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  حامل لواء التجارة الحرةلعمل كا●

  هيكل ما بعد الحرب في شمال شرق آسيابنية وإزالة ●

  ةوحفتوالم ةنطقة المحيط الهادئ والهندي الحرمستراتيجية تعزيز ا●

  دعوة المعلمين من غزة●

  ليابان واليابانيون إلى المستقبلتتطلع ا●

  

  سيدي الرئيس٬ السيدات والسادة الحضور الكرام

٬ هذه هي المرة السادسة على التوالي التي أخاطب فيها ت شرف االستمرار في قيادة اليابان خالل الثالث سنوات القادمةلْ بعد أن نِ 
  داخلي شعور متجدد بالعزم. الجمعية العامة لألمم المتحدة وب

ن أجل مسوف أفعل كذلك كل ما في وسعي ولحرة. تعزيز نظام التجارة امن أجل ا لن أدخر جهدً  ٬القادمةعلى مدى الثالث السنوات  
  .آسياهيكل ما بعد الحرب من شمال شرق بنية وإزالة 

  

  العمل كحامل لواء التجارة الحرة

ويرجع ذلك إلى أن اليابان نفسها . التجارة الحرة حامل لواءبدور  بالده ةأن يقوم قادفي  بشدة رغبالشعب الياباني فإن ٬ في اعتقادي
   أحرزت نمًوا ملحوًظا بعد الحرب باالستفادة من مزايا التجارة في ظل نظام اقتصادي حر ومفتوح.

الطبقة الوسطى في كل من مت وترعرعت في ظله ون٬ واحدة تلو األخرىمن االنطالق ن نظام التجارة الحرة البلدان اآلسيوية كَ مَ لقد 
  القرن العشرين.  ثمانيناتاليابان تجاه هذه البلدان منذ به  قامت ضخمر مباشر ٬ كان هناك استثمافي خلفية ذلكو هذه الدول.

  وقوانين.  قواعد إلى الذي يستندوح وفتمالو حرالاالقتصادي الدولي  النظامبفضل كان ممكًنا كل هذا 

إذن أن ينهض من ننتظر فَمن ٬ وتقويتهيه الحفاظ علمن أجل أعظم الفوائد في ظل هذا النظام  تجن تنهض اليابان٬ الدولة التيإذا لم 
  إن مسؤولية اليابان والعبء الواقع على عاتقها لكبير حًقا.  دعمه؟أجل 

  إنها أيًضا مهمة اليابان الضاربة بجزورها في أعماق التاريخ الياباني. 

عهدت اليابان إلى أن ولكن بعد ُتذكر. موارد أخرى أي  ينالم يكن لد ة٬الحديث اليابانفي التصنيع التحول إلى دعم لفحم الذي بخالف ا
٬ على الرغم من معجزةقيل عنها أنها في فترة ما بعد الحرب  النموطفرة في في تحقيق التجارة٬ نجحت  فوائدتكريس نفسها لجني 

  .وندرتها شح الموارد

لقد أخذت اليابان من القواعد المسلم بها حالًيا.  تأصبحوالتي  النموبالتجارة ارتباط  قاعدة دولة أثبتت بالتجربةأول اليابان هي إن 
  على عاتقها مهمة نقل فوائد التجارة إلى العالم أجمع. 

كانت راية التجارة الحرة. ًحا بعلى الصعيد المحلي ملو من التغلب على المناقشات والجدل الساخن في بعض األحيان٬ تمكنت 
 بسرعة من قبل االنهائي وتمت الموافقة عليه هاشكل "11TPP"الشراكة العابرة للمحيط الهادئ  تعندما أخذما بعدها سعادة٬  سعادتي

سوف يذكرهما  حجمية شراكة اقتصادية ذات نطاق و٬ وقعت اليابان واالتحاد األوروبي اتفاقباإلضافة إلى ذلكالبرلمان الياباني. 
 .تاريخ العالم

  التحرك نحو األبعد. و٬ إلى مستوى أعلىبد لي من دفع جهودي الومع ذلك٬ يجب أال نركن إلى الشعور بالرضا تجاه ذلك. بل 



من أجل المفاوضات حول الشراكة االقتصادية أبذل قصارى جهدي ٬ سوف منظمة التجارة العالميةتجاه اليابان وباإلضافة إلى التزام 
  منطقة تجارة حرة هائلة في شرق آسيا.ستخلق ٬ والتي "RCEPإلقليمية الشاملة "ا

  .FFRالمسماة و رية الجديدة مع الواليات المتحدةالمحادثات التجانحن نقدر قبل كل شيء٬ لكن و

وكدليل على سنوات طويلة. لمستوى الدولي على مدار نظام التجارة الحرة على اقيادة كل من اليابان والواليات المتحدة  تولتلقد 
شخص في  856000فرص عمل لحوالي  خلقإلى تجاه الواليات المتحدة ليابان الذي قامت به اأدى االستثمار المباشر فقد ٬ ذلك

