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   الممخص:

 المساعدات االقتصادية  والتي تعد دواتيا المستخدمة أ اليـو في االقتصادية  الدبموماسيةاىمية تتجسد 
، اذ في الوقت الحاضر اىدافيابموغ في مف االدوات االستراتيجية التي تستخدميا و فاعمية  ىااكثر  مف

استخداميا في شكؿ كبير لتعزيز اطر التعاوف االنمائي الدولي وقامت العديد مف الدوؿ في  تطور 
ومف ىذه الدوؿ ىي الصيف التي  ،في تعزيز شراكتيا مع معظـ الدوؿاستخداـ ىذه االداة الميمة 

منظمات محمية واخرى تبعا لذلؾ استخدمت المساعدات االقتصادية في عالقاتيا الخارجية وانشأت 
ذلؾ ازدادت نسبة المساعدات المقدمة مف قبؿ الصيف مف ل تبعا  يادولية لتسييؿ عمؿ استخدام
انضماميا الى منظمة بعد  بشكؿ بارزز دور الصيف في ىذا المجاؿ ناتجيا المحمي االجمالي وبر 

  بشكؿ ثنائي او متعدد االطراؼ. ياالتجارة العالمية وتنقسـ المساعدات االقتصادية المقدمة مف قبم
 المساعدات االقتصادية، الدولية، مرتكزات الدبلوماسية، التجربة الصينية(.الكلمات المفتاحية:) 

International economic aid as one of the pillars of economic 

diplomacy The Chinese experience as a model 

Dr. Abdel Karim Jaber Shinjar Al-Issawi 

Manaf Merza Nehme 

University of Al-Qadisiyah/College of Administration and 

Economics 

Abstract: 

The importance of economic diplomacy today is embodied in its used 

tools, which are the most effective and strategic tools that economic aid uses 

to achieve its goals at the present time. Its use has evolved greatly to enhance 
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international development cooperation frameworks, and many countries have 

used this important tool to strengthen their partnership. With most countries, 

and among these countries is China, which used economic aid in its foreign 

relations and established local and international organizations accordingly to 

facilitate the work of their use. Accordingly, the proportion of aid provided 

by China increased from its gross domestic product, and China’s role in this 

field emerged prominently after its accession to the The World Trade 

Organization and the economic aid provided by it is divided bilaterally or 

multilaterally. 

Keywords: (economic aid, international, the foundations of diplomacy, the 

Chinese experience). 

لػػػػـ تعػػػػد الدبموماسػػػػية اليػػػػوـ  ترتكػػػػز الػػػػى التعػػػػاريؼ القديمػػػػة المحصػػػػورة فػػػػي  المقدمةةةةة :
مجموعػػة مػػف االتصػػاالت وتنظػػيـ العالقػػات فحسػػب، بػػؿ تحولػػت إلػػى عامػػؿ مػػؤثر فػػي 
قامػػػػػة  تخطػػػػػيط االختيػػػػػارات السياسػػػػػية واالقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة وا 

والسعي لممحافظة عمى مصالح كؿ العالقات بيف الدوؿ عمى وفؽ األولويات واألىداؼ، 
منيػػا،  وفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ نموىػػا وتطورىػػا، مػػف ىنػػا بػػرز دور المسػػاعدات االنمائيػػة فػػي 

وشػػكمت احػػد الركػػائز االساسػػية فػػي دبموماسػػية تعزيػػز العالقػػات االقتصػػادية بػػيف الػػدوؿ 
 و مػػاأمعظػػـ الػػدوؿ ومنيػػا الصػػيف التػػي اسػػتخدمت بشػػكؿ كبيػػر الدبموماسػػية االقتصػػادية 

تسمى في الدبموماسية الناعمة في تعامالتيا سػوا  كانػت ىػذه العالقػات ثنائيػة بػيف دولػة 
 او اخرى او متعددة االطراؼ مع منظمات دولية .

