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 المتحدة لألمم العامة لجمعيةل 74 الدورة أمام

 2019 سبتمبر 24

 

على  75 الـ بالذكرى المتحدة األمم ستحتفل الرئيس، يسيد-1

 .لها رئاستكمفي ظل  تأسيسها

قد سارت  اليابان، دي،بال بأن مأذكرك أن أودوبهذه المناسبة، 

عملت و المتحدة األمممبادئ  بخدمة يتعلق فيما ثابتةبخطى 

 .من أجل تحقيق أهدافها جهدها قصارى بذل دائًما على

 ثالثة اآلنمر على تأسيسها حتى  التي المتحدة ألممبالنسبة لو

 والبالنسبة لها، هيكلي الصالح فلقد أصبح اإل قرن،ال أرباع

 نسعى نحنو .، أمر حتمي للغايةاألمن مجلس إصالح سيما

باإلضافة إلى ذلك،  .اإلصالح لهذا مبكرال تحقيقال إلى

من خالل و .2022 عام انتخابات في أيًضا اليابان ستشارك

ترغب  الدول، من العديدوتأييد  دعم على أخرى مرة الحصول

 ،األمن مجلس في دائم غير كعضو عملهااليابان في تولي 

بذل قصارى جهدها من أجل المزيد من تحقيق مبادئ األمم و

ونحن نتطلع إلى الحصول على دعمكم القوي لنا في المتحدة. 

 هذا الشأن. 



 العرش، جديد إمبراطورفقد تولى  اليابان،يتعلق ب مافيو

 جاللةموعد االحتفالية التي سيعلن من خاللها  واقترب

حيث  ،هذه الحقيقة والدولية المحلية للجماهير اإلمبراطور

 .القادم أكتوبر 22 فيستقام 

 القادة وكبار والحكومات الدول رؤساءهذه االحتفالية  سيحضر

ستكون فرحة و ،ومحلية دولية ومنظمة دولة 200 حوالي من

 اإلمبراطور عهد بدايةمع  لناخالل تقديمهم التهنئة  عارمة

 غير فرصةالمناسبة  هذهمن  الياباني الشعب خذسيت .الجديد

تقوم به  الذي الدور فيمرة أخرى  التفكير إلعادة مسبوقة

  .لعالمتجاه ا اليابان

 الركود فيها تسبب التي الفترة أصبحتلقد  دي،بال في

 الداخل إلىينظرون  الناس جعل فياألمد  طويل االقتصادي

  .الماضي منفقط جزًء 

 المواطنين اليابانيين وعيمن  ترفع التياألحداث  تواريخإن 

 مثل المستقبل نحو أنظارهم وتوجه العالم مع القوية بالروابط

 فياآلن  الشرسة منافساتها تستمر والتي للرجبي، العالم كأس

 ستعقد التي والبارالمبية األولمبية األلعابودورة  ،اللحظة هذه

 الذي 2025 الدولي إكسبو معرضو ،طوكيو في القادم العام

مثل هذه  – بها المحيطة والمنطقة أوساكامدينة  ستستضيفه



 كأحداث اليابانفي  تقويمال على كبير بخط   ةمكتوباألحداث 

 .تاريخية

 االعتماد أن هناك جيل جديد ِمَمن يمكنيمكننا القول ب ،ذلكوب

 .تنشئتهم اآلن يتم المتحدة األمم في تنفيذ مبادئ عليهم

 سيعقد الذيالمؤتمر  أيًضا ماعتبارك في واتضع أن ممنك أود

 .القادم بريلإشهر  في اليابان في

 والعدالة الجريمة لمنع عشر الرابعالمؤتمر  يعقدحيث س

 األمم مؤتمر" باسم المعروفو المتحدة، لألمم التابع الجنائية

 برئاسة سنوات، خمس كل مرة يعقد الذيو ،"للجريمة المتحدة

مدينة  في والجريمة، المخدراتب المعني المتحدة األمم مكتب

 .باليابان كيوتو

 عام منذ عاًما 50ويعقد هذا االجتماع هذه المرة بعد مرور 

ول مرة، أل االجتماع هذا اليابان استضافت عندما ،1970

 .أوروبا خارج عقدي الجريمة لمنع المتحدة لألمم مؤتمر كأول

 الكرز أزهارب المليئة كيوتومدينة إنني على يقين من أن 

المتخصصين في  الخبراءباستقبال  سعدتَ  سوفالمزدهرة 

  .والترحيب بهم القانون إنفاذمجال 

 

