
45

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة



4�

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة



�

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

الطبعة الأوىل

2013



�

�لمجل�س �لقومي للمر�أة

15 �سارع حممد حافظ - من �سارع الثورة - املهند�سني - اجليزة

ت: 3581 3760 - 3529 3760

ف: 3508 3760

E-mail: ncw@ncwegypt.com
Website: www.ncwegypt.com

عنوان الكتيب:
القمة العربية الصينية األولى للمرأة

الطبعة األولى: 2013



�

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

قائمة املحتويات

ر�سالــة اإلى القــارئ 

مقــــــدمــــــــــة 

الم�ساركة والتو�سيات

فعاليات القمة - الجل�سة االفتتاحية

الجل�سة االأولى - المحور ال�سيا�سي

الجل�سة الثانية - المحور االقت�سادي

الجل�سة الثالثة - المحور الثقافي

5

6

9

�4

�6

 �4

�9



4

�لمجل�س �لقومي للمر�أة



5

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

ر�صالة �إلى �لقارئ

لم تكن القمة العربية ال�سينية االأولى للمراأة، التي عقدت في القاهرة 

القومي  المجل�س  بين  التعاون  مبادرات  اأولى   -  �0�� نوفمبر   �5 يوم 

التفاهم وتر�سيخ  ال�سيني، بهدف دعم الحوار وتعزيز  للمراأة والجانب 

ولكن  وال�سيني...  الم�سري  الجانبين  بين  والترابط  التفاعل  عالقات 

�سبقتها مبادرة منتدى التعاون ال�سيني االإفريقي عام �009.

وعلى ذلك تميزت هذه القمة باالتفاق على اعتبارها اآلية تعاون هامة، 

تعزيز  خالل  من  البلدين،  ن�ساء  بين  والتوا�سل  التبادل  �سبل  لتطوير 

كليهما...  في  الن�سائية  المنظمات  بين  والتعاونية  الودية  العالقات 

خا�سًة وقد تفاعل ح�سور هذه القمة مع فعاليتها، باإقرار عقدها مرة 

كل عام بالتناوب في ال�سين اأو اأي من الدول العربية.

والأهمية هذه القمة - هذا الكتيب - بمثابة تقريراً �ساماًل عن اأعمالها 

لتحقيق المزيد من الفائدة واإثراءاً للتوا�سل والتفاهم المطلوبين بين 

المجل�س والجانب ال�سيني، وبما ي�سهم في تعزيز الوعي الكامل بق�سايا 

النوع االجتماعي.

ال�سفرية/ مرفت تالوي

رئي�س املجل�س القومي للمراأة
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مـقــدمة

�إلى  عقدت هذه �لقمة بمبادرة من �لجانب �ل�صيني �لذي توجه 
تنظيمها  في  معه  للم�صاركة  �لم�صري  للمر�أة  �لقومي  �لمجل�س 

وعقدها بالقاهرة.

ولم تكن هذه �لمبادرة �لأولى من نوعها و�إنما كانت بد�يتها حينما 
عقد منتدى “�لتعاون �ل�صيني �لإفريقي - منتدى �لمر�أة 2009” 
بالقاهرة �لذي قام بتنظيمه �إتحاد �لن�صاء لعموم �ل�صين بالتعاون 
وتعزيز  �لحو�ر  دعم  بهدف  بم�صر  للمر�أة  �لقومي  �لمجل�س  مع 
�ل�صين  �صعوب  بين  و�لتر�بط  �لتفاعل  عالقات  وتر�صيخ  �لتفاهم 

و�فريقيا من �أجل تنمية م�صتد�مة وم�صتقبل �أف�صل للجميع.

وتفعياًل لهذه �لمبادرة عقدت �لجمعية �ل�صينية �لعربية للتبادل و�لجمعية 
�لم�صرية �ل�صينية للتبادل �لثقافى بالتعاون مع مركز �أن�صطة �لمر�أة �ل�صينية 
فى �ل�صين و�لمجل�س �لقومى للمر�أة فى م�صر و�للجنة �لوطنية �لأردنية 
�ل�صينية  »�لقمة  للقمة  لالإعد�د  لقاء�ت  عدة  �لأردن,  في  �لمر�أة  ل�صئون 

�لعربية �لأولى للمر�أة« و�لتي تحدد موعدها في 15نوفمبر 2012.

�أن  �لعالم حيث  ي�صهدها  �لن�صائية  �لحركات  �أن طفرة فى  بالذكر  جدير 
كثير�ً من هذه �لحركات كان لها نتائج مثمرة ل�صالح �لمر�أة. ففى �ل�صين 
جانب  من  م�صتمرة  ورعاية  �هتمام  تلقيها  عن  ناتج  �لمر�أة  تطور  كان 
�لأحز�ب و�لحكومة �ل�صينية, كما �أن و�صع �لمر�أة في �ل�صيا�صة و�لقت�صاد 
و�لأ�صرة و�لمجتمع وغيرها من �لمجالت �رتفع تدريجياً و�زد�دت قدرتها 



�

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

على �لم�صاركة فى �إد�رة �صئون �لدولة. �أما بالن�صبة للدول �لعربية �ليوم 
فنجد �أن و�صع �لمر�أة تح�صن ب�صكل و��صح و�أ�صبح �لدور �لذى تلعبه �لمر�أة 

�لعربية فى جميع مجالت �لحياة يزد�د �أهمية يوماً بعد يوم.

�لعربية  �لمر�أة  منظمات  بين  و�لتبادلت  �لحو�ر  ثقافة  تعزيز  �أجل  ومن 
و�ل�صينية, ودعم �صبل �لتعاون و�لتطور بين �لمر�أة على �ل�صعيدين �لعربى 
�لم�صرية  و�لجمعية  للتبادل  �لعربية  �ل�صينية  �لجمعية  قامت  و�ل�صينى 
�ل�صينية للتبادل �لثقافي بالإعد�د لعقد “�لقمة �لعربية �ل�صينية للمر�أة”  
�لأردن  �إلى  �إ�صتطالعية  زيارة  �إجر�ء  �جر�ء  يعقبها  �ن  على  �لقاهرة  فى 

مدتها يومين.

لمو�جهة  مقاربات  مناق�صة  �لتوقيت  هذ�  في  �لعتبار  في  �أخذ  ولقد 
تحديات �لمر�أة في �لوقت �لر�هن وكيفية �تخاذ �لتد�بير �لمنا�صبة لذلك 
من خالل �لمحاور �لثالثة �لرئي�صية, �أولها �لمحور �ل�صيا�صي ودور �لمر�أة 
في �لقيادة, ثم �لمحور �لقت�صادي ودور �لمر�أة في �لتنمية �لقت�صادية, 
وختاماً �لمحور �لثقافي �لذي يهدف �إلى بناء مجتمع متطور جديد ومتقدم 
يكفل �لم�صاو�ة بين �لجن�صين, ويدفع بالعمل �لن�صائي خطوة لالأمام تتفق 

ومتطلبات �لع�صر.

وقد �تخذت �لقمة من فر�س وتحديات وحركات �لمر�أة �لعربية و�ل�صينية 
من  م�صارك   200 عن  يزيد  ما  في ح�صور  تمثل  لها,  �أ�صا�صياً  مو�صوعا 
وروؤ�صاء  ن�صائية  �صيا�صية  �صخ�صيات  منهم  و�ل�صينى  �لعربى  �لجانبين 
�لجماعات �لن�صائية وخبر�ء فى م�صاكل �لمر�أة و�صيد�ت �أعمال, لمناق�صة 
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للمو�قف  �لم�صادة  �لتد�بير  و�تخاذ  �لمر�أة  م�صاكل  مع  �لتعامل  كيفية 
و�لعقبات �لتي تو�جهها �لمر�أة في �لوقت �لر�هن, وتعزيز ق�صايا �لمر�أة 

�لعربية �ل�صينية بهدف تحقيق تقدم جديد وقفزة �إلى �لأمام.

 وقد مثلت �لقمة �لعربية �ل�صينية للمر�أة �آلية تعاون هامة لتطوير �صبل 
منها  �لرئي�صى  �لهدف  كان  حيث  �لبلدين  ن�صاء  بين  و�لتو��صل  �لتبادل 
بين  �لن�صائية  �لمنظمات  بين  و�لتعاونية  �لودية  �لعالقات  تعزيز  مو��صلة 
�ل�صد�قة و�لتفاهم  �لتبادلت �صيتم تعميق  �لبلدين ومن خالل مثل هذه 
�لمتبادل, كما �أنها �صتلعب دور�ً �إيجابياً فى �إقامة تعاون �صامل على كافة 
�لم�صتويات و�إقامة عالقات �صر�كة ��صتر�تيجية ت�صمن �لتنمية �لم�صتركة, 
فالغر�س �لرئي�صي للقمة كان �ل�صد�قة, �لتعاون, �لتطور, تحقيق مك�صب 
عام  كل  مرة  �لقمة  هذه  عقد  على  �لتفاق  بعد  خا�صة  �لجانبين  لكال 

بالتناوب فى �ل�صين �أو �أى من �لدول �لعربية.



9

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

�لم�صاركة و�لتو�صيات

كان �لمجل�س �لقومي للمر�أة بالتعاون مع �لموؤ�ص�صتين �ل�صينيتين قد عقد 
�لمو�صوعات  �ختيار  حيث  من  للقمة  و�لإعد�د  للتنظيم  �جتماعات  عدة 
�لمر�صحة  �لأ�صماء  على  و�لتفاق  �لقمة  وبرنامج  �لمتحدثين  و�أ�صماء 
�لمالية  �لنفقات  �ل�صينى  �لجانب  تحمل  وقد  �لجانبين  كال  من  للتكريم 

�لخا�صة بعقدها.

�لقا�صيات  من  لفيف  �ل�صينى  �لجانب  من  �لقمة  ح�صور  فى  و�صارك 
وو�صل  �ل�صينى  �لأعمال  �صيد�ت  وجمعيات  �ل�صينى  �لن�صائى  و�لإتحاد 
عددها 70 فرد كما �صارك فى �لح�صور من �لجانب �لم�صرى لفيف من 
�لخبر�ء و�ل�صخ�صيات �لعامة من �لرجال و�لن�صاء من مختلف �لمجالت 
على ر�أ�صهم �ل�صيدة/ نجوى خليل وزيرة �لتاأمينات و�ل�صئون �لجتماعية 

�لم�صرية نيابة عن �ل�صيد رئي�س مجل�س �لوزر�ء.

