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 ، السيدات والسادة الحضور الكرامسيدي الرئيس

وشغفها  إخالص اليابانعن وقبل كل شيء  اليومأن أتحدث إليكم كنت أنوي  

 عليكم بعض أردت أن أعرضكما  .SDGs تنفيذ أهداف التنمية المستدامةب

 الطرق المبتكرة التي عززنا بها الوعي العام داخل اليابان.

ا مهمة بالنسبة لي شخصي   ،(We-Fiمبادرة تمويل رائدات األعمال )لماذا تعتبر 

 .لحكومة اليابانبالنسبة وكذلك 

ا لليابان". " ،"التغطية الصحية الشاملة"أننا سنجعل  أعلنتلقد  وسنعقد شعار 

ا في ا مؤتمر   يكون موضوعه الرئيسي هو  في طوكيومن هذا العام ديسمبر كبير 

 التغطية الصحية الشاملة.

 . طويلة أتحدث عنهاأود أن  قائمة األشياء التي

بثبات.  اتفاق باريسااللتزام ب علىعزمنا  .ساهماتنا في تحقيق سيادة القانونم

تحتية من خالل االستثمارات سياستنا في معالجة الطلب العالمي على البنية ال

 .عالية الجودة

الدولي الحر والليبرالي هو النظام الحفاظ عليه ما تريد اليابان أن باإلضافة إلى 

 متعددة األطراف.واألطر نفتح والم

بصفتها الضامن تجاه األمم المتحدة  كبيرةتوقعات  لديهن العالم وفي الواقع، فإ

ومن أجل هذا، ينبغي إصالح مجلس األمن دون أدنى تأخير  والحارس على ذلك.

ا إلى جنب اليابان جاهدة  عملوست. لمطالب العصر استجابة   من مع أصدقائها جنب 

اليابان الثابت هو القيام التزام أن أذكر أن أردت . تحقيق هذه اإلصالحاتأجل 

 . م العالمي كعضو دائم في مجلس األمننشط في السال بدور  



 قضيةهي أال و ،على قضية واحدةخطابي ومع ذلك، ليس لدي خيار سوى تركيز 

  كوريا الشمالية.
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كان بغض النظر عما إذا و. سبتمبر 3أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية في 

  تجاوز بكثير االختبارات السابقة. حجمهبلة هيدروجينية أم ال، فإن قنل ااختبار  ذلك 

مجلس األمن قام  ذيال، "2375القرار "الحبر على أن يجف قبل وقبل وبعد ذلك، 

طالق بإكوريا الشمالية قامت  ،لفرض عقوبات على كوريا الشماليةبتمريره 

 كال  تم إطالق  .سبتمبر 15يوم مرة أخرى في وأغسطس  29يوم في الصواريخ 

 مدى القدرة على الوصول إليها. رفوق اليابان وليظه رمنهما ليم

ا وعلى مضى.  أخطر من أي وقت   التهديد كان ا جد   البصر. َمْرَمىحيث كان قريب 

مر على  يهاعلتي دأبنا د نزع السالح الوبجه ْسَتخفتحاول كوريا الشمالية أن تَ 

المدمر إن نظام عدم االنتشار على وشك أن يعاني من ضربة قاسية من  السنين.

 . على مدار التاريخ األكثر ثقة

 اءاألعز سيدي الرئيس، زمالئي

في كل بها  مررناا عن تلك التي نوعي  وا عد مختلف تمام  ب   لهاهذه األزمة األخيرة 

 . ديكتاتور حيازة أسلحة الدمار الشاملمرة حاول فيها 

 بالفعل، أو على وشك أن تصبحأصبحت النووية لكوريا الشمالية إما  األسلحةإن 

هي الصواريخ  أو آجال   عاجال  إما  ستصبح وسائل نقلهاو قنابل هيدروجينية.