مػػػػع التطػػػػورات التػػػػي يشػػػػيدىا العػػػػالـ اقتصػػػػاديا وسياسػػػػيا أصػػػػبح مػػػػف مشةةةةكمة الب ةةةةث: 
ئيسػًا فػي نشػو  المستحيؿ فصؿ السياسة عػف االقتصػاد، بعػد اف اصػبح االقتصػاد سػببًا ر 

العالقات الدبموماسية بيف الدوؿ، ومع ظيور الدبموماسػية االقتصػادية بوصػ يا فرًعػا مػف 
فػػػروع الدبموماسػػػية الحديثػػػة، وأداة ميمػػػة لتن يػػػذ السياسػػػة الخارجيػػػة لمػػػدوؿ ازدادات اىميػػػة 
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المسػػػاعدات االقتصػػػادية كونيػػػا احػػػد اىػػػـ ركػػػائز الدبموماسػػػية التػػػي تعػػػزز مػػػف العالقػػػات 
 ادية لمدولة.االقتص

لممسػػػاعدات االقتصػػػادية دورا ينطمػػػؽ البحػػػث مػػػف فرضػػػية م ادىػػػا اف فرضةةةية الب ةةةث : 
 اساسيا في تعزيز االطر والعالقات الدولية وتحقيؽ اىداؼ الدبموماسية االقتصادية.

:لمتحقػػؽ مػف فرضػػية البحػث وضػػعت مجموعػة مػػف االىػداؼ التػػي يمكػػف اهةداف الب ةةث 
 معرفتيا مف خالؿ ما يأتي:

معرفػػػػػة تطػػػػػور م يػػػػػـو المسػػػػػاعدات االقتصػػػػػادية ومػػػػػدى ارتباطيػػػػػا فػػػػػي الدبموماسػػػػػية -1
 في التجارة الخارجية. االقتصادية فضال عف معرفة دور المساعدات االقتصادية

الوقوؼ عمى اىـ مبادرات الصيف في مجاؿ المساعدات االقتصػادية ومامػدى تػاثير  -2
 تمؾ المساعدات في عالقاتيا الخارجية.

لموصػػػوؿ الػػػى ىػػػدؼ البحػػػث قسػػػـ الػػػى مبحثػػػيف تنػػػاوؿ المبحػػػث االوؿ هيكميةةةة الب ةةةث : 
الركػػائز النظريػػة والم اىيميػػة لتطػػور المسػػاعدات االقتصػػادية فيمػػا تنػػاوؿ المبحػػث الثػػاني 
النموذج الصيني في تقديـ المساعدات االقتصادية وختمت الدراسة في اىـ االستنتاجات 

 والتوصيات.

 لتطور المساعدات االقتصادية. ةوالمفاهيمي ةالنظري كائزالر –المب ث االول 
مػع تطػور اوال: تطور مفهوم المساعدات وارتباطها بالدبموماسةية االقتصةادية الدوليةة: 

العالقػػات الدوليػػة اليػػـو ، أصػػبحت األداة االقتصػػادية ىػػي المػػدخؿ الرئيسػػي الػػذي يمكننػػا 
واألفػػػػراد مػػػػف خػػػػالؿ تعزيػػػػز  مػػػػف خاللػػػػو تحقيػػػػؽ سياسػػػػة السػػػػالـ وحمايػػػػة مصػػػػالح الػػػػدوؿ

اذ تمثؿ األداة االقتصادية عمميػة اتصػاؿ وت ػاو   ،العالقات الودية والسممية بيف الدوؿ
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ميمة فػي السياسػة العالميػة وتسػتند إلػى منظػوريف أساسػييف ىمػا التحميػؿ الكمػي والتحميػؿ 
واألجػػزا   الجزئػػي اذ يرتكػػز التحميػػؿ األوؿ عمػػى فيػػـ السياسػػة العالميػػة والعالقػػات الدوليػػة
 Tracksالمكونة ليا ككؿ، ضمف مجموعة مف المسارات تسمى مسػارات الدبموماسػية  

Diplomacy تيػدؼ إلػػى الح ػػاظ عمػػى السػػالـ الػػدولي وتعزيػػز الحػػوار بػػيف الػػدوؿ ومػػف )
خػالؿ ىػػذه المسػػارات تصػػؿ األداة االقتصػػادية الػػى ىػػدفيا الرئيسػػي الػػذي تسػػعى إليػػو فػػي 