و�لقا�صيات  �ل�صينيات  �لقا�صيات  بين  منفرد  �جتماع  عقد  تم  كما 
�لم�صريات بنادى �لق�صاة �لم�صرى �صباح يوم 14 /2012/11 يهدف �إلى 
تبادل �لخبر�ت بين �لن�صاء فى مجال �لق�صاء حيث �أ�صار �لجانب �ل�صينى 

�أن لديهم عدد 60000 (�صتين �ألف) قا�صية في �ل�صين.

فى  �لخبر�ت  تبادل  �لثالث  جل�صاتها  خالل  من  �لقمة  تناولت  وقد 
من  عدد  �إلى  �نتهت  �لتى  و�لثقافية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �لمجالت 
�إلى دعم �صبل �لتعاون �لم�صتقبلى بين �ل�صين  �لتو�صيات �لهامة تهدف 

و�لدول �لعربية.
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تو�صيات عامة
�إطالق مبادرة للتوجه �إلى دول �لعالم �لنامية �لتي حققت نه�صة 
حقيقية و�لتعلم من تجاربها وخا�صة فى مجال �لنهو�س بالمر�أة. 
در��صة �لتجربة �ل�صينية في �لنهو�س بالمر�أة في مختلف �لمجالت 
لتحقيق  منها  و�ل�صتفادة  و�ل�صيا�صية  و�لجتماعية  �لقت�صادية 

نه�صة حقيقية.
و�لعربية  �ل�صينية  �لقمة  ل�صت�صافة  ��صتعد�د  على  �لأردن  �إن 

للمر�أة �لقادمة.

�

�

�
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�أوًل: �لمحور �ل�صيا�صي ودور �لمر�أة في �لقيادة

�صرورة و�صع �آليات وبر�مج م�صتركة ت�صتهدف تقديم مزيد من �لتدريب 
فيما يتعلق بمهار�ت �لقيادة لتخفي�س �لفجوة �لنوعية في كافة �لمجالت 

ب�صورة تدريجية.

و�صيا�صات  �آليات  لو�صع  �لعربي  �لربيع  دول  في  �لحكومات  مع  �ل�صعي 
كوته  تخ�صي�س  مع  دولة  كل  وخ�صو�صيات  تتالءم  �إ�صتر�تيجية,  و�أهد�ف 
لتوفير مناخ مو�ت للمر�أة حتى تتمكن من �لم�صاركة في �لحياة �ل�صيا�صية.

توزيع  �أ�صا�س  على  يقوم  جديد  �قت�صادي  نظام  بو�صع  �لدولة  مطالبة 
�لنوع,  �أ�صا�س  �لعمل على  �لعمل, وذلك عبر تغيير مبد�أ تق�صيم  و�جبات 

لتمكين �لمر�أة من �لم�صاركة في �تخاذ �لقر�ر �لقت�صادي. 

ثانيًا: �لمحور �لقت�صادي ودور �لمر�أة في �لتنمية �لقت�صادية

تاأ�صي�س منتدى د�ئم للن�صاء �لعربيات و�ل�صينيات للتو�صل �إلى نتائج ملمو�صة 
للن�صاء في كل مناطق �لريف و�لبو�دي و�لمخيمات و�لقرى لال�صتفادة من 

�لتجربة �ل�صينية علي �لم�صتوي �لعربي لما لها من م�صلحة م�صتركة.

�ل�صعي لدى �لدول لأن تولي �عتبار�ً لم�صالح كل من �لرجال و�لن�صاء فيما 
يتعلق بو�صع خطط للتخل�س من �لأزمات �لقت�صادية, وتجنب خطر تفاقم 
تطبيق منظور  �لجن�صين من خالل  بين  �لم�صاو�ة  �لنوعية وعدم  �لفجوة 

�لنوع �لجتماعي.

من  �لجتماعى  للنوع  �لم�صتجيبة  �لقت�صادية  �ل�صيا�صات  وتفعيل  �إعد�د 
�أجل تح�صين �أو�صاع �لمر�أة �قت�صادياً.
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بين  �لن�صاء  من  ن�صبة  بتعيين  تلتزم  و�لتي  �ل�صتثمارية  �لم�صروعات  �إطالق 
�لعاملين, و�لعمل عل تنمية مهار�تهن, وتطبيق و��صتخد�م �لحافز �لمنا�صب.

�إطالق م�صروعات م�صتركة ت�صتهدف �لتدريب و�لت�صويق و�لتبادل �لتجاري, 
بين كل من �لدول �لعربية و�ل�صين, فيما يتعلق بتطوير �ل�صناعات �لتر�ثية 

�لمندثرة. 

�لفني  �لتدريب  بتوفير  �لمر�أة  قدر�ت  لدعم  �لالزمة  �لجر�ء�ت  �إتخاذ 
دولة  كل  في  �لمتخ�ص�صة  �لجهات  جهود  وح�صد  �لمنا�صب,  و�لعملي 

وتوجيهها لتحقيق هذ� �لغر�س.

�لتعاون معاً لتدعيم �لبر�مج �لحكومية و�لأهلية �لمتطورة لمكافحة �لفقر 
خا�صة في �لريف - باعتبار �لمر�أة �لريفية �أفقر �لفقر�ء - ل�صمان حقوقها 

�لتي تمثل �لمحور �لمركزي لكافة �لإ�صالحات �لقت�صادية و�ل�صيا�صية.

�ل�صناعية  �لمر�أة  باأن�صطة  خا�صة  �تحاد�ت  �أو  نقابات  �إن�صاء  ت�صجيع 
و�لزر�عية و�لتجارية, تحمي �ل�صناعات �ل�صغيرة �لتي تتولها �لمر�أة من 

�ل�صيا�صات �لقت�صادية �لتي تفر�صها �لدول �لكبرى.

للحقوق  �لقانونية  �لنتهاكات  ر�صد  على  يعمل  قانوني  مر�صد  �إن�صاء 
�لرجل  بين  �لم�صاو�ة  قيم  وتر�صيخ  ن�صر  �إلى  وي�صعى  للمر�أة  �لن�صانية 

و�لمر�أة في كافة �لمجالت.

تبادل �لخبر�ت في مجال �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية من �أجل تقدم 
�ل�صيا�صات و�لخطط  �لمر�أة ورفع م�صتوى معي�صتها, وذلك للوقوف على 
و�لآليات �لمتبعة في �ل�صين من �أجل �لنهو�س بالمر�أة خا�صة في �لريف.
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ثالثًا: �لمحور �لثقافي ودور �لمر�أة في بناء مجتمع يكفل �لم�صاو�ة 
بين �لجن�صين

ت�صجيع تبادل �لدر��صات و�لخبر�ت و�لتفاهم �لثقافي لتحقيق �لتطوير في 
مجال ن�صر �لثقافة بين �ل�صين و�لدول �لعربية.

ت�صتهدف  �لتي  �لبر�مج  لن�صر  م�صتركة  بروتوكولت  خالل  من  �لتعاون 
من  �لمزيد  تمكن  بحيث  �لجتماعي  �لنوع  بق�صايا  �لكامل  �لوعي  تعزيز 
بين  �لم�صاو�ة  تكفل  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �ل�صيا�صات  من  بال�صتفادة  �لن�صاء 

�لجن�صين.

تفعيل دور �لإعالم في �لنهو�س بالمر�أة و�لعمل على تغيير �ل�صورة �لنمطية 
للمر�أة �لعربية في مختلف و�صائل �لعالم 

�لتاأكيد على تعزيز �لتعاون �لذي يعود بالفائدة علي �لن�صاء ب�صكل �أكبر, بما 
في ذلك �صيد�ت �لأعمال, في كل من �ل�صين و�لدول �لعربية, مع �إتاحة 
مجال �أكبر للمر�أة للو�صول �إلى �لفر�س �لمتبادلة في مجالت �ل�صتثمار 

و�لتنمية �لقت�صادية و�لتكنولوجيا �لجديدة. 

خالل  من  و�لإعالمي  �لثقافي  �لمجال  في  �لم�صترك  �لتعاون  تدعيم 
ونظيره  و�لتليفزيون  �لإذ�عة  �تحاد  بين  �لقائمة  �لتعاون  بروتوكولت 
�ل�صيني, ووكالتي �لأنباء في كال �لبلدين, و�إتاحة �لفر�صة لبر�مج م�صتركة 

لتعليم �للغتين �لعربية و�ل�صينية لل�صعبين.
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فعاليات �لقمة

�لجل�صة �لفتتاحية

كلمة �ل�صيدة / ت�صو �صيو
نائب رئي�س �لجمعية �ل�صينية �لعربية للتبادل

�أ�صارت �إلى �أنه من �أجل تعزيز ثقافة �لحو�ر و�لم�صاركة بين منظمات �لمر�أة 
�لعربية و�ل�صينية ودعم �صبل �لتعاون و�لتطور بين �لمر�أة على �ل�صعيدين, 
نعقد موؤتمرنا هذ� تر�صيخاً لعمق �لعالقات بين �لبلدين و�إيماناً منا بدور 

�لمر�أة في �لنهو�س وتنمية �لمجتمع.

�أكدت على �أهمية مناق�صة �لتحديات �لتي تو�جه �لمر�أة في �لوقت �لر�هن 
وكيفية �تخاذ �لتد�بير �لمنا�صبة لمو�جهاتها �صو�ًء على �لمحور �ل�صيا�صي 
ودور �لمر�أة في �لقيادة, ثم �لمحور �لقت�صادي ودور �لمر�أة في �لتنمية 
�لقت�صادية, وختاماً �لمحور �لثقافي �لذي يهدف �إلى بناء مجتمع متطور 
جديد ومتقدم يكفل �لم�صاو�ة بين �لجن�صين, ويدفع بالعمل �لن�صائي خطوة 

لالأمام تتفق ومتطلبات �لع�صر.