 التي القيمة معرفة إلى المرء يقود للتواآلن ذكرته إن ما -2



 أنها حيث منوذلك  العالم، مع تفاعلها خالل اليابان إليها تسعى

 قدرات كل فرد من تعزيز هو األساسي هاهدفو التعليم، قدرت  

 .األفراد

 ما جوهر هو يزال وال كان ،بذلك القيام في االستمرار إن

 .العالم بقية تجاه اليابان به هماتس أن يمكن

 الذين القانون إنفاذالمتخصصين في  خبراءلل بالنسبةحتى 

 فترة منذاليابان  سعت ،القادم الربيع في كيوتو في سيجتمعون

هؤالء مثل تنمية  مواصلة وهو الخاص دورهاللقيام ب طويلة

  .مرة واحدة فقطلالجتماع بداًل من دعوتهم للحضور والخبراء، ا

 تابع معهد متخصص أول اليابانأنشأت  ،1962 عام فيف

حول  المعرفةتعميق  بهدفوذلك  طوكيو، في المتحدة لألمم

  .الجريمة منع

 لمنطقة المتحدة األمم معهدتحت مسمى " المعهد هذاتم إنشاء 

 ،"المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع األقصى والشرق آسيا

أول ك موريس، نورفالعالم الجريمة الشهير الراحل رئاسة وب

 العام، هذامن  سبتمبرشهر  نهاية بحلولو. رئيس لهذا المعهد

 .للعالم الخريجين من كبيًرا عدًدا أخرج قدهذا المعهد  كونسي

 5900 من أكثرالكلي لهؤالء الخريجين  المجموع ويبلغ

 منخريج  2949 المثال، سبيل علىو ذلك، في بما ،شخص



 .فريقياقارة إ من خريج 678و آسياقارة 

 .لطوكيو زيارة يوسفزي في مالالكانت  ،الماضي مارس في-3

من  حوالي أكثر هناك"قائلة:  مباشرة في عينيمالال نظرت 

من أجل  الضرورية المهارات إلى يفتقرن فتاة مليون 100

وذلك  الحديثة، التكنولوجيا من جيد مستوى على لحصولا

 12 البالغو التعليم من األدنى الحد على يحصلن ال ألنهن

 ".عاًما

 المرحلةتعليمهن ب الفتيات جميع أكملت إذا نهبأ وتقول

 دوالر تريليون 30 إلى يصل ما إضافة فبإمكانهن ،اإلعدادية

 .العالمي االقتصاد إلى أمريكي

 لمجموعة أوساكا قمة قبل اليابان إلى مالال قمت بدعوة لقد

ألنني أردت  ،الماضي يونيو في هاترأست التي G20 العشرين

 .أمام القمة والفتيات المرأة نيتمك سياسات تسليط الضوء على

 العالم فإن ،لديهن التي اإلمكانات إظهار من النساء تمكنت إذا

 .مما عليه اآلن بكثير أكثر سيتألق

 كذلك؟ أليس ،والواقع واضحة حقيقةأعتقد أنها 

 ارتفاًعا العمل في النساء مشاركة معدل شهد حيث اليابان، فيف

  .يومي بشكل   الواقعة الحقيقة هذهب أن تشعر يمكن ملحوًظا،

 إليه دعت ما تضمين من تمكنا أننا وإنه من دواعي سروري



 G20 العشرين مجموعة قادة قمة إعالن من كل في مالال

 .ة بهالملحق األخرى الختامية والوثيقة

 الفتيات لجميع والجيد الشامل التعليم بتعزيز" تعهدناحيث 

في المقدمة والعمل  دائًما أن تكون اليابان ترغب. "والنساء

 .اعي والجهودالمس هذهمثل  قيادةعلى 

 

