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 2015 آب 29- 28طوكيو 

 2015 آب 29-28بمبادرة من رئٌس وزراء الٌابان شٌنزو آبٌه، عقد فً طوكٌو للفترة من 

 شخصٌة 150، بحضور "من أجل مجتمع تتألق فٌه النساء: " الجمعٌة الدولٌة للنساء تحت شعار

حضرته عدداً من الشخصٌات .  بلداً من مختلف القارات، وثمانً منظمات دولٌة40قٌادٌة من 

النسوٌة البارزة منهن رئٌسة جمهورٌة لٌبرٌا والممثلة الخاصة لألمٌن العام لألمم المتحدة حول 

العنف الجنسً فً زمن الصراعات المسلحة، والرئٌسة التنفٌذٌة لوكالة األمم المتحدة للمرأة، 

والرئٌسة اإلدارٌة للبرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة، وعدد من زوجات رؤساء دول مثل كٌنٌا 

وأفغانستان ورؤساء وزراء مثل زوجة رئٌس وزراء ٌرٌطانٌا تونً بلٌر، إضافة إلى وزٌرات 

 .    وكاتبات وقٌادٌات فً مؤسسات إقتصادٌة وأكادٌمٌات وناشطات فً حقوق اإلنسان والمرأة

ومن الٌابان شارك رئٌس الوزراء شخصٌاً فً العدٌد من جلسات المؤتمر وكذلك وزٌر خارجٌة 

الٌابان السٌد فومٌو كشٌده ووزٌرة تمكٌن النساء ونائب رئٌس الوزراء، إضافة غلى زوجة 

رئٌس الوزراء والعدٌد من الشخصٌات النسوٌة السٌاسٌة واألكادٌمٌة واالقتصادٌة والثقافٌة فً 

 . الٌابان

ومن البلدان العربٌة دعٌت ممثالت من الٌمن وزٌرة االعالم وطالب جامعً من األردن وطالبة 

 .    جامعٌة من فلسطٌن، وحضرُت عن العراق ممثلة لجمعٌة األمل العراقٌة

تمثل فً وجود النساء والرجال من خلفٌات ي كان الهدفلجمعٌة العامة، ل السنة الثانٌة وفً هذه

 مشاركة ت بالفعل كان. "واو للجمٌع  "لنظر والبت معا فً موضوع ل  عدة،متنوعة وأجٌال

لشباب، وجرت مناقشات حول ا وكذلكواسعة النطاق شملت كبار القادة فً مختلف المجاالت 

.  متنوعة مثل االقتصاد والمجتمع، والتعلٌم وبناء السالممجاالتقضاٌا فً 

- انها السنة الثانٌة التً تعقد فٌها هذه الجمعٌة، وكما وصف رئٌس الوزراء الٌابانً مبادرته هذه 

بأنه مصمم على أن ٌكون العالم فً القرن الحادي والعشرٌن خالٌاً من - فً أكثر من مناسبة

انتهاكات حقوق المرأة اإلنسانٌة، والبد من العمل الحثٌث على معالجة المشاكل المغروسة عمٌقاً 

 .فً قلوب وأذهان الناس والمجتمع

، شدد رئٌس الوزراء أبً على أن الوقت قد حان اآلن لمناقشة الجلسة االفتتاحٌة للجمعٌةوفً 

." كٌف ٌمكننا تحقٌق ذلك "و" لماذا نحن بحاجة إلى تعزٌز مشاركة المرأة فً المجتمع ":ملموسة

أكد أنه بدون وعً الرجال الٌمكن احداث التحول فً مشاركة النساء وال سٌما فً العمل 

كما تكلم عن الهدف الذي تبنته الحكومة فً السعً ان تحتل النساء . المنزلً وفً رعاٌة األطفال

.   بالمائة فً الشركات، والعمل لتحقٌق مثل  هذه الخطة فً الحكومة30مواقع قٌادٌة بنسبة 

وغٌرها من " األمم المتحدة للمرأة"وفً مٌدان التعاون الدولً أشار أٌضا إلى التعاون مع 

، مثل زٌادة مساهمة الٌابان المنظمات من أجل تحقٌق مجتمع خال من انتهاكات حقوق اإلنسان
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 ٌن لٌون ب42 ما ٌزٌد على تقدٌموعالوة على ذلك، أعلن عن . لوكالة المرأة عشرة أضعاف

  الٌابان علىزمللمساعدة فً مجال الفتٌات والتعلٌم على مدى فترة ثالث سنوات، وأعرب عن ع

مواضٌع مثل المرأة والعلوم الطبٌعٌة والتكنولوجٌا وتعلٌم البنات وأنواع ل تعلٌق أهمٌة استثنائٌة