�أن م�صر هى �أول دوله عربية �أقامت عالقات دبلوما�صية مع �ل�صين منذ 
�لجتماعي  �لحو�ر  لإجر�ء  منابر  هي  �لموؤتمر�ت  هذه  و�أن   1956 عام 
بين �ل�صين و�لدول �لعربية. �أ�صارت �إلى �أن �لمر�أة في �ل�صين يقال عنها 
�أنها ن�صف �ل�صماء لما لها من دور عظيم وملحوظ خا�صة بعد تاأ�صي�س 

�لحديثة. �ل�صين 
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كلمة �ل�صيد �ل�صفير �صونج �يقوه
�صفير �ل�صين بالقاهرة

�ليوم  قمة  �أن  بالقاهرة  �ل�صين  �صفير  �يقوه  �صونج  �ل�صفير  �ل�صيد  �أكد 
تكت�صب مغزى كبير لتعزيز �ل�صر�كة �لثقافية بين �ل�صين و�لدول �لعربية, 
�لعربية  �لمر�أة  بين  �لتو��صل  لتعميق  و�لتجارب  لالآر�ء  تبادل  وهناك 
و�ل�صينية لمو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه �لمر�أة في �لجانبين, م�صير�ً �إلى 
�ل�صد�قة �لعريقة �لتى تربط م�صر و�ل�صين منذ عقود طويلة و�أكد �صفير 
�ل�صين �إلى �أن م�صر هى �أول دوله عربية �أقامت عالقات دبلوما�صية مع 
�لحو�ر  لإجر�ء  منابر  هي  �لموؤتمر�ت  هذه  و�أن   1956 عام  منذ  �ل�صين 
�لجتماعي بين �ل�صين و�لدول �لعربية. �أ�صار �إلى �أن �لمر�أة في �ل�صين 
يقال عنها �أنها ن�صف �ل�صماء لما لها من دور عظيم وملحوظ خا�صة بعد 
تاأ�صي�س �ل�صين �لحديثة, وفى نف�س �لوقت حققت ق�صية �لمر�أة �لعربية 
ز�د  ذلك فقد  ومع  �جتماعية مختلفة  و�صط حياه وظروف  كبير�ً  تقدماً 

عدد �لوزير�ت و�ل�صفير�ت..
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كلمة �ل�صيدة �ل�صفيرة / مرفت تالوي
رئي�س �لمجل�س �لقومي للمر�أة

�ل�صيد�ت و�ل�صادة

�لح�صور �لكريم

�ل�صينية  �لجمعية  �إلى  و�لتقدير  بال�صكر  و�أتوجه  جميعاً,  بكم  �أرحب 
على  �لثقافي  للتبادل  �ل�صينية  �لم�صرية  و�لجمعية  للتبادل  �لعربية 
�ل�صعبية  �ل�صين  لجمهورية  تقديري  عن  للتعبير  �لفر�صة  هذه  �إتاحة 
قيادًة و�صعباً... كما نرحب باللجنة �لوطنية �لأردنية ل�صئون �لمر�أة على 

�لم�صاركة في هذ� �لموؤتمر.

�ل�صيد�ت و�ل�صادة

تجمع م�صر و�ل�صين ح�صارة قديمة منذ �أكثر من 5 �آلف عام وقد تطورت 
هذه �لعالقة �لح�صارية من خالل عدة محاور:

من �لناحية �ل�صيا�صية: �عترفت م�صر بجمهورية �ل�صين �ل�صعبية منذ 
زمن بعيد كما كانت م�صر من �أو�ئل �لدول �لتي طالبت بحق �ل�صين في 
��صتعادة مقعدها في �لأمم �لمتحدة, وت�صاركت �لدولتان في دعم �صيا�صة 

عدم �لنحياز وجهود �لدول �لنامية من خالل مجموعة �لـ 77.

�لثقافي  �لتعاون  �تفاقية  كانت  و�لإعالمية:  �لثقافية  �لناحية  من 
بين �لبلدين عام 1955 قبل �إقامة �لعالقات �لدبلوما�صية لتعزيز �لتفاهم 
و�ل�صد�قة بين �ل�صعبين, وقد بد�أ �لتعاون �لثقافي في �لقرن �لع�صرين في 
مجال �لتعليم حيث توجهت �أول بعثة تعليمية �صينية �إلى م�صر للدر��صة 
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بالأزهر �ل�صريف في عام 1931 و�إن�صاء �أول ق�صم للغة �ل�صينية في م�صر 
و�لعالم �لعربي بجامعة عين �صم�س.

�لمجالت,  مختلف  في  �لم�صريين  �لباحثين  من  عدد  �ل�صين  ز�ر  كما 
في  و�لتعليمية  �لعلمية  �لموؤ�صـ�صات  مع  وعالقــات  رو�بــط  و�أقـامـو� 
عام  في  �ل�صين  �إلى  م�صرية  تعليمية  بعثة  �أول  و�صلت  وقد  �ل�صين, 
�لم�صرية  �ل�صد�قة  جمعية  فيه  تاأ�ص�صت  �لذي  �لوقت  في   1956
بين  �لثقافي  للتعاون  تنفيذي  برنامج  �أول  توقيع  تم  حيث  �ل�صينية, 

�لبلدين في عام 1964.

ومن �أجل تعزيز �لتعاون �لإعالمي بين �لبلدين فقد �صهد تطور�ً متميز�ً 
خالل  من  �لبلدين  كال  في  �لإعالم  لدور  �لمتز�يدة  �لأهمية  �صوء  في 
ونظيره  �لم�صري  و�لتليفزيون  �لإذ�عة  �تحاد  مع  �لتعاون  بروتوكولت 

�ل�صيني من خالل قنو�ت تعليمية لتعليم �للغتين �لعربية و�ل�صينية.

مركز  باإن�صاء  �ل�صين  قامت  �لقت�صادي:  �لو�قع  �صعيد  على  �أما 
�لموؤتمر�ت �لدولي في �لقاهرة وهو �أهم و�أكبر مركز موؤتمر�ت في م�صر 
وتطور �لتعاون �لقت�صادي بين م�صر و�ل�صين لي�صمل �للجان �لقت�صادية 

�لم�صتركة لجان بين برلماني �لبلدين.

�ل�صيد�ت و�ل�صادة

كما كان لل�صين دور في �لحركة �لن�صائية �لدولية تمثلت في عقد و��صت�صافة 
موؤتمر �لأمم �لمتحدة للمر�أة عام 1995 وكان �أكبر تجمع ن�صائي في �لعالم 

و�صاهمت م�صر في �إنجاح هذ� �لموؤتمر.
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�أما على �ل�صعيد �لد�خلي هناك تجارب ناجحة لل�صين في رفع م�صتوى 
معي�صة �لمر�أة في �لريف و�لح�صر �لفقير يمكن �ل�صتفادة منها.

�لمر�أة  منظمات  بين  و�لم�صاركة  �لحو�ر  ثقافة  تعزيز  �أجل  ومن  ثم  ومن 
�لعربية و�ل�صينية ودعم �صبل �لتعاون و�لتطور بين �لمر�أة على �ل�صعيدين, 
نعقد موؤتمرنا هذ� تر�صيخاً لعمق �لعالقات بين �لبلدين و�إيماناً منا بدور 

�لمر�أة في �لنهو�س وتنمية �لمجتمع.

ولقد �أخذنا في �لعتبار في هذ� �لتوقيت مناق�صة �لتحديات �لتي تو�جه 
�لمر�أة في �لوقت �لر�هن وكيفية �تخاذ �لتد�بير �لمنا�صبة لمو�جهات �صو�ًء 
�لقت�صادي  �لمحور  ثم  �لقيادة,  �لمر�أة في  ودور  �ل�صيا�صي  �لمحور  على 
ودور �لمر�أة في �لتنمية �لقت�صادية, وختاماً �لمحور �لثقافي �لذي يهدف 
�لجن�صين,  بين  �لم�صاو�ة  يكفل  ومتقدم  جديد  متطور  مجتمع  بناء  �إلى 

ويدفع بالعمل �لن�صائي خطوة لالأمام تتفق ومتطلبات �لع�صر.

كما نتطلع �إلى تتويج �لموؤتمر بتحديد �لدور �لإيجابي �لذي يمكن �لمر�أة 
من �لم�صاهمة في م�صيرة �لتعاون �ل�صامل على كافة �لم�صتويات من خالل 
عالقات �ل�صر�كة �لإ�صتر�تيجية �لتي ت�صمن �لتنمية �لم�صتركة, فالغر�س 
�لرئي�صي من �لموؤتمر هو �ل�صد�قة - �لتعاون - �لتطور وتحقيق �لمكا�صب, 

على جميع �لأ�صعدة لكافة �لأطر�ف.

وختاماً

فاإن �لأمل يحدونا �أن يكون هذ� �لموؤتمر بمثابة �آلية تعاون هامة, لتطوير 
�صبل �لتبادل و�لتو��صل بين �لن�صاء في �لبلدين ... موؤكدين �أننا كمجل�س 



�9

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

في  �لخبر�ت  وتبادل  للتعاون  ��صتعد�د  على  م�صر  في  للمر�أة  قومي 
مختلف �لمجالت �لتي تخدم جهود �لنهو�س بالمر�أة وتحقيق طموحاتها 

من خالل �لتنمية �ل�صاملة.

�لمنظمين  لجهود  و�لتقدير  بال�صكر  �أتوجه  �أن  لي  �أ�صمحو�  �لنهاية  وفي 
و�ل�صيني  �لم�صري  �لجانب  من  �لموؤتمر  هذ�  �إعد�د  على  و�لقائمين 
و�لعربي, و�ل�صادة �لح�صور مع تمنياتي بفعاليات ناجحة من �أجل �لتقدم 

لكال �لبلدين.

وزيرة   - خليل  نجوى   / �لدكتورة  �لأ�صتاذة  تقديم  ي�صعدني  و�لآن 
ه�صام   / �لدكتور  �لأ�صتاذ  عن  ممثلًة  �لجتماعية  و�ل�صئون  �لتاأمينات 
قنديل - رئي�س مجل�س �لوزر�ء في هذ� �لجتماع وهو تعبير عن مدى 
�هتمام م�صر بالعالقات مع �ل�صين �لدولة �ل�صديقة و�لتي تلعب دور�ً 

موؤثر�ً. عالمياً 

و�صكر�ً.