يف جميػػػػع شػػػػعوب العػػػالـ كػػػػوف ىػػػػذه الشػػػػعوب ىػػػػي أطػػػػراؼ إنشػػػا  العالقػػػػات المباشػػػػرة بػػػػ
دبموماسية ترتبط في عالقات دولية لتحقيؽ مصمحة حقيقية في إقامة عالـ آمف وت اعمي 

  (1 في مختمؼ المجاالت.
وتكمف اىمية الدبموماسية االقتصادية في اف ادواتيا المستخدمة في الوقت الحاضر ىي 

ية التػػػػي تسػػػتخدميا الدبموماسػػػػية العامػػػة فػػػػي بمػػػػوغ اكثػػػر فاعميػػػػة مػػػف االدوات االسػػػػتراتيج
االىداؼ التي ترمي الييا الدوؿ المتقدمة لذا يشدد بع  الباحثيف بضرورة رفع التقصير 
الواضح في دراسة الدبموماسية االقتصادية  بعد اف بات واضحا اف فكرة المصالح العميا 

ا االسػػس التػػي تػػتحكـ فػػي تحديػػد لمدولػػة واالعتبػػارات االسػػتراتيجية واالمنيػػة لػػـ تعػػد وحػػدى
 (2 اتجاىات سياسة الدولة ودبموماسيتيا.

ونظػػرا لمىميػػة المتزايػػدة لػػمدوات الخاصػػة فػػي الدبموماسػػية االقتصػػادية  تطػػور اسػػتخداـ 
الخارجيػػػة كىحػػػدى أدوات الدبموماسػػػية منػػػذ نيايػػػة الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة اذ  المسػػػاعدات

يػػػػة وسػػػػيمًة لتعزيػػػػز األمػػػػف القػػػػومي وتعزيػػػػز الرأسػػػػمالية تعتبرىػػػػا الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريك
الميبراليػػػػػة وفػػػػػي سػػػػػتينات القػػػػػرف الماضػػػػػي وفػػػػػي ذروة حػػػػػرب فيتنػػػػػاـ تحديػػػػػدا ، واجيػػػػػت 

                                                           
1 Mohamed Naser, Kuwait's Foreign Policy towards Regional Issues in the 
Middle East from 2003 to 2014,Asian Social Science; Vol. 13, No. 11, 
Published by Canadian Center of Science and Education,2017,p 103 

 ،داس ِدذالٚٞ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  ،اٌـثؼح االٌٚٝ  ،فٟ  إٌظش٠ح اٌذتٍِٛاع١ح  ،ػـا ِسّذ طاٌر - 2

 000ص ،2202 ،ػّاْ االسدْ
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الخارجيػػػػة ىجومػػػػًا باعتبارىػػػػا مشػػػػروعًا أمبرياليػػػػًا لتسػػػػييؿ التػػػػدخؿ المباشػػػػر  المسػػػػاعدات
 (3 لمواليات المتحدة األمريكية في الدوؿ األخرى.

تركز العديد مف الػدوؿ عمػى مػا يسػمى بدبموماسػية الػدوالر او دبموماسػية مف جانب اخر 
المسػػاعدات االقتصػػادية او مػػا يسػػمى بدبموماسػػية التنميػػة االقتصػػادية التػػي بػػرزت نتيجػػة 
تبمػػػػور مشػػػػكالت الػػػػدوؿ ال قيػػػػرة ومسػػػػاعدات الػػػػدوؿ المنيػػػػة ليػػػػا ونظػػػػرا لضػػػػخامة حجػػػػـ 

ير في تحديد طبيعة العالقات الدولية في المساعدات االقتصادية في العالـ ومالو مف تأث
 ايامنا ىذه اذ كانت الماية منيا تحقيؽ اىداؼ عديده ىي كاالتي:

 مساعدة الدوؿ النامية لمخروج مف دائرة ال قر-1
 .( مشروع مارشاؿ  وقؼ انتشار الشيوعية خارج حدود المعسكر االشتراكي-2
الشػػػرقية والمربيػػػة بالعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتقطاب المسػػػاىمة فػػػي ادارة الصػػػراع بػػػيف الكتمتػػػيف -3

