
 Utrzymanie Pokoju  i Stabilizacji 

 

Bardziej efektywna sila obronna 

Rozwoj i poglebienie ukladu  o bezpieczenstwie z US 

Wielostronna  wspolpraca na rzecz  bezpieczenstwa  

Wklad do miedzynarodowej  wspolpracy dla utrzymania pokoju i 

stabilizacji: operacje wsparcia pokoju ONZ, rozbrojenie nuklearne, 

wolnosc i prawa czlowieka 



Wspolpraca miedzynarodowa dla pomocy 

rozwojowej i spraw globalnych 

 

Pomoc rozwojowa dla krajow rozwijajacych sie i 

osiagniecie Milenijnych Celow Rozwoju ONZ 

Ochrona srodowiska i sprawy zmiany klimatu 

Wspolpraca w dziedzinie nauki i technologii 

 



 Dyplomacja Gospodarcza 

 

Zwalczanie  skutkow katastrofy trzesienia ziemi i tsunami 

Zrownowazone utrzymanie zasobow lowieckich na 

podstawie uzasadnienia naukowego 

Umowy o Partnerstwie Gospodarczym i promocja wolnego 

handlu i inwestycji 

Wsparcie projektow infrastruktury i dzialalnosci japonskich 

firm 



 Poglebienie zrozumienia i  zaufania wobec Japonii 

 

Rozpowszechnianie polityki zagranicznej Japonii i kultury 

japonskiej 

 

Wymiany kukturalne i osobowe oraz zaproszenie 

wplywowych osob   

 



Major Military Forces in the Asia-Pacific Region (Approximate Strength) 

Key-point 

• This region is 

considerably rich 

in political, 

economic, ethnic, 

and religious 

diversity. 

• Conflicts 

between 

countries/regions 

remain. 

• Long-standing 

issues of 

territorial rights 

and reunification 

continue to 

plague the region. 

• Growing power 

of China, India, 

and Russia. 



Key-point 

•  Southeast Asia 

holds key positions 

for traffic linking the 

Pacific and Indian 

Oceans. 
 (the Straits of 

Malacca, the South 

China Sea) 

•  This region still has 

destabilizing factors. 
 - territorial dispute   

   (the Spratly Islands) 

 - ethnic minority issues 

 - separatist/ 

independence   

   movements 

 - Islamic extremist groups 

 - piracy incidents 

Comparison of Forces Strength and Defense Budget  

(Southeast Asia/Japan/China/ROK) 



Military Confrontation on the Korean Peninsula 

Military Confrontation 

• On the Korean Peninsula, 

people of the same 

ethnicity have been 

divided into two—north 

and south—for more than 

half a century. 

• Their ground forces of 

about 1.6 million against 

each other across the 

demilitarized zone (DMZ). 

 

Range of North Korean Ballistic Missiles 

• North Korea’s military behavior has 

increased tension over the Korean 

Peninsula. 

it is necessary to remain alert to 

North 

Korea’s ballistic missiles. 



China’s Official Defense Budget and Recent Activities near Japan 

Activities near Japan 

• China has been 

expanding and 

intensifying its maritime 

activities in recent years.  

• Near Japan, Chinese 

naval vessels have been 

observed conducting 

training exercises or 

information gathering 

activities. 

• Advancements to the 

Pacific Ocean by 

Chinese naval surface 

vessels are being 

routinely conducted.  

China’s Official Defense Budget  

•China national defense budget for 

FY2012: 650.3 billion yuan. 

(11.4%↑） 

• China’s announced defense budget 

has more than doubled over the 

past 5 years. (It has grown 30-fold 

over the past 24 years.) 



Russian Military Deployment in Areas Close to Japan 
• The current presence of the 

Russian military forces in the 

Far East region is comparatively 

much smaller than it was 

at its peak.  

• However, a considerable scale 

of military forces, including 

nuclear forces, still remains in 

the region.  

• Russian military operations in 

the vicinity of Japan appear to 

be increasingly active.  