كلمة �ل�صيدة �لدكتورة / نجوى خليل
وزيرة �لتاأمينات و�ل�صئون �لجتماعية

(نيابة عن �ل�صيد/ ه�صام قنديل رئي�س �لوزر�ء �لم�صري)

��صتهلت �صيادتها �لكلمة بتقديم �لترحيب بال�صادة �لح�صور و�أعربت عن 
�صعادتها بح�صور هذ� �لموؤتمر نيابة عن �صيادة رئي�س �لوزر�ء �لم�صرى.

ما ت�صمنته كلمة �ل�صيدة �لوزيرة نجوى خليل: 
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�أجل  من  تعمل  �أنها  تدعى  �أن  �لدولة  على  �ل�صعب  فمن  بدء  ذى  بدء 
�لن�صف  بينما  �لمجتمع,  بن�صف  �لتنمية  معركة  تخو�س  وهى  �لتنمية 

�لآخر مكبل بالتهمي�س.

�لتي  و�لتنمية  و�لم�صاو�ة,  �لحرية  بجناحيها:   - �لإن�صان  حقوق  �أن  كما 
�لر�صيد,  �لحكم  مبادئ  على  ترتكز  وغايتها  �لإن�صان محورها  من  تجعل 
�لذى يوؤكد بدوره على �صيادة حكم �لقانون ومكافحة �لف�صاد, و��صتقالل 
�لق�صاء, وتعزيز �لم�صاركة و�لمو�طنة لفئات �لمجتمع كافة رجال ون�صاء.

�لقانونى و�ل�صيا�صى لممار�صة  �لمدنية �لحديثة هى �لطار  �لدولة  وتعد 
حقوق �لمو�طنة �لقانونية �لكاملة.

في  �لم�صاو�ة  مبد�أ  �إقر�ر  �لم�صرية  �لد�صاتير  فى  �لثابتة  �لمبادئ  ومن 
�لحقوق و�لو�جبات و�لذي ي�صتدعى �لعمل على تعزيز �لوعى بما يت�صمنه 
وتعمل على  تثبتها  �لتى  �لقيم  و�لفكر ومنظومة  �لثقافة  �لمبد�أ في  هذ� 

وجودها كل موؤ�ص�صات �لتن�صئة.

مما ل �صك فيه �أن �لمر�أة ت�صكل عن�صر�ً �أ�صا�صياً في قوة �لإنتاج بالنظر 
�إلى �لوزن �لن�صبى لها فى مجمل قوة �لعمل. 

�إن �أى حديث عن �لعقبات �لتي تو�جه �لمر�أة �لعاملة غير ذي دللة �إذ� 
فاإتاحة  و�لأمن,  و�لتمكين  �لفر�صة  وهى:  ثالث  دعائم  على  يعتمد  لم 
�لفر�صة هي بد�ية �لطريق, وهنا تتجلى �لم�صكالت �لناجمة عن �لتمييز 
تظهر  فقد  �لتمكين,  �آليات  ذلك  ويلي  �لفر�س,  يحجب  و�لذي  �لنوعي 
�لأ�صرة.  و�أعباء  و�لعرف  و�لتقاليد  بالعاد�ت  ترتبط  �لتى  �لم�صكالت 
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وهى  �لثالثة  �لدعامة  تحقيق  �إلى  يوؤدى  �لعقبتين  هاتين  على  و�لتغلب 
�أمن �لمر�أة كمو�طن.

ولهذ� ل يمكن �لحديث عن �لتنمية ب�صكل عام بدون �إن�صاف �لمر�أة ب�صكل 
يتحقق  �لذى  �لر�صيد  �لحكم  معايير  �إلى  �أي�صا  �صيادتها  �أ�صارت  خا�س. 
في  و�مر�أة �صوت  رجل  بين  تمييز  دون  مو�طن  لكل  يكون  �أن  من خالل 
عملية �صنع �لقر�ر على كافة �لم�صتويات, وكذ� �صمان �أن يتم �لتعبير عن 
�ل�صوت �لأكثر �صعفاً و�لأكثر فقر�ً خا�صة عند �إتخاذ �لقر�ر�ت �لمتعلقة 
بال�صتخد�م و�لتخ�صي�س �لأمثل للمو�رد ولن يت�صنى �لنجاح لجهود تفعيل 
بالنهو�س  مرتبطاً  �إليها  �لطريق  يكن  لم  ما  �ل�صيا�صية  �لمر�أة  م�صاركة 

باأو�صاعها �لقت�صادية و�لجتماعية.

في  �لفعلي  �لحجم  عن  للتعبير  لزم  �أمر  �لكمى  �لوجود  �أن  نوؤكد  وهنا 
�لمجتمع ولأنه من �لمهم جد�ً �أن ت�صارك �لمر�أة في �أعلى �صلطة ت�صريعية 

باعتبارها مو�طناً له كل حقوق �لمو�طنة. 

م�صاركة  لن�صبة  تز�يد  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتحولت  فر�صت  كما 
�لمر�أة في �لتنمية من خالل تز�يد عدد �لن�صاء �لعامالت وتوجه �لن�صاء 

�لفقير�ت �إلى عمل م�صروعات �إنتاجية متنوعة مدرة للدخل.

لدور  �صاملة  نه�صة  �لوز�رة نحو تحقيق  روؤية  �صيادتها  ��صتعر�صت  كما 
و�قـتـ�صاديـاً  و�صـيـا�صـيـاً  (�جـتـمـاعـيـاً  �لحياة  مناحي  كافة  على  �لمر�أة 
�لمختلفة  ق�صاياه  فى  بم�صاركتها  �لمجتمع  في  و�إدماجها  وثـقـافـيـاً) 
خـالل  من  �ل�صــامـلـة  �لتـنـمـــيـة  �أهـد�ف  تـحـقـيـق  فى  للمـ�صـاهـمـة 



��

�لمجل�س �لقومي للمر�أة

لذلك  �لمـ�صـاعـدة  و�لبـر�مـج  و�لأنـ�صـطـة  �لمـ�صـروعـات  من  منظومة 
�لقادمة. �لمـرحـلـة  فى 

و�ختتمت كلمتها بالإ�صارة �إلى تعاون �لوز�رة مع كافة �لهيئات و�لوز�ر�ت 
للمر�أة وفى هذ�  �لقومي  �لمجل�س  ر�أ�صها  بالمر�أة وعلى  �لمعنية  �لأخرى 

�لإطار تم ت�صكيل وحدة تكافوؤ �لفر�س بالوز�رة. 

و�إن �لوز�رة ل تاألو جهد�ً في م�صاندة وتفعيل دور �لمر�أة في �لمجتمع وبما 
يتو�كب مع �لحتياجات �لفعلية للمجتمع. 

كلمة �ل�صيدة ��صمى خ�صر
�لأمين �لعام للجنة �لوطنية �لأردنية ل�صئون �لمر�أة

�لوطنية  للجنة  �لعام  �لأمين  خ�صر  ��صمى  �ل�صيدة  �أكدت  كلمتها  فى 
جاء  و�صينيات  عربيات  كن�صاء  �ليوم  لقاء  �أن  �لمر�أة  ل�صئون  �لأردنية 
من  لبد  �لتى  و�لتجارب  و�لمعرفة  للمعلومات  �لثقافى  �لتبادل  لتعزيز 
تبادلها لتعظيم �لفائدة من تجارب ن�صاء �ل�صين و�لدول �لعربية, م�صيدة 
تجربة  و�إنها  �لعربية  �ل�صعوب  من  تقدير  محل  فهى  �ل�صينية  بالتجربة 
ملهمة خا�صة فى ظل �لظروف �لنتقالية �ل�صعبة �لتى ت�صهدها �لدول 
�لعربية حالياً, و�لتي نتطلع جميعاً �إلى تحقيق ما يكفل �لحرية و�لكر�مة 

و�لم�صاو�ة للمر�أة و�لرجل في �إطار �لتنمية و�لنمو �لقت�صادى.

كما �أكدت على �صرورة �أن يخرج لقاء �ليوم بتاأ�صي�س مبادرة للتوجه �إلى 
مو�جهة  مجال  فى  خا�صة  �لناجحة  تجاربها  من  و�لتعلم  �لعالم  �صعوب 
�لفقر �لريفى و�لذى يعد من �أهم �لتحديات �لتى تو�جه �لدول �لعربية, 
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�لنمو  تحقيق  �صبل  تعلم  �إلى  �لحاجة  �أم�س  في  �لعربية  �لدول  �أن  حيث 
ل  �لنمو  معدلت  و�أن  خا�صة  �لمجتمع  �أفر�د  لكل  �لقت�صادية  و�لتنمية 

تنعك�س على كافة �أفر�د �لمجتمع خا�صة �لن�صاء. 

كما �أكدت على �أننا فى حاجة �إلى تغيير �ل�صورة �لنمطية �لمنت�صرة عن 
�أننا في حاجة  �لمر�أة �لعربية وهى �صورة ظالمة ول تعك�س �لو�قع, كما 
�إلى �أن نثق بقدر�تنا على تحقيق ما يبدو �أنه معجز�ت, ونتطلع �إلى قمم 
م�صابهة �أخرى فى بلد�ن �خرى, و�أكدت �إلى �أنها تاأمل �أن ت�صت�صيف عمان 
د�ئم  منتدى  تاأ�صي�س  �إلى  �ليوم  قمة  تنتهى  �أن  �أتمنى  كما  �لقادمة  �لقمه 
للن�صاء �لعربيات و�ل�صينيات للتو�صل �إلى نتائج ملمو�صة للن�صاء فى جميع 

�لمناطق فى �لدول �لعربية.

كلمة �ل�صيدة ليلى خالد
ع�صو �لتحاد �لن�صائى �ل�صود�نى

�أنه ل  �إلى  �ل�صود�نى  �لن�صائى  �لإتحاد  ليلى خالد ع�صو  �ل�صيدة  �أ�صارت 
يمكن �أن تتحقق �لتنمية �ل�صاملة دون م�صاركة بين �لرجل و�لمر�أة , م�صيرة 
�إلى �أن �لحكومات �لمتعاقبة فى �ل�صود�ن قد �أبدت �هتماماً خا�صاً بو�صع 
�أد�ء دورها في مختلف �لميادين, و�أن  �ل�صود�ن وتمكينها من  �لمر�أة في 
�لمر�أة �ل�صود�نية قد بذلت �لكثير حتى تثبت كفاءتها حتى تقلدت من�صب 
كما  �لجمهورية,  رئي�صة  من�صب  �إلى  ومر�صحة  و�صفيرة  ووزيرة  قا�صية 
�صاركت في �لحياة �لعامة بكافة �صورها موؤكدة على �أن �لد�صاتير قد كفلت 
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منذ  و�لنتخاب  �لتر�صح  حق  �لمثال  �صبيل  على  منها  �لحقوق,  هذه  لها 
�لخم�صينيات, كما �أن قانون 2009 قد حدد ن�صبة م�صاركتها فى �لمجال�س 

�لت�صريعية بن�صبة 25% كحد �أدنى.