 الدوؿ النامية الييا.
 االستمالؿ السياسي والضمط عمى الدوؿ النامية لمسير في ركب الدوؿ المتقدمة.-4

 األمػـ اىػداؼ مػف الثالػث اليػدؼ تػـ ادراجػو فػي الػدولي التعػاوف والجػدير بالػذكر اف
 المشػكالت لحػؿ الػدولي التعاوف تحقيؽ في والمتمثؿ 1945 عاـ تأسست التي المتحدة

ذا ، واالجتماعية االقتصادية  السػمـ تحقيػؽ المتحػدة األمـ لميثاؽ األساس اليدؼ كاف وا 
 االقتصػادية المشػكالت تحػؿ لػـ مػا تحقيقػو يمكػف ال ذلػؾ فػأف الػدولييف، واألمػف

ومػػػػف اجػػػػؿ تحقيػػػػؽ ىػػػػذه االىػػػػداؼ فقػػػػد تػػػػـ إنشػػػػا  المجمػػػػس االقتصػػػػادي ، واالجتماعيػػػػة
صػػدرت ات اقيػػة و ، وىػػو احػػد األجيػػزة الميمػػة لممػػـ المتحػػدة،   1945واالجتمػػاعي عػػاـ 

 (4 .1976دولية بشأف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية التي اصبحت سارية الم عوؿ 
                                                           

اٌغ١اعاخ اٌّمرشزح ٌٍّؼٛٔاخ اٌخاسخ١ح فٟ ئداسج ذشاِة: اٌرذاػ١اخ  ،ئٌٙاَ ط. ِاوّأٛط - 3

 3ص ،2202 ،اواد١ّ٠ح االِاساخ اٌذتٍِٛاع١ح  ،اٌّسرٍّح ػٍٝ ِٕـمح اٌششق األٚعؾ ٚشّاي أفش٠م١ا
 ،داس إِٗ ٌٍٕشش ،اٌرؼاْٚ اإلّٔائٟ اٌذٌٟٚ االؿاس اٌؼاَ ٚاٌرـث١ماخ ٔٛصاد ػثذ اٌشزّٓ ا١ٌٙرٟ،- 4

 22ص ،2222 ،اٌٍّّىح االسد١ٔح اٌٙاش١ّح
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العالقػات الدوليػة  المختم ػة بعػد انييػار شيد العقد األخير مف القػرف العشػريف تميػرا فػي و 
منظومة االتحاد السوفيتي السابؽ وخاصة فترة الحرب الباردة  والدعوة الػى التػرابط عمػى 
طػػالؽ مبػػادرات تعزيػػز دور  المسػػتوى االقتصػػادي مػػف خػػالؿ تحريػػر التجػػارة العالميػػة  وا 

األسػػواؽ فػػي  القطػػاع الخػػاج ورجػػاؿ األعمػػاؿ والمسػػتثمريف فػػي االقتصػػاد الػػدولي وفػػتح
سياؽ التشريعات الدولية التي ستجعؿ السػوؽ العػالمي سػوًقا واحػًدا م توًحػا بػدوف حػواجز 
وت عيػػؿ دور األداة االقتصػػادية فػػي السياسػػة الخارجيػػة مػػف خػػالؿ تعزيػػز م يػػـو التعػػاوف 
االقتصػادي الػدولي كمػػدخؿ فعمػي لتحقيػػؽ التعػاوف بػيف الػػدوؿ وخمػؽ حػػوار بػيف الشػػعوب 

تويات ولكػي يسػود ىػذا التعػاوف الػدولي البػد اف يسػتند عمػى ركػائز قويػة عمى أعمى المس
لمتبػػادؿ المتكػػافال واالعتمػػاد المتبػػادؿ وتعزيػػز الحػػوار بػػيف الػػدوؿ المتقدمػػة والػػدوؿ الناميػػة  
ودمػػا الممثمػػيف ايػػر الحكػػومييف مثػػؿ القطػػاع الخػػاج ورجػػاؿ األعمػػاؿ مػػف أجػػؿ إقامػػة 

دوليػػة  وتعػػد ظػػاىرة االعتمػػاد الػػدولي المتبػػادؿ عالقػػات  تتماشػػى مػػع جميػػع المتميػػرات ال
 (5 سمة مف سمات النظاـ  السياسي الحديث.