 .ستية العابرة للقاراتيالبال

من  وإلى أي  م كَ ل   ا منذ نهاية الحرب الباردة،عام   20على مدى أكثر من 

كما ؟ إلى هذا الحد على هواهم نأطلقنا العنان ليفعلوا ما يشاؤوالدكتاتوريين، 

 كوريا الشمالية.لفقط فإننا سمحنا بذلك ، اآلن اتضح

 أعيننا اآلن.  الذي نجده أمامهذا هو الواقع 

 . أدى إلى هذا الوضعليس هو ما  الحوارنقص  ومن المؤكد أن
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للتسلح  أثنى كوريا الشمالية عن سعيهالقد شعر الكثير منا باالرتياح ألن الحوار 

. ليس مرة واحدة فقط بل أنقذ الحوار العالم من األزمةكما األسلحة النووية، ب

 مرتين. 

 كانت في أوائل التسعينات المرة األولى

في ذلك الوقت، لم يكن التهديد الذي فرضته كوريا الشمالية أكثر من مجرد 

 .من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظم التفتيش األخرى إظهار انسحابها صراحة  

 المقصد من ذلك.  القلق والتوتر لغموضإلينا ولكن تسرب 

ما يعرف  تحقق ،1994عام في أكتوبر وبعد العديد من التقلبات والمنعطفات، 

 باسم "اإلطار المتفق عليه" بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية.

في و ،النووي برنامجهاعن  يتخلبالكوريا الشمالية تقوم ، اإلطارهذا وبحسب 

 قوم بتقديم الحوافز لها. ن، المقابل

منظمة  كوريا الجنوبيةوت اليابان والواليات المتحدة ا لهذه الغاية، شكلوتحقيق  

 هاوباعتبار .تنمية الطاقة في شبه الجزيرة الكورية في مارس من العام التالي

ألف  500المنفذة، تعهدنا ببناء وتسليم مفاعلين للمياه الخفيفة، وكذلك توفير  هيئةال

 .ا إلى كوريا الشمالية لتلبية الطلب على الطاقةطن من زيت الوقود الثقيل سنوي  

كوريا أن لنا  اتضحبع. ومع ذلك، ومع مرور الوقت، ذلك بالتتاتنفيذ قد تم لو

 بشكل  ثابت.  تخصيب اليورانيوم واصلتالشمالية 

أصبح وقد التخلي عن أسلحتها النووية. تنوي كوريا الشمالية  تكنمن البداية، لم 

منظمة تنمية الطاقة في شبه الجزيرة الكورية علقت الجميع.  أمام أعين َجل ي  اذلك 

 تأسيسها. علىسبع سنوات مرور ، بعد 2002أنشطتها بعد عام 

أمريكا وكوريا ت على ا ْحَتالَ وخالل تلك الفترة، نستطيع القول بأن كوريا الشمالية 

  .خذ المساعداتأل واليابانالجنوبية 

 الطاقة في شبه الجزيرة الكوريةمنظمة تنمية عمل إطار قيمة أدركت البلدان التي 

ا تدريجي   انضمتكوريا الشمالية سلوك تغيير من أجل الحوافز تقديم خالل من 

 إلى المنظمة.



دونيسيا وشيلي وإن ستراليا وكنداأاالتحاد األوروبي ونيوزيلندا ووهي: 

 .وأوزبكستان التشيكواألرجنتين وبولندا و

 .لجميع هؤالء األعضاء حسنةالالنوايا بخداع كوريا الشمالية قامت لقد 

بتقديم قرض بدون  تعهدت اليابان أحد األعضاء المؤسسين للمنظمة، هاوبصفت

من %  40نحو قدمت ة الطاقة في شبه الجزيرة الكورية، ومنظمة تنمي إلى وائدف

وبلغت قيمة ما تم ، يمريكأت مليار دوالر بلغت قيمة التعهدا .بالفعل ذلك المبلغ

 أمريكي.  مليون دوالر 400 يحوال تقديمه بالفعل
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منظمة تنمية الطاقة في شبه علقت عندما  ،2002الثانية عام  األزمةوقعت 

