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 في سياستها كتابا أبيض حول تصدرحكومة جمهورية الصين الشعبية 
 م8102الشمالي: يناير  القطبمنطقة 

 القطب منطقة في والثلوج الجليد ذوبان األخيرة السنوات الحرارى في االحتباس سرع
 القطب يحمل اإلقليمي، والتكامل االقتصادية العولمة وتعمق تزايد ومع. الشمالي
فيما يتعلق  المتصاعدة واالقتصادية االستراتيجية بسبب قيمه عالمية   أهمية   الشمالي
القطب  حالةتتجاوز  .الطبيعية والموارد البحرية والممرات البيئة وحماية العلمي بالبحث
 تأثير لها التيو  اإلقليمي، طابعها أو الشماليبين القطب  األصلية دولها اآلن الشمالي
 على وكذلك ككل، الدولي المجتمع ومصالح منطقةال خارج الدول مصالح على حيوي
نها و . للبشرية المشترك المستقبلو  والتنمية البقاء  ثاراآلو  عالميةال ثاراآل ذات قضيةا 

 .دوليةال

 ا  مشارك للبشرية، مشترك   بمستقبل   يتمتع مجتمع تنميةل ة  مؤيد بوصفها الصين، تعتبر
نها  يالشمال القطب شؤون في ا  ومساهم ا  وباني ا  نشط  ابحكمته لإلسهام جهدا   دخرتلم وا 
كتابا أبيض  الصينية الحكومة اصدرتهكذا و . الشمالي القطب منطقة تنمية في

 سياستها أهداف لتوضيحو  ،الشمالى القطب شؤون حول االساسية مواقفها حيلتوض
 القطب شؤون في بانخراطها المتعلقة الرئيسية والمواقف والسياسات األساسية والمبادئ
في األنشطة  الصلة ذات الصينية الحكومية والمؤسسات داراتاإل لتوجيه، و الشمالي
 أفضل بشكل المشاركة على المعنية األطراف عيتشجلو  ،الشمالى القطب فى والتعاون

 السالم وتعزيز حمايةبهدف  الدولي المجتمع مع لعملول ،الشمالي القطب حوكمة في
 .الشمالي القطب قةلمنط المستدامة والتنمية واالستقرار
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 القطب حالة( I) -:التالية األجزاء إلى ينقسم الذي، للكتاب األبيض شاملة قراءةتكشف 
 السياسة أهداف( III؛ )الشمالي والقطب الصين( II؛ )األخيرة والتغيرات الشمالي
 ومواقفها الصين سياسات( IV؛ )الشمالي القطب بشأن األساسية والمبادئ الصينية
 القطب وفهم واستكشاف تعميق( 1؛ )الشمالي القطب شؤون في المشاركة بشأن

( 3؛ )المناخ تغيرمعالجة و  الشمالي القطب في االيكولوجية البيئة حماية( 2؛ )الشمالي
في إدارة  المشاركة بنشاط(  4االستخدام القانوني والرشيد لموارد القطب الشمالي؛ )

قطب السالم واالستقرار في ال( تعزيز 5و ) في التعاون الدوليالقطب الشمالي و 
 األخرى واألحكام البحار لقانون المتحدة األمم باتفاقية ترتبط القضية أن – الشمالي
 دول بمصالح يتعلق الشمالي القطب مستقبل وأن ،بشكل وثيق الدولي بالقانون المتعلقة
 .جميعا   نسانيةاإلو  القطب الشمالي منطقة غير الدول ورفاهية ،القطب الشمالي منطقة

 وفقا  . ومساهمتهم المصلحة أصحاب جميع مشاركة الشمالي القطب حوكمة تطلبتو 
ن إ، للمبادئ األساسية وهي "االحترام والتعاون والفوز المشترك للجانبين واالستدامة

 المعنية للتعاون مع جميع األطرافمستعدة باعتبارها دولة رئيسية مسؤولة،   الصين
التصدي لتاريخية المتمثلة في تنمية منظقة القطب الشمالي، و الغتنام الفرصة ا

 في والمشاركةالتطوير و  والحماية همفوال ،لتحديات الناجمة عن التغيرات في المنطقةل
 بالقطب المتصل التعاونتعزير و  ،بشكل مشترك الشمالي القطب منطقة ةكمو ح

مجتمع المستقبل المشترك  العمل على بناءو  والطريق، الحزام مبادرة إطار في الشمالي
للبشرية، والمساهمة في تحقيق السالم واالستقرار والتنمية المستدامة في القطب 

 .الشمالي