  Foreign Aids)وتأسيسػا عمػى مػا ورد نالحػظ  اف المسػاعدات والمعونػات االجنبيػة  
تػػؤدي دورا ىامػػا فػػي تػػوفير المػػذا  والػػدوا  والتعمػػيـ والصػػحة إلػػى عػػدد كبيػػر مػػف الػػدوؿ 

ألقؿ دخال، وتأخذ المساعدات أو المعونات أما الصورة النقدية أو النامية والسيما الدوؿ ا
 عمى شكؿ سمع وخدمات وتكوف باتجاىيف ىما:

ميسػػػػػرة  ماديػػػػػة إذا كانػػػػػت المعونػػػػػة ممزمػػػػػة الػػػػػرد فيػػػػػي بمثابػػػػػة قػػػػػرو االتجةةةةةال ا ول: 
كالمسػػػاعدات اانمائيػػػة التػػػي تػػػـ تقػػػديميا إلػػػى الػػػدوؿ الناميػػػة مػػػف قبػػػؿ منظمػػػة التعػػػاوف 

االقتصػػػادية أو مػػػف قبػػػؿ منظمػػػة األوبػػػؾ، فقػػػد قػػػدمت صػػػناديؽ التمويػػػؿ العربيػػػة والتنميػػة 

                                                           
5 - Mohamed Naser op cit,p97 
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دولػػػة عربيػػػة وايػػػر  127مميػػػار دوالر كمسػػػاعدات وقػػػرو  ميسػػػرة الكثػػػر مػػػف  1.8.9
 .% 15.8% واالفريقية21.1%واالسيوية 9..6عربية بمغ نصيب الدوؿ العربية 

فتسمى باليبة أو المنحػة وىػي عبػارة إذا كانت المعونة اير ممزمة الرد االتجال الثاني : 
عف انتقاؿ رؤوس األمواؿ بشكميا العيني أو النقدي مف دولػة مانحػة إلػى دولػة فقيػرة مػف 
دوف مقابػػؿ واالبػػا مػػا تتخػػذ شػػكؿ سػػمع وخػػدمات وتسػػتخدـ عػػادة لمسػػاعدة الػػدوؿ األكثػػر 

وؿ كثيػرا فقرا كما تستخدـ في أوقات الكوارث أو ألسػباب سياسػية وال يمكػف أف تعػوؿ الػد
عمػػى ىػػذه المعونػػات كونيػػا متقطعػػة وايػػر مضػػمونة واقػػؿ مػػف النسػػب المحػػددة دوليػػا إذ 

% مػػػف النػػػػاتا القػػػومي لمػػػػدوؿ 7..وضػػػعت األمػػػـ المتحػػػػدة شػػػرطا يػػػنج عمػػػػى تحويػػػؿ 
ضموطات سياسػية  ةالمتقدمة كمساعدات بشروط ميسرة كما أنيا قد تحمؿ الدولة المتمقي

 (6 تولد أثارا سمبية.
 إعمػار اعػادة الػذي وضػع مػف قبػؿ الواليػات المتحػدة االمريكيػة مارشػاؿ مشػروع ويعػد

 االزدىػار واألمػف أف مقولػة مف انطمؽ الذي الدولي اانمائي لمتعاوف نموذج اوروبا اوؿ
 حولػت األوروبي وقػد التعافي في االستثمار عمى المطاؼ نياية في يتوق اف االميركييف
 دوالر مميػار (13قيمتيػا  امػواؿ بممػت (.195-1948 ال تػرة  خػالؿ المتحػدة الواليػات
 ويشػير 1949المتحػدة عػاـ  ااجمػالي لمواليػات القػومي مػف الػدخؿ  1%)نحػو  شػكمت
 فييا كبيرة إلى زيادة المنصرمة األربعة العقود خالؿ اانمائية المساعدات تدفقات مشيد
 إلى الماضي القرف السبعينات مف عقد خالؿ كمتوسط دوالر مميار 142.1 حوالي مف