Russia’s Defense Budget  

• The national defense 

budget that has been 

increasing in recent years.  

• Russia will continue 

Military Reform to 

improve conventional 

armed forces along with 

maintaining its strategic 

nuclear deterrent 

capability. 

Russian Forces 

in Japan’s 

Northern 

Territories 
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Wyspy Senkaku 
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Japonia 

Tajwan 

Chiny 

410km Główna wyspa 

Okinawy 

WyspySenkaku 330km 

170km 170km 

Morze 

Wschodniochińskie 

Wyspa  

Uotsuri 

Wyspa 

Ishigaki 

Archipelag 

Nansei 

1. Gdzie znajdują się wyspy Senkaku? 



12 

2. Okoliczności faktyczne 

Wyspy Senkaku stanowią część archipelagu 

Nansei (Okinawa). 

W świetle faktów historycznych i prawa międzynarodowego, 

wyspy Senkaku wyraźnie stanowią nieodłączną część terytorium 

japońskiego. 

Japonia sprawuje faktycznie władzę nad tym terytorium. 

Nie wnosił żadnego sprzeciwu wobec 

japońskiego zwierzchnictwa nad wyspami Senkaku 

aż do początku lat 70. XX wieku. 

 

Zaczął domagać się « zwierzchnictwa terytorialnego » nad 

regionem po publikacji raportów CESAP opisujących możliwe 

występowanie złóż ropy naftowej na Morzu Wschodniochińskim. 

Tajwan 
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3. Przyczyny napięć w ostatnim czasie 
1) Prowokacyjne działanie strony chińskiej 

 

◆ Celem tego przeniesienia jest kontynuowanie zapewniania w spokój 

pokojowy i trwały utrzymania i zarządzania wyspami przez długi okres 

czasu. 

◆ Jako że chodzi o prawowitą procedurę w ramach prawa narodowego, 

decyzja ta  nie miała na celu wywołania jakiegokolwiek problemu 

dyplomatycznego z innymi państwami.  

◆ Rząd Japonii liczy, że utrzyma swoją politykę zabraniającą 

komukolwiek przybywania na wyspy, z wyjątkiem niektórych członków 

rządu, aby uniknąć wszelkich komplikacji z państwami sąsiedzkimi. 

Wyspa 

Minami-kojima 

Wyspa  

Kitakojima 

Wyspa 

Uotsuri 
1895-1932: własność rządu 

1932: nabycie wysp przez właściciela prywatnego 

2002-: wynajem wysp przez rząd 

11 września 2012: oficjalne ogłoszenie przeniesienia 

prawa własności na rząd 

2) Niedawne przeniesienie prawa własności trzech wysp 

Bezprawne wejście statków i działaczy chiński do tej strefy, itd… 
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4. Legalność japońskiej suwerenności 

terytorialnej 
 W 1895 roku Japonia oficjalnie przyłączyła do swego 
terytorium wyspy Senkaku, które stanowiły terra nullius. 

 Od tego czasu Japonia sprawuje faktycznie władzę nad tym 
terytorium.  

Od 1885 :  Badania terenu przeprowadzane wielokrotnie przez rząd 

japoński 

 Wyniki:   

1) Wyspy były niezamieszkane. 

2)  Żaden ślad okupowania wysp przez dynastię Qing nie został 

odnaleziony. 

14 stycznia 1895 : Oficjalne przyłączenie wysp Senkaku do 

terytorium państwowego przez decyzje Rady ministrów o wbiciu 

słupa na miejscu. 

4-1): 
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 ◆Wyspy Senkaku wyraźnie  stanowią nieodłączną część 

Okinawy, która została oddana przez Stany Zjednoczone w 1971 

roku na mocy Porozumienia o zwrocie Okinawy. 

1) Stanowiące część archipelagu Nansei,  wyspy Senkaku znalazły się 

pod władzą amerykańską po zakończeniu okupacji Japonii przez 

aliantów w 1952 roku, zgodnie z artykułem 3 Traktatu pokojowego z San 

Francisco (1951). 