رئاسة الٌابان ، والمرأة والصحة، والمرأة وتنظٌم المشارٌع عندما تتولى  النساءأخرى من تمكٌن

. 2016 عام فً سبعةمجموعة ال

  موظف علٌها ان 300القانون الجدٌد الذي شرع فً الٌابان ٌلزم الشركات التً توظف أكثر من 

وٌفوض القانون الحكومة لمطالبة . تضع برنامجاً لتطوٌر النساء من ضمنها أهداف رقمٌة

الشركات التً التستجٌب للقانون بالتقرٌر، كما ان تقدٌم تقارٌر كاذبة ٌعرض هذه الشركات 

 30وقد حددت الحكومة الٌابانٌة هدفاً بزٌادة عدد النساء الالتً ٌحتلن مواقع قٌادٌة إلى . للعقوبة

 .  2020بالمائة فً سنة 

دارت جلسات المؤتمر ضمن اجتماعات عامة وطاوالت للنقاش رفٌعة المستوى واجتماعات 

 :خاصة، طرحت فٌها العدٌد من التوصٌات من قبل المشاركٌن حول المحاور اآلتٌة

 "،جرت مناقشات حول أسالٌب لتمكٌن إدارة العمل والحٌاة، وأسالٌب لتشجٌع " المرأة واالقتصاد

والوعً، من العمل  نظم جبهاتاإلصالحات التً تشمل مساهمات من الرجال، والتحدٌات على 

لتغلب على ساعات العمل الطوٌلة، اوشملت المقترحات التً طرحت . أجل دعم مشاركة المرأة

االستخدام الفعال لتكنولوجٌا من  ن/بما ٌمكنهموتهٌئة بٌئة عمل مؤاتٌة لكل من الرجال والنساء 

اإلدارة من قبل بما فً ذلك استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت )المعلومات واالتصاالت 

ترتٌبات العمل المرنة التً ال تلتزم بمفهوم ساعات العمل العادٌة، واعتماد النهج وضع ، و(العلٌا

اإلدارة العلٌا دعم هذه على الذي ٌركز على النتائج، والتقدم الوظٌفً، واقترح أٌضا أن 

 . وضرورة دعمها الرائدةكما أشٌر إلى أهمٌة المشارٌع. المبادرات

معاملة ال، والوحٌداتعلى الصعوبات التً تواجهها األمهات  أٌضاً اجتماع المائدة المستدٌرة ركز

، وواقع النساء اللواتً (األمومةبإساءة ما ٌسمى ) بسبب عوامل مثل الحمل أو الوالدة السلبٌة

من وجرى استكشاف تدابٌر الدعم الملموس الذي ٌمكن أن تتخذ . ٌقعن ضحٌة للتحرش الجنسً

الحكومة والبلدٌات اإلقلٌمٌة ومجموعات الشركات والمواطنٌن، وقدمت مقترحات بشأن قبل 

 من خالل خدمات الشبكات وفعالٌة إثارة القضاٌاالقضاء على التحٌز تجاه األمهات الوحٌدات، 

. ، وزٌادة الوعً ببرامج الدعم التً ٌمكن االستفادة منهاومؤسسات أخرى (SNS)االجتماعٌة 

تحسٌن مرٌحة فً وصحٌة سالمة وآمنة بٌئة  إعداد  ٌلعبه األضواء على الدور الذيجرى تسلٌط 

 .تهن وتحسٌن نوعٌة حٌاهنووضعالنساء سالمة 

  من وجهة نظر أن التعلٌم هو المفتاح لتمكٌن المرأة، أشار المشاركون "القضاٌا العالمٌة"بشأن ،

وكذلك اتخاذ االجراءات الالزمة إلى أهمٌة تعمٌم التعلٌم الثانوي، لٌس فقط التعلٌم االبتدائً، 

القضاء على األعراف االجتماعٌة التً لتوسٌع دخولهن فً مجال التعلٌم العالً، بالتركٌز على 

فً المجتمعات ، والرجال، واألوالد، والعوائل فًتغٌٌر العقلٌات وتحول دون تعلٌم الفتٌات، 
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وطرحت قضٌة بعد المدارس عن أماكن . النساء مناصب قٌادٌةان تتولى ، من أجل المحلٌة

قدمت وااللتحاق بالمدارس، السكن فً الدول النامٌة كأحد األسباب التً تمنع الفتٌات من 

. سكنٌة الفً األحٌاءاقتراحات محددة مثل بناء المدارس القرٌبة 

 بعٌنخذ تركزت النقاشات على ضرورة األ المرأة هً الضحٌة األكبر فً الصراعات، وكون

 ،، بما فً ذلك تطوٌر التشرٌعات التً تشجع االستقالل االقتصادي لألراملهااالعتبار احتٌاجات