 من تنزانيا.  ةلواآلن، دعوني أعرفكم ببعض األمث-4

 الماراثون عّداء أتذكر عمري،كنت في سن الثالثين من  عندما

 هائلة في المنافسة الذي أظهر قدرة ،اإيكانج جوما ،من تنزانيا

األم  وطنه إلى عودته بعد .طوكيو ماراثونعلى سباقات 

 اعلى أنه اليابانإلى  ينظر الذي ا،إيكانج السيد أصبح تنزانيا،

 لوكالة المحلي المكتب في الحسنة للنوايا سفيًرا ثاني،بلده ال

 .الدولي للتعاونة يالحكوم اليابانية وكالةال ،"جايكا"

 تموفي نفس الوقت، كانت هناك سيدة مليئة بالطاقة والحيوية 

 االثنانوحد  ."تسمى "ميوا إيتو هناكللعمل  اليابان من إرسالها

 على إيتو السيدةجانبها حصلت  فمن .جهودهما وتعاونا معًا

في  فاجتهد ،كانجايإ السيدأما  ،يابانية شركة 13 من تمويل

العبات في  يصبحنبإمكانهن أن  الالتي فتياتال عنالبحث 

بإقامة  اجهودهم وجتت  وفي النهاية  .المستقبل فياألولمبياد 



 .تنزانيا في ةنسائيال والميدان المضمار سباقاتل بطولة أول

 .2017من عام  نوفمبر في ذلك كان

 االبتدائية المدارسطالبات  من فتاة 1000 دعوة تمت

ِمَمن يعيشون على مقربة من مكان إقامة البطولة  واإلعدادية

 لم لكنفي األماكن المخصصة لجمهور المشاهدين. ليكونوا 

بل  فقط، الحدث مشاهدةهناك هو  من تواجدهنالهدف  يكن

والحد من  تجنبب تتعلق تعليمية مواد توزيعأجل  أيًضا من

من  حيث كان الهدف اآلخر. المراهقاتعند  حملحدوث ال

  .التعليمية المواد هذه قراءةهو  الفتياتهؤالء  وجود

 

الماساي  شعبالمنطقة التي يعتبرها  فيو تنزانيا،ب أروشا، في

جبل  قمة أعلى رؤية يمكن حيثو ،موطنهم األصلي وآخرون

إعدادية  مدرسة افتتاح تم الشرقي، الشمالشرق  في كليمنجارو

 من ،2016عام  يناير في" ساكورا" اسم تحت الفتيات لجميع

 .اليابانيين من مجموعة جهود خالل

وتتبع هذه المدرسة نظام اإلقامة الداخلية بالمبيت حتى توفر 

بالمدرسة  اتبالالط عددوازداد  .ومأمونة آمنةللطالبات بيئة 

 .هذا العام ربيعفي  طالبة 162 إلى البداية فيطالبة  24 من

 ،من الناحية المالية المدرسةبدعم هذه  اليابانية الحكومةوتقوم 



 يابانية حكومية، غير منظماتمن خالل  تتم عملية إدارتها لكن

 .ومحلية

وهي  (STEM)المتعلقة بـ موادوتقوم المدرسة بتدريس ال

 تجنب كيفيةوأيًضا  والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا لومالع

  .فيها المرغوب غير الحمل حاالتحدوث 

 