كما �أ�صارت �إلى �أن �لإتحاد �لن�صائى �ل�صود�نى قام بو�صع �صيا�صات وبر�مج 
�لمبادرة  و�أن  �لريفية  �لأ�صر  لالأ�صر خا�صة  �لمعي�صية  �لظروف  لتح�صين 
�لقت�صادية لمكافحة �لفقر قد نجحت فى تحقيق هذه �لجهود مما �أدى 
محفظة  “م�صروع  مبادرة  �إلى  م�صيرة  �لمر�أة,  معي�صة  م�صتوى  رفع  �إلى 
�لمر�أة” �لذي ت�صاهم فيه �لبنوك و�لجهات �لتمويلية و�لخيرية حيث �أنها 

وديعة خيرية ب�صمانات مي�صرة ت�صتفيد منها �لمر�أة.

ووجهت ر�صالة �إلى ن�صاء �لعرب و�ل�صين دعت خاللها �إلى �لعمل جميعاً من 
�أجل �لنهو�س بمجتمعاتنا لثقتنا �أن �لمر�أة لها �لقدرة و�لكفاءة و�لعمل على 

��صتمر�ر هذه �لعالقات �لتى تنعك�س على مجتمعاتنا بالخير و�لنماء.

كلمة �ل�صيدة/ ماهى عبد �للطيف
م�صت�صار وزير �لخارجية ل�صئون حقوق �لإن�صان

�لخارجية  وزير  م�صت�صار  �للطيف  عبد  ماهى  �ل�صيدة  �أكدت  كلمتها  في 
ل�صئون حقوق �لإن�صان على �لعالقات �لتاريخية �لتى تجمع بين �لبلدين 
م�صيرة �إلى �أنه بجانب �لعالقات �لمتميزة في كافة �لمجالت �إل �أنه في 
مجال حقوق �لإن�صان فاإن هناك تن�صيق كبير بين م�صر و�ل�صين فى �إطار 
�لمرتبطة  �لمو�صوعات  �إطار  �لفكر وفى  �لمت�صابهة فى  �لدول  مجموعة 

بحقوق �لن�صان.
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كما �أكدت على رف�س ما يحدث فى دول �لعالم من ت�صيي�س مو�صوعات 
حقوق �لإن�صان, كما �أ�صارت �إلى �أن ق�صية �لمر�أة من �أهم �لق�صايا على 
ثورة  في  دورها  �إغفال  يمكن  ول  و�لدولي  و�لقليمي  �لوطني  �لم�صتوى 
يناير, كما �أكدت على �أننا ن�صعى �إلى تعزيز حقوق �لمر�أة في �لد�صتور وفى 
كافة �لمجالت �لتي تحقق �لتمكين �لقت�صادي و�لجتماعي للمر�أة ولإبر�ز 
�لدور �لحيوي للمر�أة في �لمجتمع �لم�صري م�صددة على �أن �لتنمية لن 

تتحقق �إل بتمكين �لمر�أة في كافة �لمجالت.

كلمة �ل�صفيرة /نائلة جبر
رئي�س �للجنة �لوطنية لمكافحة �لإتجار بالب�صر

�لإتجار  لمكافحة  �لوطنية  �للجنة  رئي�س  جبر  نائلة  �ل�صفيرة  كلمة  فى 
بالب�صر �أ�صادت بالعالقات �لوثيقة �لتى جمعت �لبلدين خالل �ل�صنو�ت 
�لمر�أة  �أو�صاع  تفقدت  لل�صين  زيارتها  خالل  �أنها  و�أ�صارت  �لما�صية 
�إلى  تحتاج  م�صر  و�أن  خا�صة  �لتنمية  فى  ر�ئد  دور  لها  �لتي  �لريفية 
دعم �لمر�أة �لريفية خا�صة و�أنا �أقوم باإ�صد�ر تو�صية في �ل�صيد�و عن 

�لريفية. �لمر�أة 

هو  بل  فقط  �لمـر�أة  ولي�س  بالبـ�صـر  �لإتجار  عن  �لحـديـث  �إطــار  وفى 
�إلى  �لذي يتعر�س لال�صتغالل لحاجته  �لفقير  بالإن�صان  مو�صوع خا�س 
�لمال, موؤكدة على �صرورة �أن تتم �لإ�صارة �إلى هذ� �لمو�صوع �لهام في 

�لقادم. م�صر  د�صتور 
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�لجل�صة �لأولى: “�لمحور �ل�صيا�صى ”

كلمة �ل�صيدة /قوه �صيانغ 
مدير مركز �أن�صطة �لمر�أة �ل�صينية

تحدثت �ل�صيدة قوه �صيانغ مدير مركز �أن�صطة �لمر�أة �ل�صينية عن �أن ن�صاء 
�ل�صين و�لدول �لعربية لعبن دور�ً هاماً فى تعميق �لتعاون بين �لبلدين, كما 
�أكدت �أن هذ� �لمركز يتبع �لإتحاد �لن�صائي �ل�صيني وهو يعد نافذه للتبادل 
�لثقافي بين �لبلدين و�أ�صارت �إلى عدد من �أن�صطة �لمركز ومنها �صندوق 
�لخير لرعاية �لمر�أة و�لطفل كما نقدم ن�صاطات خيرية و�صحية للمر�أة 
و�لطفل ونن�صر معلومات للوقاية من �لأمر��س, كما يتم �إقامة موؤتمر دوري 

للن�صاء فى �ل�صين و�لدول �لأخرى لتبادل �لتجارب و�لخبر�ت.

كما �أكدت على �أن تعميق �لتعاون �لقت�صادى بين �لبلدين �صوف يتحقق من 
بالبلدين, موؤكدة على �صرورة  �لمتبادلة ل�صيد�ت �لأعمال  خالل �لجهود 
�لمر�أة  له  تتعر�س  �لذي  �لعن�صري  �لتمييز  مجال  فى  �لخبر�ت  تبادل 

و�لطفل ب�صبب �لتقاليد �لبالية.

كلمة �ل�صيدة �لم�صت�صارة/ تهاني �لجبالى
نائب رئي�س �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا

�لمحكمة  رئي�س  نائب  �لجبالى  تهانى  �لم�صت�صارة  �أكدت  كلمتها  وفى 
�ل�صيا�صية  �لمر�أة وحقوقها  �لحديث عن  �أنه عند  �لعليا على  �لد�صتورية 
فيجب �أن ن�صتعد للقتال و�أنها لن تجامل وتقول �أننا حققنا مكانة رفيعة 
بقدر  م�صاركتها  تكون  �أن  فى  و�لعربية  �لم�صرية  مجتمعاتنا  في  للمر�أة 
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طاقاتها و��صتعد�دها �صو�ء فى �صناعة �لقر�ر �أو تنفيذه فمازلنا نتطلع �إلى 
�لنفتاح على ثقافات وتجارب �صعوب �لعالم.

�أن  طالبنا  فقد  �لنغالق  يعرف  ل  �ل�صالمى  �لدين  �أن  على  �أكدت  كما 
ن�صل �إلى �لعلم حتى �أبعد بالد �لأر�س عنا وهى �ل�صين حين قال ر�صولنا 
�ل�صين« فهذ� دليل  �لعلم ولو فى  »�طلبو�  و�ل�صالم  �ل�صالة  �لكريم عليه 
على �أن �لدين �ل�صالمى ل يعرف �لنغالق كما �أنه يحترم ثقافات �لدول 
�لخرى م�صيدة بدور �لزهر �ل�صريف منذ �لقدم حتى قبل �إن�صاء منظمات 
�أو�صاع �ل�صعوب �لمختلفة  �إلى �لتعرف على  حقوق �لإن�صان فكان ي�صعى 

لم�صاعدتها على �لحياة و�لتعلم فهذ� هو جوهر �لدين �لإ�صالمى.

و�أ�صارت �إلى �أن �صعار موؤتمر �ل�صين في عام 1995 كان �نظرو� �إلى �لعالم 
من خالل عيون �لن�صاء, موؤكدة على �أن �لن�صاء هن ن�صف �لمجتمع وهن من 
يحرك �لن�صف �لآخر و�صددت على �صرورة �إن�صاء منتدى د�ئم لل�صد�قة 
و�لتعاون بين �لن�صاء �لعربيات و�ل�صينيات وهذ� يحتاج �إلى جهد وبر�مج 
وتطلعات, و�أن نحاول �أن نجعل �لمر�أة نقطة م�صيئة في �لمعادلة �ل�صعبِة.

كلمة �لم�صت�صارة/ مو ت�صنغ ت�صين
رئي�س �لمحكمة �ل�صعبية �لعليا بقو�نج �صى

 �أعربت �لم�صت�صارة مو ت�صنغ ت�صين رئي�س �لمحكمة �ل�صعبية �لعليا بقو�نج 
�صى عن تقديرها للجهود �لتى تقوم بها �لجمعية �لعربية �ل�صينية للتبادل 
�إلى  �لثقافى على دعم �لعالقات بين �لمر�أة �ل�صينية و�لعربية, و�أ�صارت 
�ل�صينية  بالمر�أة  �لنهو�س  في  �لمحورى  �لحكومية  غير  �لمنظمات  دور 
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وم�صاعدتها على �لنجاح في مد �أو��صر �لتعاون و�ل�صد�قة مع �لن�صاء في 
دول �لعالم �لمختلفة, ومن �صمنها �لدول �لعربية.