   المملكة المتحدة.ثاني أكبر رقم بعد ٬ وهو جميع أنحاء البالد

السيارات  بلغ عدديفي حين  ٬مليون سيارة 3.77المنتجة محلًيا داخل الواليات المتحدة عدد السيارات اليابانية حالًيا بلغ حيث 
   .مليون سيارة 1.74المصدرة من اليابان إلى الواليات المتحدة 

  نني أود مواصلة مثل هذا النوع من العالقات بين اليابان والواليات المتحدة. إهذه هي حًقا عالقة المنفعة المتبادلة. 

لمناطق ببناء عالقات مع كل الدول وكل اتحت راية التجارة الحرة صر ذلك على الواليات المتحدة فقط٬ بل قامت اليابان ال يقت
    .أيًضا سنواصل القيام بذلك في المستقبلوأن يساعد اآلخر.  يستطيع من خاللها كال الطرفين

القرن الحادي والعشرين في المنطقة الشاسعة الممتدة من آسيا مع  تتناسبالتي  العادلةلقواعد االقتصادية الحرة وانشر من أجل 
أن  دول مثل اليابان ه٬ ونعني هناحصدت أعظم الفوائد منالدول التي أنشأت النظام ويجب على ٬ المحيط الهادئ إلى المحيط الهنديو

  من به. ؤهذا هو ما أ. دوالجه ههذمثل تقود 

  

  شرق آسياإزالة بنية وهيكل ما بعد الحرب في شمال 

من شمال شرق طويلة األمد أفعل كل ما في وسعي من أجل إزالة بنية وهيكل ما بعد الحرب نني سإ٬ منذ لحظات قليلةلقد ذكرت 
   آسيا.

شهد أي حركة ألكثر من يلم والذي  البلدينالطريق المسدود بين هذا  فتحمع الرئيس فالديمير بوتين من أجل أعمل سوًيا  اآلنني نإ
   من جديد.وتحريكه عاًما  70

مرة  نلتقيسوف ولقمة الثاني والعشرين. اجتماع اهو كان هذا  الرئيس بوتين في بداية هذا الشهر في فالديفوستوك.لقد التقيت مع 
  قريب العاجل. أخرى في ال

سيكون للسالم واالزدهار في اليابان وروسيا. وإبرام معاهدة سالم بين  الدولتينبين  العالقةاإلقليمية النزاع  اياقضحل علينا يجب 
  ر. وبمجرد خروجها إلى النو اليابانو اروسيبين معاهدة السالم  تتحققفقط عندما  ٬أكثر صالبة اشمال شرق آسيا أساسً 

التنفيذ بوناشدت  واألسلحة النووية والصواريخ االختطافمشاكل بقوة على حل وكوريا الشمالية  حثقمت بلقد  السيدات والسادة٬
الذي سيطرأ على اهتمام بالتغيير  كبرأ اليوم ولديّ  .من نفس هذا المكان في العام الماضيذات الصلة مجلس األمن  اتلقرارالكامل 

   كوريا الشمالية.

إن كوريا  ما أن تستغلها أو تضرب بها عرض الحائط.فلقد أتيحت لها فرصة تاريخية أطرق٬ الفي مفترق تقف اآلن كوريا الشمالية 
  كبير. بشكلٍ  نتاجالتي من شأنها زيادة نسبة اإلعاملة ال األيديمستغلة والطبيعية غير الموارد ال تمتلكالشمالية 

مؤسف الماضي الإلى تسوية   النووية والصواريخ األسلحةبمجرد حل قضايا االختطاف وتتغير لم ولن إن سياسة اليابان 
  الواعدة.  أي مساعدة إلطالق العنان إلمكانات كوريا الشماليةاليابان دخر تلن و. مع كوريا الشمالية الدبلوماسية  عالقاتالوتطبيع 

  على جعل هذا األمر حقيقة. لدي عزم وإصرارعودة جميع المختطفين اليابانيين٬ و سنحقق. اا وتكرارً مرارً ذلك يجب أن أكرر ولكن 

االنطالق إلى وكوريا الشمالية٬ مع  عدم الثقة المتبادلة على استعداد لكسر جمود مشكلة اأيضً  ننيإالختطاف٬ من أجل حل قضية ا
قمة بين اليابان البشأن اجتماع أي شيء  يتحددفي الوقت الحالي٬ لم وكيم جونغ أون.   االلتقاء وجًها لوجه مع و بداية جديدة

على أنه يجب أن يكون اجتماًعا يساهم تصميم وإصرار  فلدي٬ ان باإلمكان عقد اجتماع قمة بين البلدينولكن إذا ك. وكوريا الشمالية
  في حل قضية االختطاف.