 وأثٌر، وعلى وجه التحدٌد، ،عملٌات اإلنعاشفً  فً بناء السالم ومشاركة النساءأهمٌة ضمان و

ح زٌادة عدد النساء فً مجال األمن، مثل موظفً عملٌات حفظ السالم، وتنفٌذ التدرٌب لهذه ااقتر

وباإلضافة إلى ذلك، فً ضوء التحدٌات الجدٌدة التً ٌواجهها المجتمع الدولً من صعود . الغاٌة

التطرف، على سبٌل المثال، تأٌٌد الرأي القائل بأن الحكومة، والمنظمات الدولٌة، والبلدٌات 

 إلى حماٌة تسعىاإلقلٌمٌة والشركات، والمجتمع المدنً وكٌانات أخرى ٌنبغً أن تنسق معا و

 .حقوق المرأة فً إطار نهج شامل

، 1325كما طرحت التحدٌات التً تواجه تنفٌذ اآللٌات الخاصة بالخطط الوطنٌة المتعلقة بقرار 

وكٌفٌة الوقاٌة من العنف القائم على النوع االجتماعً، وتقدٌم الدعم لضحاٌاه بما فً ذلك الرجال 

 والصبٌان، ووضع حد لالفالت من العقاب فً عملٌة بناء السالم، إضافة إلى ماهٌة االجراءات

المطلوبة لتطوٌر مشاركة النساء الفعالة فً تنمٌة هٌكلٌة مجتمعاتهن، وفً تطوٌر العمالة 

 .  وتأسٌس الخدمات االجتماعٌة فً فترة معافاة االقتصاد مابعد النزاعات

 وطرق محددة للنساء للمشاركة ،فً آسٌاالرائدة نوقشت المبادرات لدعم صاحبات المشارٌع 

حد سنداي لل إطار "إلى أهمٌة المناقشات وممارسة دور قٌادي فً الحد من الكوارث، وأشارت 

صٌغ فً مؤتمر األمم المتحدة العالمً الذي " 2030 -2015عام من كوارث من خطر ال

. 2015 فً آذار" الحد من مخاطر الكوارثب"المعنً 

 فً مجال العلوم الطبٌعٌة، اتتشجٌع المشاركة النشطة من جانب النساء الباحثوطرح موضوع 

نوقشت لمعالجة التحدٌات العالمٌة مثل تغٌر المناخ، واألمراض المعدٌة والحد من الكوارث، و

ات دراسة العلوم الطبٌعٌة فً الجامعة ودعم الباحثفً الحاجة والتحدٌات لزٌادة عدد النساء أٌضاً 

.  فً الخط األمامًمن النساء النشٌطات

 ،أفكار بشأن بناء فٌها وعرضت  نظم نقاش الطاولة المستدٌرة خاص بالشباب، عالوة على ذلك

 .  تألقهمفٌه الجمٌع، رجاال ونساء،غنً بتنوعه، ٌحقق مجتمع 

  

  ًالتقارٌر التً تضمنت مقترحات محددة، جلسة، قدم المقررون من كل "الجلسة الختامٌة"وف 

اجتماع مائدة مستدٌرة عالٌة "وتقرر أن المقترحات المقدمة فً المناقشات التً دارت فً 

  .كنشاطات ٌنبغً القٌام بهاسٌتم تجمٌعها وصٌاغتها " المستوى

 

  كانت لً فرصة للقاء برئٌس الوزراء الٌابانً بجلسة ضمت عدداً من الشخصٌات من المناطق

 . قدم كل منا بشكل مقتضب جداً أوضاع نساء بلده. الساخنة والدول النامٌة
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  كنت أحد المتكلمٌن األساسٌٌن فً نقاش المائدة المستدٌرة عالٌة المستوى الخاصة بالنساء وبناء

السالم، التً حضر جزء  منها رئٌس وزراء الٌابان، وشارك فٌها عدد من الشخصٌات السٌاسٌة 

من الٌابان ودول أخرى، وممثلً منظمات دولٌة من األمم المتحدة والصلٌب األحمر والناتو، 

 . وشخصٌات أكادٌمٌة

تناولت فً مداخلتً ومناقشاتً تفاقم العنف ضد النساء فً العراق بشكل مرعب بعد احتالل 

تنظٌم داعش اإلرهابً لمحافظات عدة، واستخدامه بشكل منهجً، وهو ٌشكل عنصراً مركزٌاً 

فً أٌدٌولوجٌتهم وممارساتهم، حٌث تعرضت النساء اإلٌزٌدٌات والمسٌحٌات ومن بقٌة 

المكونات للقتل والخطف واالتجار واالغتصاب واالستعباد الجنسً، إضافة إلى اجبارهن على 