للمر�أة  �ل�صينية  �لعربية  �لقمة  �لثانية من موؤتمر  �لجل�صة  جاء ذلك خالل 
�لأول, حيث �أ�صارت �لم�صت�صارة مو ت�صنغ ت�صين �إلى �أنه منذ تاأ�صي�س جمهورية 
�ل�صين �ل�صعبية فاأن جميع �لقو�نين و�لمو�ثيق بالدولة توؤكد على �لعد�لة 
و�لم�صاو�ة �لتامة بين �لرجل و�لمر�أة في جميع �لمجالت, فالمر�أة و�لرجل 
بال�صين لديهم نف�س �لأعباء وعليهم ذ�ت �لم�صئوليات, م�صيرة �إلى �أن للمر�أة 
�ل�صينية قامت بلعب دور مهم ومحوري على مر �لع�صور في �لم�صاركة في 

تنمية �لوطن, وحتى �لآن هي تقوم بدور مهم في خدمة مجتمعها.

 و�أو�صحت �أن لدى �ل�صينيين �إيمان قوى بدور �لمر�أة, فالمر�أة �أ�صبحت 
جزء مهم في جميع مجالت �لحياة �لقت�صادية و�ل�صيا�صية و�لجتماعية, 

وهي تقود مع �لرجل في �ل�صين عجلة �لنمو و�لتطوير �إلى �لأمام.

و�أكدت �أن �لمر�أة �ل�صينية �أ�صبحت حرة لها حق مثل �لرجل في �ختيار 
�لتي  �لمهن  وتختار  تريده  �لذي  �لتعليم  وتتلقى  باإر�دتها  �لحياة  طريق 
تحبها, وتحقق �لنجاح �إلى تتمناه, فالمر�أة �ل�صينية تنه�س وتعمل ب�صعادة 
وتعي�س ب�صعادة فهى قائدة وطبيبة و�صيدة �أعمال ومحامية ومدعى عام 
فهى لها جهود في جميع �لمجالت, ولها دور مهم د�خل �لمنظمات غير 

�لحكومية �لتى تهتم بالمر�أة في �لريف و�لقرى.

و�أكدت �أن بال�صين �لعديد من �لجمعيات �لمختلفة للن�صاء, منها جمعيات 
للطبيبات وجمعية لل�صيد�ت �لأعمال �ل�صينيات وجمعية للمدعيات �لعام 



�9

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

وغيرها من �لجمعيات �لتى تعمل على �لنهو�س بو�صع �لمر�أة كل ح�صب 
تخ�ص�صه وتعمل على توحيد �لجهود فيما بينهم.

و�أو�صحت �أن جمعية �لمدعيات �لعام ت�صم �أكثر من 1080 �صيدة تعمل في 
هذه �لجمعية على تبادل �لخبر�ت و�لتجارب فيما بينهن, وتعمل على ن�صر 
ق�ص�س �لنجاح للمدعى �لعام من �ل�صيد�ت لي�صتفيد منها باقي �لن�صاء, 
بالقو�نين  �ل�صينيات  �ل�صيد�ت  بتعريف  مهتمة  �لجمعية  �أن  �إلى  م�صيرة 
و�لأنظمة �لتى تنظم وتحمى حقوقهن, كما �أن �لجمعية لها دور مهم في 
تنظيم تبادل �لخبر�ت و�لتجارب د�خل �ل�صين وخارجها مع �لن�صاء �لالتى 

يعملن في �لقانون لال�صتفادة من تجارب �لن�صاء في مختلف دول �لعالم.

�لجمعية  ت�صعى  �لجمعية  �إن�صاء  بعد مرور 15 عام من  �أنه  �إلى   م�صيرة 
عملنا  �لتى  �لن�صاء  من  �لعام  �لمدعى  حقوق  وحماية  عملها  تطوير  �إلى 
على  �لجمعية خبر�ء  لدى  �أن  وقالت  �إليها,  �لو�صول  �أجل  من  بكل جهد 
م�صتوى دولي, كما ح�صلت �صيدة على لقب �أف�صل مدعى عام بال�صين, 
فنحن في �لجمعية ن�صاعد �ل�صيد�ت على �لدخول �إلى مجال �لق�صاء, كما 
نر�قب مو�د �لقانون و�لإجر�ء�ت �لقانونية وكيف يحمى ويحافظ �لقانون 
�ل�صينى على حقوق �لمر�أة �ل�صينية, كما نعمل على م�صاعدة �لمر�أة �لتى 
و�لتاآلف مع  �لرجوع  �ل�صجن على  �إجر�مى وق�صت عقوبة في  لها �صجل 

�أفر�د �لمجتمع.

يعمل  من  جميع  على جمع  نعمل  حيث  نقابية  �أن�صطة  بعمل  نقوم  كما   
على  و�لحفاظ  للحماية  د�فعة  وقوة  قوية  جبهة  لتكوين  عام  كمدعى 
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تحت  نعمل  فنحن  �لمجتمع,  في  به  نقوم  �لذي  �لدور  وحماية  حقوقنا 
�لوفد  �أن  �إلى  م�صيرة  حكومية,  �لغير  و�لمنظمات  �لحكومة  حماية 
�لكاملة  �ل�صورة  وليو�صح  للجميع  �لحب  يحمل  م�صر  �إلى  جاء  �ل�صيني 

للمر�أة �ل�صينية �لحديثة.

كلمة �ل�صيدة/ كريمة كمال
�لكاتبة �ل�صحفية وع�صو �لمجل�س �لقومى للمر�أة

للمر�أة  �لقومى  �لمجل�س  وع�صو  �ل�صحفية  �لكاتبة  كمال  كريمة  و�أكدت 
�لمر�أة,  يخ�س  فيما  �صعب  تحدى  تو�جه  �لتى  وحدها  لي�صت  م�صر  �أن 
فجميع �لن�صاء في �لدول �لعربية م�صتهدفة, م�صيرة �إلى �أن �لمر�أة نزلت 
�لمر�أة  �لأف�صل,  �إلى  �لمجتمع  في  تغيير  بحدوث  تحلم  �لتحرير  ميد�ن 
ظلت طو�ل �ل18 يوماً متو�جدة في �لتحرير مع �لثو�ر ولم تبرح �لميد�ن 

ولكن بعد نجاح �لثورة تغيرت تماماً �لنظرة �إلى �لمر�أة.

�لدول  جميع  من  كن�صاء  �لبع�س  بع�صنا  مع  نت�صامن  �أن  علينا  لذلك 
هناك  يكون  �أل  على  �لعمل  من  ولبد  حقوقنا  على  للحفاظ  �لعربية 
في  ولكن  فقط  م�صر  في  لي�س  �لمر�أة,  حقوق  يخ�س  فيما  تنازلت 

كاملة. �لعربية  �لمنطقة 

و�أعربت عن �صعادتها بهذه �لقمة �لتى تجمع �لمر�أة �ل�صينية و�لعربية, 
م�صيرة �إلى �أن �لمر�أة �ل�صينية نموذج لبد �أن تحتذي به �لدول �لعربية, 
�لمر�أة,  �صد حقوق  يقف  من  كل  على  للرد  كو�صيلة  ��صتخد�مها  ويمكن 
فال�صين بلد ح�صارة وبلد تقاليد و�لمر�أة كان لها دور فعال في �ل�صين 
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�ل�صين  �عتماد  �أن  �إلى  م�صيرة  �ل�صين,  نه�صة  من  �أ�صا�صي  جزء  وكانت 
على �لمر�أة هو �ل�صبب �لرئي�صى للو�صول �إلى ما و�صلت �ليه.

وطالبت �لمر�أة �ل�صينية بتعريفنا بتجربتها ودورها و�لمر�حل �لتي مرت 
�إليه حتى هذه �للحظة, وكيف  �إلى ما و�صلت  �لبد�ية للو�صول  بها منذ 
�أن ن�صال �لمر�أة لم ينته في  �أ�صبح دورها موؤثر ومطلوب, و�أكدت على 
عليها,  و�لحفاظ  حقوقنا  لحماية  م�صتمر  ماز�ل  ن�صالنا  ولكن  �لتحرير 

وعلينا �لت�صدي للهجمة �ل�صر�صة �صد �لمر�أة.

تالوى  مرفت  �ل�صفيرة  �صيادة  توجهت  �لأولى  �لجل�صة  �نتهاء  عقب 
و�صيادة �ل�صفير �صونج �يقوه �صفير جمهورية �ل�صين �ل�صعبية فى م�صر 
لتكريم �لن�صاء �لر�ئد�ت فى مجال �لنهو�س بالمر�أة من �لجانب �ل�صينى 

و�لجانب �لم�صرى.
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��صماء �لمكرمات من �لجانب �ل�صينى:

مجال �لتكريم�ل�صمم

مدير مركز �أن�صطة �لمر�أة �ل�صينية.�ل�صيدة / قوه �صيانغ1

حرم �صفير جمهورية �ل�صين �ل�صيدة / و�نغ جين �ه2
�ل�صعبية فى م�صر ورئي�س جمعية 
زوجات �لدبلوما�صيين �لآ�صيويين.

مدير �لمركز �لثقافى �ل�صينى �ل�صيدة / ت�صن دونغ يون3
بالقاهرة.

وكيل �لنائب �لعام بالنيابة �ل�صعبية �ل�صيدة / �صيويه جيانغ وو4
بمقاطعة جيانغ �صى.

رئي�س �لمحكمة �ل�صعبية �لعليا �لقا�صية / مو ت�صنغ ت�صين5
بقو�نغ �صى.

نائب رئي�س �لجمعية �لم�صرية �ل�صيد / ما ت�صيانغ6
�ل�صينية للتبادل �لثقافى.

نائب رئي�س �لجمعية �ل�صينية �ل�صيد / ت�صين يونج7
�لعربية للتبادل.
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�أ�صماء �لمكرمات من �لجانب �لم�صرى:

مجال �لتكريم�ل�صمم

�لدكتورة / فيني�س كامل 1
جودة

�أول �صيدة ت�صغل من�صب وزيرة 
�لبحث �لعلمى و�لدور �لر�ئد فى 

مجال �لبحث �لعلمي.

�لم�صت�صارة / تهاني 2
�لجبالى

�أول قا�صية م�صرية و�لدور �لر�ئد 
فى مجال �لق�صاء وتمثيل �لمر�أة فى 

�لق�صاء.