2) Protokół zawarty miedzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią 

dołączony do Porozumienia o zwrocie Okinawy określa terytorium 

Okinawy podając szerokość i wysokość geograficzną jej granic 

(obejmuje wyspy Senkaku) 

4-2): 
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◆Liczne artykuły i mapy publikowane w Chinach aż do 1971 roku opisują 

wyspy Senkaku jako obszar stanowiący część terytorium Japonii. 

“Senkaku” 

“Diaoyu” 

Aż do 1971 roku 

Zmiana po 1972 roku 

Przykład 3. mapy publikowane w Republice Chińskiej 

Przykład 2. 

artykuł z 

Dziennika 

Narodu 

opublikowanego 

8 stycznia 1953 

roku 

“Archipelag Okinawa 

zawierający wyspy 

Senkaku” 

Przykład 1. list  

z wyrazami 

wdzięczności 

(1920) 

« wyspy Senkaku, 

okolica Yaeyama, 

departament Okinawy, 

Cesarstwo Japońskie » 

4-3): 

http://blog-imgs-45.fc2.com/m/a/m/mamoretaiwan/20100913112102ce7.jpg
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5. Znaczenie stosunków chińsko-japońskich 

◆Promocję wzajemnego zrozumienia i zaufania między władzami 

morskimi w ramach « Konsultacji wysokiego szczebla na temat 

spraw morskich między Japonią a Chinami » 

1) Rząd Japonii angażuje się w: 

◆Utrzymanie ścisłego dialogu bilateralnego w celu 

uniknięcia pojawienia się nieporozumień i wydarzeń 

nieprzewidzianych 

◆Dalsze umacnianie z Chinami « strategicznych stosunków 

opartych na wzajemnych korzyściach » 

◆Rozwijanie współpracy mającej na celu uczynienie Morza 

Wschodniochińskiego « obszarem morskim zorientowanym na 

pokój, przyjaźń i współpracę» 



18 

◆Antyjapońskie manifestacje 

◆Akty przemocy wobec obywateli japońskich 

◆Bojkot produktów japońskich 

◆Apel o powstrzymanie się przed wyjazdami do Japonii 

   Japonia nawołuje Chiny do odzyskania 

zimnej krwi w celu zachowania całościowego 

spojrzenia na stosunki chińsko-japońskie. 

5-1) Nadmierna reakcja strony chińskiej 
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Morze Południowochińskie 

Filipiny 

Chiny 

Wietnam 

Brunei 

Malezja 

“Linia dziewięciu kresek” 

którą zażądały Chiny 

1- 4: wyspy, których 

suwerenność jest 

przedmiotem żądań kilku 

państw, wliczając Chiny 

Odnośnik 1: Żądania chińskie na 

Morzu Południowochińskim 

1 

2 

3 

4 
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◆Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych Pani Hillary Clinton (23 września 2010 

roku) potwierdziła, że “ Traktat o bezpieczeństwie między USA a Japonią ma 

zastosowanie do wysp Senkaku”  

 

◆Rzecznik Departamentu Stanu (11 lipca 2012 roku) 

“…they would fall within the scope of the Article 5 of the 1960 U.S.-Japan Treaty 

of Mutual Cooperation and Security, because the islands have been under the 

administrative control of the Government of Japan since they were returned as 

part of the reversion of Okinawa in 1972” 

 ◆Rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził, że wyspy Senkaku znajdują się 

w obszarze będącym  przedmiotem artykułu 5 Traktatu o wzajemnej 

współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią 

(1960). 

“Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under 

the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and 

declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional 

provisions and processes….”  

 

Artykuł 5 Traktatu o bezpieczeństwie między Stanami Zjednoczonymi a Japonią (1960) 

◆Od końca II wojny światowej wyspy są wykorzystywane przez armię 

amerykańską jako pole manewrów do strzelania i bombardowania 

Odnośnik 2: Wyspy Senkaku a japońsko-amerykański Traktat o bezpieczeństwie 



. 

 Diekuje bardzo za uwage i 

         Milego dnia 