كما تعرضت النساء المسلمات للقتل واالعتقال والتعذٌب، وكان من بٌن الضحاٌا . تغٌٌر دٌاناتهن

كما تطرقت إلى نشاطنا بعقد . نساء سٌاسٌات وناشطات واعالمٌات وأكادٌمٌات ومحامٌات

 ، مطالبة المجتمع الدولً للعمل السرٌع 2015منتدى األمن النسوي اإلقلٌمً فً أربٌل فً أٌار 

إلدانة الممارسات البشعة لتنظٌم داعش باعتبارها جرائم إبادة جماعٌة وجرائم ضد اإلنسانٌة، 

واتخاذ االجراءات لمالحقة مرتكبٌها وتقدٌمهم للعدالة وتعوٌض الضحاٌا، وكذلك مساءلة الدول 

تطلعاتنا إلى أن تقوم األمم كما عبرت عن . والمؤسسات الداعمة والممولة للجماعات اإلرهابٌة

المتحدة باصدار قرار ٌتناول حماٌة النساء والفتٌات من مجتمعات األقلٌات من التطرف العنٌف 

 .واإلرهاب

 وخطة الطوارئ التً تبنتها 1325كذلك تناولت فً مداخلتً أهمٌة خطة العمل الوطنٌة لقرار 

الحكومة العراقٌة، ومطالبة المجتمع الدولً لدعم تنفٌذها وكذلك تنفٌذ توصٌات لجنة سٌداو 

، خاصة فً ظل التحدي الذي تواجهه الحكومة العراقٌة 2014المقدمة للعراق فً شباط 

 . والمنظات المحلٌة من نقص فً التموٌل لتنفٌذ هذه البرامج

كما أن محاربة خطر اإلرهاب والتطرف، الذي أصبح ٌشكل تهدٌداً للسلم واألمن العالمٌٌن، 

فقط من خالل العملٌات العسكرٌة، بل ال بد من ستراتٌجٌات اقتصادٌة وسٌاسٌة الٌنحصر  

وفكرٌة وثقافٌة، دولٌة وإقلٌمٌة ووطنٌة، تأخذ بعٌن االعتبار الطاقات الكامنة لدى النساء 

ودورهن كداعٌات للسالم وعنصر أساسً فً نشر ثقافة حقوق اإلنسان وفً عملٌة التغٌٌر 

 .  والتنمٌة وأنسنة الحضارة البشرٌة

  لقد كانت فرصة ثمٌنة لً للتعرف على عدد من الشخصٌات المشاركة فً الفعالٌة، من بٌنهن

زوجة رئٌس وزراء الٌابان واألمرٌكٌة مارٌلٌن هٌوسون رئٌسة شركة لوكهٌد العمالقة، وزوجة 

 . رئٌس أفغانستان، وتداول الحدٌث والنقاش مع العدٌد من شخصٌات أخرى

 

  جرى تنظٌم لً لقاء خارج إطار المؤتمر مع عدد من ممثلً المنظمات غٌر الحكومٌة الٌابانٌة

فً مقر مكتب منظمة العفو فً الٌابان، وكانت فرصة جٌدة فً عرض أهم التوجهات فً نشاط 

المنظمات غٌر الحكومٌة فً العراق والتحدٌات التً تواجهها والسٌما أزمة النازحٌن وواقع 
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وتحدث البعض منهم عن نشاطات ٌدعمون بها النازحٌن فً العراق . العنف المسلط ضد النساء

 . ونشاطات أخرى تعمل على دعم منظمات عراقٌة محلٌة

 

  بعد المؤتمر نظمت لنا زٌارة لمعبد مٌٌجً جٌنكو والتعرف على دٌانة شٌنتو التً ٌدٌن بها نسبة

       . عالٌة من الشعب الٌابانً

 

الصور  من الٌمٌن مع زوجة رئٌس الوزراء الٌابانً، والثانٌة مع المرافقة الٌابانٌة، والثالثة مع سٌدة األعمال األمرٌكٌة 

من شركة لوكهٌد، والثالثة مع فتٌات الشاي الٌابانٌات، أدناه مع زوجة الرئٌس األفغانً اللبنانٌة األصل، ولقاء مع ممثلً 

 . منظمات المجتمع المدنً الٌابانٌة، وصورة جماعٌة مع الوفود األجنبٌة المشاركة فً المؤتمر فً جولة سٌاحٌة

 

 

 

 

 

 

 

 