والعشػريف امػا  الحػادي مػف القػرف األوؿ لمعقػد كمتوسػط دوالر ( مميػوف ( 261.1حػوالي
مصادر تمويؿ التعاوف اانمائي الدولي فيي شيدت تطورا ممحوظا  ايضا طيمة العقديف 

                                                           
اٌمشٚع اٌخاسخ١ح ِٚشاوً اٌذٚي إٌا١ِح اصائٙا، اٌذٚي اٌؼشت١ح زاٌح  ،طثاذ ِد١ذ اٌؼث١ذٞ  - 6

اتؼح ِدٍح اإلداسج ٚااللرظاد، اٌداِؼح اٌّغرٕظش٠ح، اٌؼذد اٌسادٞ ٚاٌخّغْٛ، اٌغٕح اٌغ ،دساع١ح 
 .5، ص 2224ٚاٌؼششْٚ، 
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المنصػػريف اذ ارت عػػت قيمػػة المسػػاعدات اانمائيػػة الرسػػمية المقدمػػة  كمسػػاعدات انمائيػػة 
مميػػػار دوالر عػػػاـ  147إلػػػى حػػػوالي   .199( مميػػػار دوالر عػػػاـ  56مػػػف  مػػػف حػػػوالي 

 (7 .أي تضاع ت بمقدار تجاوز مرتيف ونصؼ 2.17
حجػـ المسػاعدات الرسػمية  ( الػذي يبػيف1وفي ىذا الصدد يمكف اف نسوؽ الجدوؿ رقػـ  

 (1والمنح التي تقدميا منظمات اير حكومية مف خالؿ جدوؿ 
 ( مميون دوالر9119-1971تدفقات المساعدات اإلنمائية)( متوسط إجمالي 1جدول )
 9119-9111 1999-1991 1989 -1981 1979 -1971 المصدر

المساعدات اإلنمائية 
 الرسمية

36694 71911 77961 111749 

 1758 19958 11435 19531 تدفقات رسمية اخرى
 تدفقات خاصة وفق

 شروط السوق
77979 73111 111353 136676 

منظمةةةات  يةةةر مةةةن  
  كومية

3795 5164 8175 15318 

 961175 918737 161618 139118 المجموع

نوزاد عبد الرحمف الييتي، التعاوف اانمائي الدولي االطار العاـ والتطبيقات،  المصدر :
  42ج،.2.2دار امنو لمنشر، المممكة االردنية الياشمية، ،

ومػػف الجػػدير باالىتمػػاـ اف المسػػاعدات االنمائيػػة شػػيدت عػػدة تميػػرات تبعػػا لعقػػود التنميػػة 
الثالثة والظروؼ التي مرت بيا الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حػد سػوا  ويمكػف اف نطمػع 

 8عمى عقود التنمية وحجـ المساعدات كما ياتي: 

                                                           
  42, ص ِظذس عاتكٔٛصاد ػثذ اٌشزّٓ ا١ٌٙرٟ,  - 2
ِإعغح إٌثشاط ٌٍـثاػح  ٚإٌشش   اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ ِذخً زذ٠ث، ػثذ اٌىش٠ُ خاتش اٌؼ١غاٚٞ،- 8

 096ص ،2228 اٌؼشاق، ٚاٌرٛص٠غ ،
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خالؿ دورتيا السادسة عشرة اف  العقد االوؿ لمتنمية :أقرت الجمعية العامة لممـ المتحدة
 0630( وذلؾ في ديسمبر عاـ 0641-0631يكوف  العقد األوؿ لمتنمية في المدة  

في ذات السياؽ قرر مؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة والتنمية في الدورتيف االولى عاـ 
 ماياتي: 0635ودليي يومؤتمر ن 0631

كم ة لمدوؿ المتقدمة بوص يا % مف الناتا القومي االجمالي بسعر الت0تخصيج -0
 مساعدات لمدوؿ النامية

