف أكبر ل دور و ،  االجتماعية للمرأة

المرأ  وتمكين  المالجنسين  األمم  "أجندة  في  مهما  هدفا  للتنمية    2030تحدة  ة 

 ".  المستدامة

ما زالت جائحة فيروس كورونا المستجد تتفشى في كل أنحاء  ومن ناحية أخرى،  

في    تاركة العالم،   الشعب  ومعيشة  والتوظيف  والحياة  اإلنتاج  على  خطيرة  تداعيات 

كم أكبر.  لتحديات  المرأة  يعّرض  الذي  األمر  الدول،  لألمم  جميع  العام  األمين  قال  ا 

المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن اإلنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية في  

الجائحة   مكافحة  عملية  في  التراجع.  خطر  تواجه  الجنسين  بين  المساواة  مجال 

واالنتعاش االقتصادي واالجتماعي، يجب إيالء اهتمام أكبر للحاجات الخاصة للمرأة 

 ن بجين" و"منهاج العمل ببجين". عليه، تدعو الصين إلى ما يلي: وتطبيق "إعال

يجب االهتمام بصحة    على التخلص من تداعيات الجائحة.   النساء أوال، مساعدة  

وبيئة   والنفسية  االجتماعية  وحاجاتهن  األمامية  الجبهة  في  والممّرضات  الطبيبات 

في مكانة بارزة   لفتياتواعملهن. ويجب علينا وضع صيانة الحقوق والمصالح للنساء 

القنوات   توسيع  وخاصة  واإلنتاج،  العمل  استئناف  وخطة  العامة  الصحة  مجال  في 

لحقوقهن  االنتهاكات  ومنع  النساء  تعزيز  ومصالحهن  لتوظيف  علينا  يجب  كما   .



واألطفال   والوالدة  الحمل  فترة  أثناء  للنساء  األولوية  وإعطاء  االجتماعية  الخدمات 

ذا الفئات  من  للفقيرات  وغيرهم  خاص  اهتمام  وإيالء  الخاصة،  االحتياجات  ت 

، والعمل على خدمتهن  الضعيفةوالمسنات والنساء ذوات اإلعاقة وغيرهن من الفئات  

 ومساعدتهن على حل المشاكل الواقعية والمستعصية. 

في الوقت الذي أتت الجائحة    ثانيا، ترجمة المساواة بين الجنسين على األرض.

المسبوقة  فيه غير  العميقللبشرية    ةفرصوفّرت    ، بالتحديات  مستقبل  للتأمل    وخلق 

  كون ت، و واستدامة  شموالمسار أكثر مساواة و   فيتطور العالم  يجب أن يكون    .جديد

المرأة   بد .  فيه  مهما  مقياساقضية  يكون  وال    للنساء   والمصالح  حقوق الضمان    أن 

ما بعد الجائحة لفتح آفاق جديدة   تعافيال  فرصة  . ويجب انتهازالتزاما لجميع بلداننا

إدارةي السياس  الحياة  في  النساءلمشاركة   المرأة في  البالد   ة، ورفع مستوى مشاركة 

واالجتماعية.  و  والثقافية  االقتصادية  على  والشؤون  القضاء  علينا    التحيز يجب 

  عية المعايير االجتما، وجعل المساواة بين الجنسين من  النساءوالتمييز والعنف ضد  

 . التي يتبعها الجميع القواعد األخالقيةو 

الحياة   لن تتحقق ،  21في القرن الـ.  ناعصر  المرأة في مقدمة  ضمان تقدمثالثا،  

  وحكمة أكبر من قبل   مساهمة   ولن تتحقق بدون ،  للنساءالتقدم الشامل    بدون   الجميلة

الل  من خ   تهنوتحسين معيش   هنمصالح النساء و   يجب التمسك بضمان حقوقو .  النساء

يحقق   بما  واالجتماعية  تطورالتنمية،  االقتصادية  والتنمية  المرأة  .  بالتوازي  قضية 