نها ستوقف تجميد منشآتها أكوريا الشمالية أعلنت و أنشطتها الجزيرة الكورية

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يطرد مفتشتقوم بالنووية و

صيب اليورانيوم. أن كوريا الشمالية تواصل تخهو مصدر القلق ظل مرة أخرى 

 من خالل الحوار.حل النزاع طريق  ناومرة أخرى اختر

 لىإت كوريا الشمالية والصين وروسيا انضم، 2003في أغسطس عام و

هم منظمة تنمية الطاقة في شبه الجزيرة الكورية ولمؤسسين الثالثة العضاء األ

 لبدء المحادثات السداسية.  جنوبيةوكوريا الاليابان والواليات المتحدة 

صيف  وفي الفترة ما بينمين من التقلبات والمنعطفات، بعد عاو، ما بعدوفي

 امشترك   ابيان  وأعلنوا إلى اتفاق،  وصلت األطراف الستةت، 2005عام وخريف 

 .فيما يتعلق بذلك

األسلحة النووية والبرامج النووية القائمة  كلكوريا الشمالية بالتخلي عن  تعهدت

 والعودة إلى معاهدة عدم االنتشار وإلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اتفاق بشأن ما تم عقد ، 2007عام فبراير  فيوذلك، على  عامينمرور وبعد 

 ينبغي أن يفعله كل طرف من األطراف الستة لتنفيذ البيان المشترك.



من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين دخلوا كوريا فريق  قد تحققلو

بيون، وفي المقابل تلقت كوريا جمن إغالق المرافق النووية في يونالشمالية 

 الشمالية زيت الوقود الثقيل.

وبالالناس يعتقدون أن استمرار الحوار  تسلسلة من األحداث جعل هذه المرة  َدؤ 

 .سلوكها وأفعالهاتغيير إلى لشمالية كوريا ابفي النهاية أدى 

 ؟بالفعلولكن ماذا حدث 

، أعلنت كوريا الشمالية من المحادثات السداسيةوأثناء انعقاد ، 2005في فبراير 

أكتوبر  وعالوة على ذلك، في. "تمتلك بالفعل أسلحة نووية"جانب واحد أنها 

 ا أول تجربة نووية لها.، نفذت علن  2006

، أعلنت فس العاموفي ن.  2009ثم جاءت التجربة النووية الثانية لها في عام 

أنها لن "تشارك مرة معلنة كوريا الشمالية انسحابها من المحادثات السداسية، 

 ا في مثل هذه المحادثات".أخرى أبد  

عدة  إطالق الصواريخ الباليستيةقامت بالوقت  نفسفي وعالوة على ذلك، و

 مرات. 
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 سيدي الرئيس، زمالئي األعزاء

، واصل المجتمع الدولي 1994من عام  بداية  مدى أكثر من عقد من الزمان على 

اإلطار " من خالل جهوده من أجل الحوار مع كوريا الشمالية بمثابرة كبيرة، أوال  

 ". المحادثات السداسية"بعد ذلك من خالل ثم ، "المتفق عليه

الحوار، لم يكن لدى كوريا الشمالية أي نية  ء استمرارأثناولكن ما أدركناه هو أنه 

 الصاروخي.والنووي لبرنامجها للتخلي عن تطويرها 

 . الوقتللخداع وكسب أفضل وسيلة بمثابة بالنسبة لكوريا الشمالية، كان الحوار 

 لقد أوضحت الحقائق التالية ذلك أكثر من أي شيء آخر. 



 أسلحة نووية وحتى تكنولوجيا أَيَّة  كوريا الشمالية لم يكن لدى ، 1994في عام أنه 

تسعى إلى اآلن . ومع ذلك فهي لم تكن قد نضجت بعد ةيستيالصواريخ البال

  العابرة للقارات.الصواريخ القنابل الهيدروجينية والحصول على 

 ي شيء.  شكلة عن طريق الحوار لم تسفر عن أالمحاوالت المتكررة لحل الم

 النجاح الذي نقوم من أجله بتكرار نفس الخطأ للمرة الثالثة؟في مل األما هو 

برامجها النووية  جميععن  ىتخلتعلينا أن نجعل كوريا الشمالية  يجب 

 وال رجعة فيها. قابلة للتحقق وبطريقة   كاملبشكل  ستية البالي هاصواريخو

 .الضغطولكنه  ليس الحوارالقيام به فإن المطلوب  ولذلك
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 الرئيس، زمالئي األعزاءسيدي 