التي البلدين قادة الزيارات المتبادلة على مستوى  تستمروف س .يةالصين يةاليابانالعالقات على  بإيجاز أعلقا أن اسمحوا لي أيضً 
يضيف إلى سمما . ليابانل جين بينغ يشالرئيس الصيني زيارة ليتبعها  ٬لصين الشهر المقبللبزيارة حيث سأقوم  ٬بدأت هذا العام

  . وإلى المنطقة بأكملها محوًرا محدًدا آخر لالستقراربين البلدين الثنائية  عالقاتال



  

  

  ةحوفتوالم ةالهادئ والهندي الحر تعزيز استراتيجية منطقة المحيط

المتجمد الشمالي إلى بحر الذي يمتد من المحيط  مالحيالممر الأهمية ٬ فإن هيكل المواجهة من شمال شرق آسيابنية وعندما يتم إزالة 
 .زدادست ٬ عبر المحيط الهادي إلى المحيط الهندياليابان

في هذه المياه  ٬ تأمل في االستقرار والسالميًضا منطقة اقتصادية حصرية واسعةوتمتلك أهذا الممر على التي تقع مباشرة  اليابانإن 
  . فوقهاالتي األجواء وكذلك في 

األوائل ِمَمن  سالفاألَ و .الهنديالمحيط الهادئ و المحيطوهما التقاء البحرين" ) عند "آسيان( رابطة دول جنوب شرق آسياتقع بلدان 
هذين المحيطين إلدخال  زمنية بعيدة اتفترمنذ عبروا هم َمن الجزرية في المحيط الهادئ  ما نسميه اآلن بالبلدانيعيشون في كانوا

  إلى أفريقيا الشرقية البعيدة.البضائع 

البحار خيرات رغبتنا في الحفاظ على ترجع إلى " ةحوفتوالم ةنطقة المحيط الهادئ والهندي الحرإن ما أسميه "استراتيجية م
معنا تي تشترك ٬ بل وجميع الدول والشعوب الالمتحدة وأستراليا والهند وغيرها٬ وكذلك الواليات السابقة٬ مع هذه البلدان المفتوحة

  .قصدمفي نفس ال

نعم٬ هذا هو إيماني واعتقادي  .ى القواعدعل ينالقانون والنظام القائمهو شاسعة لبحرية والجوية الا مساحاتيحكم هذ الإن ما يجب أن 
  الراسخين. 

فخر بعد أن حصلوا على  بكلبالدهم إلى في اليابان من ماليزيا والفلبين وسريالنكا الدارسين ٬ عاد الطالب األجانب منذ فترة
  .في اليابان سوى فقطيمكن الحصول عليها ال جستير التي درجة الما الدرجات العلمية هيكانت هذه  الدرجات العلمية.

خفر السواحل سلطات  المبعوثين منباإلضافة إلى الطالب . السالمة واألمن البحرياستراتيجية الماجستير في حصلوا على درجة 
الطالب الذين و في كل الدول اآلسيوية.كبار من سلطات خفر السواحل  ونمسؤولهناك أيًضا  كان٬ البرنامجهذ للدراسة في  ةالياباني

   .البرنامجمنذ فترة هم طالب الدفعة الثالثة لهذا تخرجوا 

هذه الحقيقة البرنامج  هذافي  الطالب يتعلم ٬في كل عام. القواعدحكم القانون ويستند إلى ٬ وإنما  يستند إلى القوةإن النظام البحري ال
ا ونتوقع منهم عليهم كثيرً  عّولنُ  بالطبع يمكننا أن .من اليابان ويتم توجيههم إلى البحار كمبدأ توجيهي لحياتهم اويعتنقونه الراسخة
  والسامية. بالضبط مهمة اليابان النبيلة يح٬ هومحيط الهندي والهادي الحر والمفتالإن تنشئة َمن سيقومون بحماية الكثير. 

  

  المعلمين من غزة دعوة

   برنامج جديد ولكنه متواضع. إعداد٬ قمت به الخطابلهذالتحضير ٬ أثناء السيدات والسادة

كون هذه ستإلى اليابان.  قطاع غزةفي  عداديةالمدارس االبتدائية واإل معلميمن حوالي عشرة  قوم بدعوةن٬ سعام القادمالفي بداية 
   سنوًيا.من غزة وسنواصل دعوة المعلمين  هي الدفعة األولى

الوضع في سينظرون إلى ٬ من الناحية الثقافية والتاريخيةعنهم كلًيا مختلف ال بلدال٬ يجدون أنفسهم في اليابانسن الذين يالمعلمهؤالء 
سيكون لها تأثير تجربة الهذه  المنطقة من جديد.وإعادة النظر في أنفسهم مكنهم من وأشمل ي منظور أوسعبغزة والشرق األوسط 