 ين،يابانيال عمالاأل لارجواحد من  أعرف أيًضا، كمبوديا في

نابع من  مشروعمن خالل  هناك، التعليم تحسين على يعمل

 .تماًمافكره الخاص 

 ذوي من المخضرمين المعلمين بإرسال المبادرة هذه تقوم

 اليابان من والرياضيات العلوم مادتي تدريس في الخبرة

 في معلمين يصبحوا لكي والشابات الشباب بتدريب ليقوموا

 بال معلمون"على نفسها اسم  المبادرة هذهوتطلق  .كمبوديا

 ".حدود

أن  دخل السرور إلى قلبي عندما أدركتلقد تأثرت كثيًرا و

 أنفسهم يكرسون الياباني الخاص القطاعهؤالء األشخاص من 

 الفتيات، خاصة بصفة  و الشباب، لتعليم الطريقة بهذه طواعيةً 

 االكتراث دون محضذاتي  بدافع كمبوديا،في و ،تنزانيا في

  .شخص أيأو تقدير  اعتراف على لحصولبا



 

 يقل ال لما امفيًدا ومثمرً  بتوفير تعليًما اليابان حكومةستقوم -5

 لبلدانفي ااب بشالو لاطفشخص من األ ماليين 9 عن

 اآلسيوية والبلدان الكبرى الصحراء جنوب الواقعة فريقيةاإل

 .المقبلة ةالثالث السنوات خالل

 المدارس ألطفال" اإللكتروني التعلم"في  عللتوس نخطط نحن

 الرياضياتمادتي  تعليم وكذلك ،سريالنكا في االبتدائية

  .رواندا في اإلنترنتباالستفادة من  والعلوم

 كبير حد   إلى مستوحاة المساعي هذه نأذكر أ أنهنا  يجب لكن

 .الخاص القطاعالمبذولة من جانب  الجهود من

 

التي أقوم  التوالي على السابعة المرة هي هذه الرئيس، سيدي

لألمم  العامة الجمعية خالل العامة المناقشة في بيان إلقاءفيها ب

  .المتحدة

 والفتيات النساء تمكين أهمية على باستمرارذلك  خالل أكدتو

  .للجميع الصحية الرعايةتوفير  وأهمية

 اجتماعات خاللهذا العام أيًضا، ولقد تناولت هاتين المسألتين 

  .بجلسات جانبية منفصلة

 المشاركة جوهر أن علىأن أواكد  أود الوقت،ذات  وفي



وذلك  ،بشدة التعليمقيمة  نقدر أننا حقيقة فييكمن  لليابان الدولية

دعوني  .للتو تحدثت عنها التي اليابان مساهمات من يتضح كما

 ، أي(foster power)أقول بأن اليابان تطمح إلى أن تكون 

"القوة الداعمة والحاضنة"، التي تعمل على تعزيز القدرات 

 البشرية. 

 

وبما أن كلمتي قد أشرفت على االنتهاء، أود أن أتحدث إليكم -6

 .بإيجازعن ثالث نقاط 

 

 النقطة األولى تتعلق بموضوع كوريا الشمالية.

 نهج نحيث أ .ترامب الرئيس يتبعه الذي النهج تؤيد اليابانإن 

 بصراحة الزعيمانخالله  من يتحدث الذيالقلوب المفتوحة 

 المطروحة المشكالت حلعلى  ويعملون البعض بعضهما مع

 قدفيما هو قادم،  مشرق مستقبلفيها  بين أيديهم، وهم يرون

 .الشمالية بكوريا المحيطةالديناميكية  تغير

 دون لوجه، وجًها أون جونغ كيم الزعيم مقابلة علىإنني عازم 

 .شروط أي

 عالقاتهاالتطبيع ل تحقيق هولليابان  الثابت الهدفإن 

 لمختلف شاملال حلال خالل منمع كوريا الشمالية  الدبلوماسية



قضايا  العالقة والتي تتعلق بكوريا الشمالية، بما في ذلك القضايا

من أجل تسوية  وذلك الصواريخو النووية واألسلحة االختطاف

 .المؤسف الماضي

 

: أود أن أشارككم قلقي ومخاوفي تجاه األوضاع النقطة الثانية

 في الشرق األوسط. 