�لدكتورة / �إينا�س عبد 3
�لد�يم

�أول رئي�س �مر�أة لد�ر �لأوبر� 
�لم�صرية ولدورها فى مجال �لفن 
و�لأدب و�أف�صل عازفة فلوت على 

م�صتوى �لعالم.
�أول كاتبة معا�صرة تترجم مقالتها �لأ�صتاذة / �صلوى بكر4

�إلى 11 لغة منهم �للغة �ل�صينية وفي 
مجال �لأدب عموماً.

من ر�ئد�ت �ل�صحافة �لم�صرية في �لأ�صتاذة / �صناء �لبي�صي5
مجال �لأدب.

�أول باحثة م�صرية فى مجال �لدكتورة / فينو�س فوؤ�د6
�لتن�صيط �لثقافى.
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�لجل�صة �لثانية: “�لمحور �لقت�صادى”

كلمة �لدكتورة/ �صحر �ل�صالب
رئي�س مجل�س �إد�رة �صركة هايتك نوفل و�لم�صت�صار �لقت�صادي 

ل�صيد�ت �لأعمال

نوفل  �صركة هايتك  �إد�رة  رئي�س مجل�س  �ل�صالب  �لدكتورة �صحر  �أ�صارت 
و�لم�صت�صار �لقت�صادي ل�صيد�ت �لأعمال �أن �لمر�أة �لم�صرية في خالل 
30 �صنة كانت من �أعظم ن�صاء �لعالم في �لم�صاركة في �لمجال �لقت�صادي, 
فالبنوك �لم�صرية 43% من �لعاملين بها من �ل�صيد�ت, ولدينا 15 �صيدة 
ي�صغلن من�صب روؤ�صاء مجال�س �إد�رة �صركات ��صتثمارية, ولدينا 4 �صيد�ت 

من �أكبر روؤ�صاء مجال�س �لإد�رة في �صركات �لتكنولوجيا. 

و�أكدت �ل�صالب على �أن �لمر�أة �لم�صرية تو�جه تحديات كبرى من �صمنها 
�لو�صع �لقت�صادي �لمتاأزم, و تهديد �ل�صيادة �لم�صرية, و�لتوتر �لطائفى 
ومع ذلك نحن �صنبقى كجبهة و�حدة ك�صيد�ت نطلب من �لإعالم �أن يُعرف 

�إلى �أين قد و�صلت م�صر.

يكون هناك دعم من  �أن  �لمر�أة لبد  تمكين  �أ�ص�س  �أنه من  �إلى  و�أ�صارت 
�ل�صيا�صة  �أن  �إلى  �لنقدي, م�صيرة  وتح�صين دخلها  �لمر�أة  �لرجل لحقوق 
�لقت�صادية هي �لتى �صتدفع �لمر�أة �إلى �لأمام, و تح�صين م�صتويات تعليم 
�لمر�أة و�إتاحة فر�س �لقتر��س للمر�أة �لم�صرية �صو�ء كانت غنية �أو فقيرة 
�قت�صادياً, فالقت�صاد هو �لذي ي�صاعد �لمر�أة للح�صول على حريتها �صو�ء 

د�خل م�صر �أو خارجها.
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و�أكدت على �صرورة �أن يكون هناك توعية باإهتمام �أكبر لما نحن فيه, لبد 
دور في  لالإعالم  يكون  �أن  ولبد  نمطية  ولي�صت  نعمل بطرق جديدة  �أن 

تعريف �لعالم بما تقوم به م�صر بالن�صبة للمر�أة.

بالن�صبة لنا فاإن �لوعى لدى �لمر�أة هو عملية �أ�صا�صية تعمل في جوهرها 
على �لتغيير �لجذري للمفاهيم �لخاطئة عند �لمر�أة حول نف�صها وحقوقها 
لدى �لمجتمع ولدى �أهلها ولدى �لأدو�ر �لمختلفة �لتي يمكن �أن تقوم بها 
كاإن�صان وتقوم بها جنباً �إلى جنب مع �لرجل, لبد �أن يكون هناك تاأهيل 

وتدريب للمر�أة �لم�صرية على �لقدر�ت وهى خطوة مهمة جد�ً.

يو�جه م�صاكل وتحديات  ب�صكل عام  �لم�صري  �لمجتمع  �أن  �إلى  و�أ�صارت 
هذه  على  �لتغلب  في  �صننجح  �أننا  يعرف  �أن  للعالم  لبد  لكن  كبيرة, 
�أد�ة مهمة جد�ً للحد  �لتحديات, م�صيرة �إلى �أن تمكين �لمر�أة �قت�صادياً 
من �لفقر, كما �أ�صارت �إلى �أن �لعمل على توفير در��صات ومعلومات للمر�أة 
�قت�صادية,  لحلول  �إيجابية  خطو�ت  في  �لبدء  من  �صيمكنها  �لم�صرية 
و�صددت على �صرورة �لعمل على �لتو�صع في توفير �لخدمات �لجتماعية 
وخدمات �لأ�صرة ب�صكل كبير بتكلفة رمزية من �أجل نزول �لمر�أة �إلى �لعمل 

و�لم�صاركة في �لتنمية.

�لمرحلة  للمر�أة خالل  �إيجابى  دور  هناك  يكون  �أن  �صرورة  على  و�أكدت 
و�لم�صاعدة  بالوطن  للنهو�س  ن�صنع  ماذ�  يعلم  �أن  �لإعالم  وعلى  �لمقبلة 
على �ل�صتثمار. م�صيرة �إلى �أن �لطريق �أمامنا طويل و�صتو�جهنا �صعوبات 
يجب �أن نعمل على حلها للو�صول �إلى بر �لأمان و�لنجاح وذلك بم�صاعدة 

�لمر�أة �لم�صرية.
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كلمة �ل�صيد �ل�صفير/ محمود عالم
�صفير م�صر �ل�صابق لدى �ل�صين

�أكد �ل�صفير محمود عالم �صفير م�صر �ل�صابق لدى �ل�صين على �صعادته 
بالم�صاركة في �أول قمة عربية �صينية للمر�أة و�لتى �صوف يعقبها �لموؤتمر 
�لها�صمية  �لأردنية  بالمملكة  و�ل�صينية  �لعربية  �لأعمال  ل�صيد�ت  �لأول 
كنتيجة لهذ� �للقاء, م�صير�ً �إلى �أن �نعقاد هذه �لقمة ياأتي ليوؤكد على عمق 
�لعالقات �لعربية �ل�صينية و�ل�صر�كة �لإ�صتر�تيجية �لنابعة منها, كما تمثل 
 ,2004 عام  �ن�صئ  �لذي  �ل�صينى  �لعربي  �لتعاون  منتدى  ثمار  من  ثمرة 
كما تمثل �إنجاز هام لجمعية �لمر�أة �لعربية �ل�صينية �لتي تم �إن�صائها منذ 

�أربعة �أعو�م.

و�أ�صار �إلى �أن م�صر تعتز باأن تكون �لأر�س �لتى تنطلق منها �لعديد من 
�لمبادر�ت �لتى ت�صاهم في تعميق �لعالقات مع هذ� �لبلد �لعظيم �ل�صين, 
وكذلك �حت�صان هذه �لمبادر�ت لتحقق ثمار فعاله في جميع �لمجالت, 
م�صير�ً �إلى �أن م�صر كان لها �صرف ��صت�صافة �أول منتدى للمر�أة �ل�صينية 

�لأفريقية في عام 2009.

مختلف  في  �ل�صين  �أر�س  على  تحققت  �لتى  �لتجارب  �ن  �إلى  م�صير�ً   
مجالت �لتنمية خالل �لعقود �لما�صية تحمل درو�س كبيرة من �أكبر دولة 
�إلى �أنه على دولنا �لعربية �لعمل على در��صتها  نامية لنا جميعاً, م�صير�ً 
و�ل�صتفادة منها خا�صة في هذه �لمرحلة �لتى ت�صهد مجتمعاتنا تغير�ت 
جوهرية وعميقة وتتطلع �إلى تحقيق نه�صة حقيقية ولعل من هذه �لتجارب 
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هو �لنهو�س بم�صتوى معي�صة �لمو�طن �ل�صيني وخا�صة �لمر�أة و�لرتقاء 
�لم�صتوى  على  فقط  لي�س  موؤثر�ً  لعباً  �ل�صين  لتبقى  �د�ئه  بم�صتوى 
دولة  كاأكبر  �لعالم  م�صتوى  على  �لثانية  �لمرتبة  لتحتل  ولكن  �ل�صيا�صي 

�قت�صادية, وتحقق �لعديد من �لنجاز�ت في �لبحث �لعلمى.

 و�أكد على �إن �لتعاون بين �لمر�أة �لعربية و�ل�صينية لبد �أن يمثل محور 
مهم في عالقتنا مع �ل�صين لأنها يجب �أن تمثل منظومة متكاملة للتعاون 
يمكن �أن تحقق نتائج علمية وغير تقليدية ومهمة وتعتبر مدخل ل�صر�كة 

في جميع �لمجالت.

فالتعاون بين �لمر�أة �لم�صرية و�ل�صينية لبد �أن يكون في �أن�صطة مختلفة 
�لطفل  وتن�صئة  و�لتمري�س  �ل�صحية  و�لرعاية  �لتطوعى  �لن�صاط  مثل 
لدى  �لفلكلوري  �لتر�ث  من  و�ل�صتفادة  وغيرها,  �لجتماعية  و�لرعاية 
�إلى  بالإ�صافة  هذ�  �لتر�ثية,  �لحرفية  �ل�صناعات  وتطوير  �لجانبين  كلتا 
�لتعاون �لن�صائي في مجالت �لحياة �ل�صيا�صية و�لحزبية و�لبرلمانية وفي 
مجتمع �لأعمال �لن�صائى و�لبحث �لعلمى وغيرها من �لمجالت �لحيوية 

في �لقت�صاد و�لتى تلعب �لمر�أة دور�ً بارز�ً فيها.