  .  عزاء لهمك فريد من نوعه

يصبح هذا نأمل أن  ناولكن. جهودوسعهما من ما في بذل  طرفينعلى كال ال٬ يجب مالسالتحقيق من أجل ومما ال شك فيه٬ أنه 
  . رعايتهمتحت مل للمدرسين من غزة واألطفال من األوسائل منح بصيص  إحدىالبرنامج 

 ِمَمنالطالب  أيًضا أالفسيكون هناك ومعلم.  200ن ِمَمن لديهم خبرة زيارة اليابان ر عشرون عاًما٬ سيصبح عدد المعلميبعد مرو
  نتطلع إلى ذلك اليوم. تتلمذوا على أيدي هؤالء المعلمين. نحن

  

  تتطلع اليابان واليابانيون إلى المستقبل

  العالم والمنطقة.ضمان مستقبل ٬ هو لتي نقلتها لكم اليوم إلى حد ماإن هدف الدبلوماسية اليابانية ا



 ٬نحن جيل اليومواجبنا أما . سيعيشون في اليابان في المستقبل التحديات بقوة ِمَمنلشباب أن يواجه اهو  باإلضافة إلى ذلكما أتمناه  
  ذلك بسهولة. بالقيام لهم تتيح خلق بيئة فهو 

  جديدة على وشك أن تهب على اليابان. التغيير اليبدو كما لو أن رياح 

العرش ولي العهد سمو إلمبراطور عن العرش وسيتولى ٬ سيتخلى جاللة اقادممن العام الحتى بداية شهر مايو بريل شهر إمن نهاية 
جاللة تنازل مصاحب لإمبراطوري عام التي يحدث فيها تغيير  200منذ  ىولالمرة األ يه ههذ ٬عفي الواق اإلمبراطوري.

ابتهاًجا بهذه  الطيبة األماني لتقديمسيأتون ِمَمن لشرف من جميع أنحاء العالم ضيوف ابسنرحب  ٬أكتوبرشهر في . اإلمبراطور الحالي
  المناسبة. 

ه وستولى قيادة المناقشات حول القضايا التي تواج .G20 ٬ ستستضيف اليابان قمة مجموعة العشرينالقادمالعام في شهر يونيو 
   المجتمع الدولي٬ بما في ذلك وضع االقتصاد العالمي والقضايا البيئية كرئيس لالجتماع.

 ةالسابع الدورة يه ههذ(تيكاد). فريقية تمر طوكيو الدولي حول التنمية اإل٬ ستستضيف اليابان مؤسشهر أغسطفي و٬ وبعدها مباشرة
القادة اكتسبت من خالله ثقة ال تتزعزع لدى و 1993منذ عام  شديدفي المحافظة على عقده بحرص اليابان للمؤتمر الذي استمرت 

أنا شخصًيا أبرزت  اال طالم٬ التي "التغطية الصحية الشاملة"فيما بيننا  سنتناول بالنقاش٬ على سبيل المثال في إفريقيا كلها.الوطنيين 
  .مراًرا وتكراًرا في العديد من المراتأهميتها 

األلعاب دورة طوكيو مدينة تستضيف وأيًضا س٬ كأس العالم للرجبي قادمفي العام التستضيف ساليابان أن ٬ أيًضاننسى ال نستطيع أن 
  المستقبل ونتطلع إليه.  نضع أعيننا على نحن .2020عام  والبارالمبية األولمبية

يابانيون الذين سوف يصبح ال. حيويةقوة و٬ فإن اليابان تزداد مباشر على المستقبل بشكلٍ أعينهم عب الياباني عندما تضع اليابان والش
الجيل القادم من الشباب  أعتقد أن مثل هذاو مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.أناًسا يتحملون المستقبل إلى  ينظرون باهتمام

  إنني على يقين من ذلك.  "روح األمم المتحدة".راية ى نحو جدير بالثناء بوصفهم حملة علسيعمل الياباني 

٬ فإن أهمية األمم المتحدة في عالم القرن الدوليأنه في ضوء عدم إحراز تقدم في إصالح مجلس األمن لكم أذكر أود أن ٬ في الختام
   ا عن مساهماتها في األمم المتحدة.اليابان أبدً كي ال تتخلى  سبٌب أدعىولكن هذا  .على المحكدي والعشرين أصبحت الحا

ا في إصالح مجلس األمن وإصالح األمم المضي قدمً ستبذل قصارى جهدها في  أن اليابانلكم تعهد أأنهي كلمتي بأن ٬ النهايةوفي 
  . غوتيريس أنطونيولألمم المتحدة السيد مع األمين العام  جنًبا إلى جنبالمتحدة 

  شكًرا جزيًال لكم.

  

    

  