 جريمة السعوديةالخام  النفط منشآت على الهجوم كان لقد

رهينة  الدولي االقتصادي النظام ، اتخذت منخسيسة للغاية

 .لديها

 المرشد لي مباشرة بهصرح  الذي التصريحإنني أثمن كثيًرا 

ث أخبرني بأنه استصدر حي ،خامنئيالسيد  إيران في األعلى

وهي: "ال  تستنكر األسلحة النووية وتتنصل منها ثالثة فتاوى

 ذلكتحقيق  كما أنه كفل ،"مهاوال نستخد ،جهاننت وال ،كهانمتل

 .وىاالفت تلكالكامل ل تطبيقال خالل من

 الرئيس مع قمة اجتماعبعقد  أيًضا الصباح هذاقمنا  لقدو

  .، وهو التاسع من نوعهروحاني

كقوة كبرى أيران  يتغير هو أن أدعوإن دوري الثابت الذي ال 

المستمدة على الحكمة ترتكز تصرفات إجراءات وأن تتبع إلى 

 تاريخها الغني.من 



 األطر ستستخدم اليابان أن يه ،واألخيرة ،النقطة الثالثة

 المساواة عدمو الفوارق من للحد والعولمة، األطراف المتعددة

 .بشكل  عام

 عبراالقتصادية االستراتيجية  الشراكة اتفاقية أعقاب في

 بين االقتصادية الشراكة واتفاقية، (TPP) الهادئ المحيط

 االقتصادية اإلقليمية الشراكة فإن األوروبي، واالتحاد اليابان

من خالل  اتفاق، إلى لالتوص وشك على (RCEP) الشاملة

  .في سبيل ذلك دافعةال قوةال بمثابةالتي تعمل  اليابان مساهمة

سيصبح بذلك العالم أكثر ترابًطا، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد 

 الناجون من الفقر. 

، G20و G7 قمة مؤتمري األخيرة،اآلونة  ترأست فيلقد 

في إفريقيا  للتنمية الدولي طوكيو مؤتمرقمة  وكذلك

(TICAD)، وتكراًرا مراًراالتجربة ب وأثبت مرات، ةثالثل 

كعامل من  الدور هذا بالفعل لها األطراف المتعددة رطاأل أن

 عوامل المساواة. 

 إضافة تمتقد كنتيجة لذلك،  أنهوأرجو منكم أن تالحظوا 

منطقة المحيط " مصطلحو" الجودة عالية تحتية بنية"مصطلح 

 .الدولي المجتمع قاموس إلى" مفتوحةالو حرةال الهندي والهادئ

 



 "7تيكاد" إفريقيا في للتنمية الدولي طوكيو مؤتمرلقد ولد -7

الذي عقد في فترة سابقة من هذا العام من جديد تحت اسم 

 . "تيكاد الجديد"

فصاعًدا،  اآلن من إفريقياتتحدث عن  التي الكلمات ألن ذلكو

  .والنمو االستثمار تتحدث عن قصص أن يجب

 بالتوازي الذي عقد" األعمال منتدى" كان الواقع،وعلى أرض 

مع مؤتمر التيكاد يَع ج برجال األعمال من إفريقيا واليابان 

 .ويملئه الرغبة والحماس

اإلحساس من خالل مشاهدتي للمنتدى استقر في يقيني لقد 

رحات استثمارية وعروض ومقتجديدة، بميالد مشروعات 

 . قريبًاجديدة تتحقق 

وسيتغير العالم . فريقيا سيمنحنا القوة والتشجيعإن التغيير في إ

أيًضا بالطبع. بإمكاننا تغييره من خالل ما نبذله من جهود. 

علينا  يجبفي النهاية، أود أن أختتم كلمتي باإلشارة إلى أنه و

  .القاعة هذه من داخل هناهذا التصميم من  على التأكيد إعادة

 أشكركم على حسن االستماع. 