ا منذ أن تم اختطاف فتاة عام   40سيكون قد مر ، من هذا العام نوفمبر 15في  

  ومي يوكوتا من قبل كوريا الشمالية.جدعى ميتا عام   13تبلغ من العمر 

طفون في تخمن ال يزالون العديد من اليابانييغيرها من ومي وجيمإن السيدة 

 ا.كوريا الشمالية حتى يومنا هذ

أرض فيه أقدامهم تطأ يأتي اليوم الذي ذل كل الجهود الممكنة حتى سأواصل ب

ا  (اليابانالوطن ) في أقرب وقت  وأفراد أسرهم ذويهمفي أحضان ويكونوا جميع 

 .ممكن

من خالل التحالف  يوالصاروخ يابان تهديد كوريا الشمالية النووستواجه الي

ا و األمريكي ياليابان كوريا والواليات المتحدة واليابان االتحاد بين من خالل أيض 

 .الجنوبية

"جميع الخيارات مطروحة أن  :ةالمتحدونحن نؤيد باستمرار موقف الواليات 

 على الطاولة".

 2375رقم لقرار لباإلجماع باألمم المتحدة اعتماد مجلس األمن بشدة كما أقدر 

 الذي يفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية. سبتمبر 11في 



عزمنا على مواصلة تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية من ذلك حيث أوضح 

ىالعلى إجراء تغيير جوهري في أجل إجبارها   .الذي تسلكه َمْنح 

 م. نداء لك توجيهمن ورغم ذلك فإنه البد لي 

 آخر. اصاروخ   تقطلوألشمالية بالفعل تجاهلها للقرار قد أظهرت كوريا ال

 إن قرار مجلس األمن ليس إال مجرد بداية.

حول دون وصول السلع واألموال واألفراد والتكنولوجيا الالزمة يجب علينا أن نَ 

 .لتطوير األسلحة النووية والصواريخ إلى كوريا الشمالية

 ا للقرارات المتكررة تام  تمتثل امتثاال  أن نجعل كوريا الشمالية علينا يجب كما 

 لمجلس األمن

يجب علينا ضمان التنفيذ الصارم والكامل لسلسلة من قرارات مجلس األمن كما 

 من قبل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة.

 الضروري اآلن هو األفعال الشيء 

أم ال الستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية وقف اتطيع نسسما إذا كنا يتوقف 

 على تضامن المجتمع الدولي.

 . الكثير من الوقت المتبقيأمامنا ليس 
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 سيدي الرئيس، زمالئي األعزاء

مجاورة لمنطقة النمو في آسيا والمحيط فهي ، بموقع متميزكوريا الشمالية تتمتع 

  تحت األرض.الطبيعية وكذلك الموارد  ها العمالة الدؤوبةلديكما أن الهادئ. 

أن يكون فمن الممكن ، ة منهستفاداستطاعت كوريا الشمالية تفعيل ذلك واالإذا 

حياة المدنيين ن يحستو يقتصاداالنمو الإحداث طفرة كبيرة في  إلى َسب يلال أمامها

 الرفاهية العامة.و

 في هذه النقطة باألخص َيْكمن المستقبل المشرق لكوريا الشمالية. 



متعلقة باألسلحة النووية والقضايا ال حل مسألة االختطافولكن بدون 

جمعاء ولن يكون لها ا للبشرية تهديد  كوريا الشمالية بمثابة صبح ت  س، الصواريخو

 مستقبل يمكن أن تقوم بتطويره لنفسها. 

 وحدتنا.من أن نعزز علينا تغيير سياسات كوريا الشمالية، يجب من أجل 

ا جزيال  لكم.  شكر 


