
السياسة والدبلوماسية

سنقوم بتضمني هياكل يف الرأساملية تصحح مختلف آثارها الضارة وبالتايل 

تعظم الفوائد التي تجلبها الرأساملية. 

املشكالت  حل  عىل  سنعمل  نتبعها،  التي  التنمية  اسرتاتيجية  إطار  يف   

والعلوم  االقتصادي  واألمن  املناخ  وتغري  الرقمنة  ذلك  يف  مبا  االجتامعية 

والتكنولوجيا واالبتكار كام سنعمل أيًضا عىل جمع االستثامرات من كل من 

القطاعني العام والخاص يف املجاالت التي كانت اليابان ضعيفة فيها حتى 

اآلن لتحويلها إىل محركات للتنمية. 

التنمية  إىل  يؤدي  مبارشًة مام  والفوارق  التوزيع  كام سنواجه مشاكل   

والتوزيع،  التنمية  جبهتي  من  االقتصاد  سنحرك  الطريقة  بهذه  الالحقة. 

ومن خالل خلق دورة فعالة سننشئ اقتصاًدا مستداًما. 

من خالل  األقاليم  تنشيط  التنمية هي  األوىل السرتاتيجية  الركيزة  إن   

تحقيق  بنشاط مع  الرقمية  الحدائق  الرقمنة. سنعزز رؤية شعب مدينة 

التنمية التصاعدية من مستوى األقاليم إىل مستوى البلد ككل. 

قوانني جديدة  أساسية. سوف نسن  ركيزة  أيًضا  االقتصادي هو  األمن   

وإعداد  مرونة  أكرث  التوريد  سلسلة  لجعل  الدعم  كتوفري  أمور  لتحقيق 

نظام فحص مسبق لسالمة املعدات واألنظمة الهامة ضمن البنية التحتية 

األساسية وإعداد نظام عدم إفشاء براءات االخرتاع لالخرتاعات الحساسة 

من حيث األمن القومي. 

إذا أردنا االرتقاء بالقضايا االجتامعية لتصبح محركات للتنمية فإن قوة   

العلم والتكنولوجيا واالبتكار ستكون رضورية للغاية. من خالل وضع خطة 

خمسية سنعمل عىل إطالق الرشكات الناشئة عىل نطاق واسع. 

إن مفتاح تحقيق اقتصاد مستدام هو اسرتاتيجية التوزيع الخاصة بنا.   

جوهري  بتعزيز  نتعهد  سوف  ثانيًا،  األجور.  زيادات  يشء  كل  وقبل  أوالً 

االستثامرات  مبضاعفة  األقل  عىل  سنقوم  البرشية.  املوارد  يف  لالستثامر 

العامة والخاصة يف املوارد البرشية يف مرحلة مبكرة. ثالثًا، سنحافظ عىل 

الطبقة الوسطى من الجيل القادم والتي ستحمل عىل عاتقها مسؤوليات 

املستقبل. سنعمل عىل زيادة دخل األرسة بالرتكيز عىل العائالت التي لديها 

أطفال صغار وجيل الشباب. 

والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. سأجري 

محادثات مع الرئيس بايدن وسنعمل عىل تعزيز قدرات 

الردع واالستجابة لدى التحالف الياباين  األمرييك. 

األولوية  ذات  القضايا  إحدى  هي  االختطاف  قضية  إن   

القصوى. عرب العمل بالتعاون مع البلدان األخرى سأفعل كل ما يف 

وسعي من أجل عودة جميع املختطفني إىل اليابان يف أقرب وقت ممكن. 

يتم  واملفتوحة«  الحرة  والهادئ  الهندي  املحيطني  »منطقة  مفهوم  إن    

دعمه من العديد من الدول. تعمل البلدان األربعة اليابان وأسرتاليا والهند 

والواليات املتحدة عىل تعزيز تعاونها من خالل التعاون العميل الذي يتخذ 

شكاًل ملموًسا. كام سنعزز تعاوننا مع دول رابطة اآلسيان ودول أوروبا. 

كام أن السالم واالستقرار يف املنطقة املجاورة لنا مهم أيًضا. 

كركيزة ثانية، سنعمل بنشاط ملواجهة التحديات عىل املستوى العاملي.   

سأقوم بإنشاء »املجموعة الدولية للشخصيات البارزة من أجل عامل خاٍل 

من  والسابقني  الحاليني  السياسيني  القادة  النووية« مبشاركة  األسلحة  من 

جميع أنحاء العامل. سنعقد االجتامع األول يف هريوشيام يف وقت ما خالل 

هذا العام. 

الركيزة الثالثة هي الجهود التي تُبَذل للدفاع القوي والتام عن أرواح   

ومصادر رزق الشعب الياباين. سنقيض ما يقارب العام يف وضع اسرتاتيجية 

دفاع  وبرنامج  الوطني  الدفاع  لربنامج  وإرشادات  القومي  لألمن  جديدة 

متوسط املدى. 

ما  امتالك  ذلك  يف  مبا  واقعي،  بشكل  الخيارات  جميع  ندرس  سوف   

يسمى »قدرة مهاجمة قواعد العدو«، دون استبعاد أي احتامالت. سنعزز 

امليزانية  منها  أمور  عرب  ما  نوًعا  وبرسعة  أسايس  بشكل  الدفاعية  قدراتنا 

التكميلية التي تم إقرارها الشهر املايض وميزانية السنة املالية 2022. 

الدستور 

خالل جلسة الربملان هذه أيًضا أتطلع بصدق إىل إجراء مناقشات فعالة   

حول الدستور. 