و�أكد على �أن �لمر�أة �لعربية و�ل�صينية لديها م�صو�ر طويل من �لن�صال من 
�أجل �لح�صول على حقوقهن محققة �لعديد من �لمكا�صب وربما تو�جه 
بع�س �لتحديات �لتى تتطلب �لتعاون �لم�صترك و�ل�صتفادة من �لخبر�ت 

بين �لجانين في هذ� �لمجال.
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كلمة �ل�صيد/ ت�صاو �صيان فنغ
رئي�س مجل�س �إد�رة �صركة �ي�صنغ مى للتنمية �لتكنولوجية ببكين

�أكد �ل�صيد ت�صاو �صيان فنغ رئي�س مجل�س �إد�رة �صركة �ي�صنغ مى للتنمية 
�لفر�س  على  �لتعرف  هو  �للقاء  هذ�  من  �لهدف  �أن  ببكين  �لتكنولوجية 
و�لتحديات �لتى تو�جه �لمر�أة �ل�صينية و�لعربية وكيفية �لعمل على مو�جهة 
�لم�صاكل �لتى تعتر�س �لن�صاء عند �لعرب و�ل�صين وهدفنا �لم�صترك هو 
�لحديث عن كيفية �لنهو�س بدور �لمر�أة �ل�صينية و�لعربية, ولبد �أن ندعم 
�لتبادل �لح�صارى بين �لمر�أة �ل�صينية و�لعربية, ودعم �لتعاون بين �صيد�ت 
�لأعمال, م�صير�ً �إلى �أن هناك �لعديد من �صيد�ت �لأعمال �ل�صينيات �لالتي 

جئن لتبادل �لتجارب و�لخبر�ت وهي فر�صة جيدة لبد من ��صتغاللها.

و�أكد على �أن مكانة �لمر�أة في �لمجتمع تنعك�س على ح�صارة �لدولة وبدون 
�هتمام  تولى  �ل�صينية  �لحكومة  �أن  �إلى  م�صير�ً  �لإ�صالح,  يتم  ل  �لمر�أة 
خا�س بالنهو�س ب�صئون �لمر�أة في كل �لمجالت, ودعى في ختام حديثه 
�صيد�ت �لأعمال على �صرورة ��صتغالل �لفر�صة و�لعمل على �نتاج ماركة 

تجارية جديدة بالم�صاركة بين م�صر و�ل�صين.
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�لجل�صة �لثالثة: “�لمحور �لثقافى”

كلمة د/ عبد �لنا�صر ح�صن
رئي�س د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية 

��صتهل كلمته بالإ�صارة �إلى �لرتباط �لتاريخي بين �لح�صارتين �لم�صرية 
�ل�صينية على مر �لع�صور فى مختلف �لمجالت وخا�صة �لمجال �لثقافى 
كما �أكد على �لدور �لهام �لذي لعبته �لمر�أة على مر �لتاريخ فى �لنهو�س 

بالمجتمع فى كال �لبلدين. 

تناول فى كلمته �لبعد �لن�صانى �لذى �صاهم فى زيادة �لتفاعل بين �لثقافتين 
�لرومان�صي  �ل�صعر  وخا�صة  �ل�صعر  فى  تمثل  و�لذى  و�لم�صرية  �ل�صينية 
م�صت�صهد�ً باأبيات من �ل�صعر �ل�صيني �لقديم وما يت�صق معها من �أبيات من 

�ل�صعر �لعربى �لقديم و�لحديث.

�أ�صار �إلى �لت�صابه �لكبير بين �ل�صعر �ل�صيني و�لعربي وخا�صة في و�صف 
�لمر�أة �أو �لتعبير عن م�صاعر �لحب. 

كلمة �ل�صيدة / و�نغ جين �ه
حرم �صفير جمهورية �ل�صين �ل�صعبية فى م�صر

�أعربت �صيادتها عن �صعادتها باإقامة هذ� �لموؤتمر �لذي يعد بد�ية و�نطالقة 
�إلى  �أ�صارت  كما  �لبلدين  بين  �لثقافى  و�لتبادل  �لتعاون  لتر�صيخ  حقيقية 
ترعى  �لتى  �لتفاقيات  �لبلدين من خالل  بين  �لثقافى  و�لتعاون  �لتاريخ 

�لتبادل �لثقافى بينهما.

و�لجمعية  �ل�صفارة  بها  تقوم  �لتي  �لثقافية  �لأن�صطة  عن  نبذة  �أعطت 
�لم�صرية �ل�صينية للتبادل �لثقافى فى م�صر.
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توجهت بال�صكر �إلى كافة �لح�صور وخا�صة �لمجل�س �لقومي للمر�أة بم�صر 
�إنجاح  فى  وم�صاركتهم  تعاونهم  ح�صن  على  بالأردن  �لمر�أة  �صئون  ولجنة 

هذ� �لموؤتمر.

كما �أعربت عن تقديرها �لبالغ لح�صولها على �لتكريم من �لجانب �ل�صينى 
وكذلك من �لمجل�س �لقومي للمر�أة.

كلمة د/ �إينا�س عبد �لد�يم
رئي�س �لأوبر� �لم�صرية 

�ألقت �لكلمة نيابة عنها د. فينو�س فوؤ�د

�لم�صت�صار �لثقافى للجمعية �لم�صرية �ل�صينية للتبادل �لثقافى 

بالتكريم من دولة لها  �لد�يم عن مدى �صعادتها  �إينا�س عبد  �أعربت د/ 
�لتكريم  وكذلك  و�لفن  بالثقافة  لهتمامها  �ل�صين  مثل  عريقة  ح�صارة 
�لعربية  �لقمة  �أن  �إلى  �أ�صارت  للمر�أة.  �لقومي  �لمجل�س  من  �لمقدم 
�ل�صينية للمر�أة تعتبر من �لقمم غير �لم�صبوقة فى هذ� �لجزء من �لعالم.
و�أ�صبحت  و�لتقاليد  �لعاد�ت  تر�صيخ  فى  مهماً  دور�ً  �لمر�أة  لعبت  وقد 
رمز�ً ل�صتمر�ر �لحياة ولكل �لقيم �لنبيلة �لتي تربط بين م�صر و�ل�صين 
وو�صائل �لتو��صل �لإن�صانى فلدينا �لن�صيحة �لعظيمة “�طلبو� �لعلم ولو 

في �ل�صين”.

وقيمه  لن�صاطه  �لحافظة  �لمجتمع  ذ�كرة  تعد  �لثقافة  �أن  �إلى  و�أ�صارت 
�لمتتالية,  �لزمنية  محطاته  خالل  من  تكونت  �لتى  �لمتر�كمة  وعاد�ته 
لتطوره  �أن ي�صبح عائقاً  �إرث �لمجتمع وتاريخه �لتى ل يمكن  كما تمثل 



4�

�لقمة �لعربية �ل�صينية �لأولى للمر�أة

فالمخزون �لثقافي بكل مفرد�ته يعبر عن فكر �لمجتمع وين�صج �صمات 
�لإن�صانية, فالثقافة  �لح�صارة  �أحد رو�فد  باعتباره  و�لم�صتقبل  �لحا�صر 
هي ع�صب �لأمة, ولبنة تكوينها �لأ�صا�صية وخطو�تها �لأولى نحو �لتقدم 
و�لجتماعي  و�لأدبي  �لفكري  �لرقى  لمدى  مقيا�س  وتعتبر  و�لنه�صة 

لالأفر�د و�لجماعات.

�إعادة  �إلى  حرجة  تاريخية  لحظة  فى  �ليوم  نحتاج  �أننا  على  و�أكدت 

�لعطاء  �ل�صتمر�ر فى  وت�صجعها على  �لمر�أة  ن�صاعد  لكى  لأنف�صنا  �لثقة 

و�لم�صاركة وعدم �لن�صحاب و�لتو�ري �إلى �لور�ء و�أكدت على �صرورة �أن 

ن�صتفيد من �لنجاحات وندونها ونحللها وناأخذ نماذج ناجحة تعيننا على 

مو�جهة �أخطار �لم�صتقبل. 

�لأ�صعدة  كافة  على  �لمر�أة  دور  يدعم  �لموؤتمر  هذ�  �أن  على  و�أكدت 

فتح  بهدف  و�لق�صائية  و�ل�صيا�صية  و�لجتماعية  و�لثقافية  �لقت�صادية 

مجالت حو�ر جديدة يكت�صب من خاللها �لعديد من �لخبر�ت و�أ�صافت 

�إلى �أنها تاأمل �أن يكون هذ� �للقاء بد�ية تعاون بين د�ر �لأوبر� �لم�صرية 

�لقومي  و�لمجل�س  عامة  ب�صورة  �لثقافية  و�لموؤ�ص�صات  خا�س  وجه  على 

للمر�أة و�لجمعية �لعربية �ل�صينية للتبادل.
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كلمة �ل�صيدة �لدكتورة / ت�صن دونغ يون
مدير �لمركز �لثقافى �ل�صينى

�أعربت �صيادتها عن �صعادتها بالتكريم من �لجانب �ل�صينى وكذلك �لتكريم 

�لمقدم من �لمجل�س �لقومي للمر�أة.

�أ�صارت في كلمتها �إلى �أن لدى �ل�صينيين �إيمان قوى بدور �لمر�أة, فالمر�أة 

و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية  �لحياة  مجالت  جميع  في  مهم  جزء  �أ�صبحت 

و�لتطوير  �لنمو  عجلة  �ل�صين  في  �لرجل  مع  تقود  وهي  و�لجتماعية, 

�إلى �لأمام.

كما �أ�صارت �إلى �لأن�صطة و�لخدمات �لتى يقدمها �لمركز من �أجل �لتبادل 
�لثقافي بين �لبلدين.

و�أ�صافت �أن �إنجاح هذ� �لموؤتمر يعد خطوة على طريق �لتو��صل و�لتعاون 
و�لتبادل بين �ل�صين و�لدول �لعربية و�أنهت كلمتها بتوجيه �ل�صكر لكافة 
�لح�صور و�لقائمين على �إنجاح هذ� �لموؤتمر �لذى تتمنى �أن يتكرر وب�صكل 
دوري و�أ�صارت �إلى �أن �لوفد �ل�صينى جاء �إلى م�صر يحمل �لحب للجميع 

وليو�صح �ل�صورة �لكاملة للمر�أة �ل�صينية �لحديثة.
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للمراأة القومي  املجل�س 

15 �سارع حممد حافظ - من �سارع الثورة - املهند�سني - اجليزة

ت: 3581 3760 - 3529 3760    ف: 3508 3760

E-mail: ncw@ncwegypt.com
Website: www.ncwegypt.com
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