
(Unofficial translation) 
 

 
Đại hội Phụ nữ thế giới: WAW! Tokyo 2014! 

 
1. Đại hội Phụ nữ thế giới (WAW! Tokyo 2014!) sẽ được tổ chức tại Tokyo từ 
ngày 12 tháng 9 (thứ sáu) đến ngày 14 tháng 9 (chủ nhật). Sự kiện này được bốn tổ 
chức của Chính phủ Nhật Bản phối hợp tổ chức bao gồm: KEIDANREN (Hiệp hội 
doanh nghiệp Nhật Bản), Nikkei Inc., và Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản, và cũng 
được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản. 
 
2. Tham gia hội nghị chuyên đề này sẽ bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, lãnh 
đạo doanh nghiệp, và các nhà lãnh đạo về mặt tư tưởng đến từ một số quốc gia trên 
toàn thế giới, trong đó có bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF). Các vấn đề sẽ được thảo luận bao gồm: Các lợi ích kinh tế có thể 
đạt được bằng cách phát huy vai trò tích cực của phụ nữ, sự đa dạng trong phong 
cách làm việc, sự phát triển của xã hội, và các vấn đề chung liên quan đến phụ nữ 
trên toàn thế giới. Từ các cuộc thảo luận, thông điệp và ý tưởng về việc làm thế 
nào để thúc đẩy hơn nữa vai trò tích cực của phụ nữ sẽ được gửi đi từ Tokyo đến 
thế giới. 
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