 

الخالصة 

اآلن، ونحن نبني حقبة جديدة، نحن السياسيون واإلداريون مدعوون   

مستهدفًا  بتواضع  بواجبايت  سأقوم  أنفسنا.  عىل  والسيطرة  اإلصالح  إىل 

تفهمهم  اليابانيني  جميع  من  أطلب  أن  وأود  والتعاطف.  الثقة  سياسات 

وتعاونهم. 

مقدمة 

لكوفيد-19.  التصدي  اإلدارة هي  لدى  القصوى  األولوية  ذات  القضية   

مكتويف  الوقوف  من  فبدالً  كوفيد-19،  محنة  نواجه  ألننا  تحديًدا  وهذا 

األيدي يجب علينا بناء يابان جديدة ما بعد كوفيد-19 بالتعاون جميًعا يف 

مواجهة هذا التحدي. 

املناهج األساسية ملواجهة كوفيد-19

أقدم لكم طرق استجابتنا بناًء عىل أحدث املعلومات بطريقة متوازنة   

اتخاذ  تم  التي  للسياسات  بالنسبة  حتى  الخرباء.  آراء  إىل  أستمع  بينام 

مبرونة  أخرى  مرة  استجابتنا  تطوير  أعتزم  فإنني  بالفعل  بشأنها  قرارات 

ودون تردد إذا كان هناك نهج أفضل. 

التصدي لساللة أوميكرون 

من خالل اعتامد اإلجراءات الحدودية األكرث رصامة بني دول مجموعة   

السبع، قللنا من تدفق ساللة أوميكرون إىل البالد وكان لدينا الوقت الكايف 

لالستعداد يف حالة ازدياد عدد حاالت العدوى املحلية. سنحافظ عىل إطار 

اإلجراءات الحدودية حتى نهاية شهر فرباير/شباط. 

اآلن  من  املحلية  املضادة  للتدابري  أهمية  نويل  سوف  ذلك،  عن  فضالً   

بنا  الخاصة  الطبي  العالج  هياكل  أن  لضامن  جهودنا  سنضاعف  فصاعًدا. 

راسخة مع الرتكيز عىل توفري عالج طبي دقيق للمرىض الذين يعانون من 

أعراض شديدة أو متوسطة وأيًضا لألشخاص املعرضني ملخاطر عالية. 

املبكر سيكون  والعالج  والفحص  للوقاية  املحيل  إطار عملنا  تعزيز  إن   

أيًضا أمًرا بالغ األهمية. سنعمل عىل ترسيع الجدول الزمني إلعطاء جرعة 

اللقاح الثالثة. كام قد تم بالفعل تسليم العالج الذي يتم تناوله عن طريق 

الفم إىل املرافق الطبية. 

شكل جديد للرأساملية 

من منظور كل من اسرتاتيجية التنمية واسرتاتيجية التوزيع الخاصة بنا   

سنقوم هذا الربيع بجمع وتنسيق كل من الخطة الكبرية للشكل الجديد   

القادة حول  بالقضايا مع  الوعي  العمل. سنشارك هذا  للرأساملية وخطة 

العامل ونبني طفرة تتجه نحو التغيريات يف الرأساملية. 

  

التصدي ملشكلة تغري املناخ 

مشرتكة  شاملة  رؤية  مشاركة  عىل  والخاص  العام  القطاعان  يعمل   

املجال، وسنعمل  األقل بشكل عاجل يف هذا  االستثامرات عىل  ومضاعفة 

عىل تحويل اقتصادنا ومجتمعنا ككل. سنظهر للشعب طريًقا للميض قدًما 

الطاقة  اسرتاتيجية  عنوان  تحت  واالجتامعية  االقتصادية  التغيريات  يف 

النظيفة. 

للمساهمة يف إزالة الكربون من العامل، وخاصة يف آسيا، فإننا نهدف إىل   

توحيد الجهود مع البلدان ذات الفكر املامثل يف إنشاء »مجتمع االنبعاثات 

الصفرية يف آسيا«. 

 

نحو مجتمع يشعر فيه كل إنسان بهدفه يف الحياة 

سنشجع االستقالل االقتصادي للمرأة وسنقيض عىل العنف ضد النساء.   

سوف نؤسس إدارة لألطفال والعائالت من أجل وضع السياسات التي   

تؤثر عىل األطفال يف بؤرة أولويات مجتمعنا. 

التنشيط اإلقليمي 

صناعات  إىل  األسامك  ومصايد  والغابات  الزراعة  تحويل  عىل  سنعمل   

مزدهرة. 

بالنظر إىل عامل ما بعد كوفيد-19 سنشجع التحول إىل قيمة مضافة أكرب   

يف صناعة السياحة. 

تدابري التصدي للكوارث 

إنني عازم بشدة عىل تعزيز جهودنا ملنع الكوارث والحد منها وتعزيز   

الصمود الوطني. 

سنعجل  الكبري،  اليابان  رشق  زلزال  بعد  اإلعامر  بإعادة  يتعلق  فيام   

إجراءاتنا التي تتيح إقامة مؤقتة استعداًدا للعودة إىل املنطقة مع التوجه 

نحو رفع أمر اإلخالء الخاص بقواعد إعادة اإلعامر والتنشيط. 

الدبلوماسية واألمن 

سأسعى إىل »دبلوماسية الواقعية لعرص جديد« برفع راية املثل العليا   

للمستقبل بثبات ومواجهة الوضع الفعيل بشكل مبارش. 

للحرية  العاملية  واملبادئ  القيم  عىل  أهمية  سنعلق  أوىل،  كركيزة   

17 يناير/كانون الثاين 2022
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بناء يابان جديدة ما
بعد كوفيد-19: 
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