و العقبات  إزالة  علينا  ظروف يجب  المبادرة  حماسة  ال  تعزيزو مواتية    تهيئة  وروح 

للنساء ممكن،  أقصىب   واإلقدام  واألم  زيادةو   قدر  واإلنجاز  بالسعادة  ن. اشعورهن 

واسع لدعم  نطاق   المجتمع على طاقة  وحشدالحكومة  دور ل التفعيل الكامليجب علينا 

 حياة رائعة. ب ستمتاعاالعلى  النساءومساعدة 

تطور قضية المرأة   ال يستغنيفي قضية المرأة.    الدوليرابعا، تعزيز التعاون  



و   عن المستدامةو   آمنةبيئة دولية سلمية  المتحدة.   التنمية  لألمم  المهم  التنسيق  ودور 

المتحدة   األمم  األولوية  إلندعم  أكبر و المرأة،    لقضيةعطاء  جهود    تسوية   في  بذل 

  مواجهة في    فعال  القضايا القديمة مثل القضاء على العنف والتمييز والفقر، ولعب دور

يجعل بما  الجنسين،  بين  الرقمية  الفجوة  مثل  الجديدة  في    هدافاأل  تحقيق   التحديات 

دامة. كما ندعم زيادة تمثيل  لتنمية المست ل  2030  ألجندة  حصادا مبكرامجال المرأة  

في   المتحدة.    منظومةالمرأة  للمرأةو األمم  المتحدة  األمم  هيئة  على  توسيع    يجب 

األدوات الجنسين  صندوق  بين  المساواة  الطريق    لتحقيق  خارطة    لتنميةواستكمال 

 المرأة في العالم. 

 الزمالء الكرام، 

الجنسين    تمثل  بين  للصين.   وطنية   سياسة المساواة  نظام   أساسية    ا قد أسسنا 

من  قانوني  أكثر  يشمل  والئحة   100ا  حقوق   قانون  ومصالحهن   لضمان    النساء 

نحو شامل  قبل  الصين    ُصنفت ، و على  العالمية  من  الصحة    قائمة ضمن  منظمة 

العشر ذات   النساء واألطفال، وقضينا على   ة العالي   الكفاءة الدول    لحماية صحة 

في  الجنسين  بين  التعليم   الفجوة  تلقي  عدد   مجال  ويشكل  عام،  بشكل    اإللزامي 

من    النساء  من 40أكثر  العاملة   %  من  المجتمع    في   األيدي  من  50وأكثر   %

 نترنت. قطاع اإل رواد األعمال في  

الجنسين    انعقد سنوات،    5قبل   بين  المساواة  حول  العالم  قادة  اجتماع 

من    طرحتُ حيث  ،  بمبادرتي   المرأة وتمكين   التعاون    بشأن   مبادرات ال سلسلة 

األرض   تنفيذها تم  و   ، دولي ال    لقضية دعم  ال   تعزيز بشكل شامل. سنواصل    على 

السنوات  العالمية   المرأة  في  تبرعات   5الـ .  الصين  ستقدم  بقيمة    جديدة   القادمة، 

دوالر   10 الصين    أمريكي   ماليين  وستواصل  للمرأة.  المتحدة  األمم  هيئة  إلى 

الصين  جائزة  والنساء -إقامة  الفتيات  لتعليم  تعليم    قضية دعم  ي   بما ،  اليونسكو 



العالم.   في  والنساء  جديدة    عقد ل   مبادرة   الصين   وتطرح الفتيات  جتماع  ال دورة 

 . 2025في عام    المرأة قادة العالم حول المساواة بين الجنسين وتمكين  

 ، الرئيس السيد  

  خال من لبناء عالم    وال بد أن نبذل جهودا أكبر   طويل   طريق   ما زال أمامنا 

و ال  المرأة  ضد  التنمية  مجتمع    قامة إ تمييز  فيه    نضاعف دعونا    . الشاملة تتحقق 

و ل مشتركة  ال جهود  ال  الجنسين  بين  المساواة  بتطور تحقيق  المرأة    قضية   الدفع 

 العالمية. 

 شكرا. و 