% انجاز  تمؾ  2تحقيؽ زيادة سنوية في الناتا القومي لمدوؿ النامية مقدارىا  -2
% سنويا كذلؾ  2.3األىداؼ البد مف تحقيؽ زيادة في معدؿ دخؿ ال رد ال تقؿ عف 
% وذلؾ لموصوؿ  3 ضرورة تحقيؽ زيادة في حجـ الواردات بنسبة مقابؿ مقدارىا أيضا

 إلى التوازف في ميزاف المدفوعات .
العقػػػد الثػػػاني لمتنميػػػة : انصػػػبت االسػػػتراتيجية الدوليػػػة لمتنميػػػة والتػػػي أصػػػدرتيا الجمعيػػػة 

بوصػػػ و برنػػػاما عمػػػؿ لمعقػػػد الثػػػاني  0641أكتػػػوبر عػػػاـ  21فػػػي العامػػػة لممػػػـ المتحػػػدة 
%  1لمتنمية وانصبت أىدافو عمى أف تقدـ الدوؿ المتقدمة مف مواردىا المالية ما نسبتو 
 0.7مف الناتا القومي ااجمالي بأسػعار السػوؽ الػدوؿ الناميػة ، ثػـ خ ضػت النسػبة إلػى
توى % فػػي صػػورة مسػػاعدات إنمائيػػة وحػػدثت بدايػػة ىػػذا العقػػد تميػػرات جذريػػة عمػػى مسػػ

النظاـ االقتصادي العالمي تركت اثأرا سيئة عمى اقتصادات الدوؿ النامية يمكف ايجازىا 
 كما ياتي: 

، وقد سادت (  0642-0641بروز ظاىرة   أزمة ( التضخـ الركودي في المدة   -1
كافة  االقتصادات الرأسمالية ، وأدت إلى نقج كبير في التدفقات المالية باشكاليا

 .باتجاه الدوؿ النامية 
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تدىور الوضع المذائي في العالـ ، بعد أف تخمى االتحاد السوفيتي   سابقا ( في  -2
عف سياسة االكت ا  الذاتي والبد  في االستيرادات وأدى ذلؾ إلى انخ ا   0642عاـ 

 في االحتياطي العالمي مف الحبوب
الذي ي  1973حرب تشريف مف عاـ  تصحيح أسعار الن ط إلى أربعة أمثاليا بعد -3 

 بوص و إجرا  وقائية ضد استمرار أزمة االقتصاد الرأسمالي . 
ونظرا الى ىذه التحديات انخ ضت المساعدات االنمائية ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ 

( الذي اوضح فيو انخ ا   حجـ  D.A.Cتقرير  لجنة المساعدات التنمية الدولية   
( الى نحو 0633-0631مف نواتجيا القومية لمسنوات   1.0المساعدات  حوالي 

ويالحظ إف جميع التدفقات المالية التي مف ضمنيا القرو  ( 0642%( عاـ  1.14 
وعميو أف اليدؼ اانمائي  1981% مف حجـ الناتا  لمدوؿ المانحة عاـ  1لـ تبمغ 

مف الدوؿ ليذا العقد لـ يتحقؽ عمى الراـ مف التوصؿ إلى معدؿ النمو في بع  
 خالؿ النصؼ األوؿ مف السبعينات . %  2.6النامية بمغ 

ثالثا : عقد التنمية الثالث : عقد التنمية الثالث لممـ المتحدة الذي اطی مسير 
ستراتيجية مف أربعة فصوؿ تتضمف ، وتتألؼ ىذه اا 0661الثمانينات حتى عاـ 

لمجتمع الدولي لتن يذ أىداؼ ( فقرة تخج ااجرا ات والتدابير التي سيعتمدىا ا045 
 ىذه ااستراتيجية ، ومف أبرز األىداؼ التي تضمنتيا ىذه االستراتيجية 

 % . 4تحديد ىدؼ عاـ لمنمو في الناتا المحمي ااجمالي لمدوؿ النامية بنسبة  -
تبني سياسات سكانية مالئمة بحيث ال تتجاوز زيادة معدؿ النمو السكاني نسبة -

 %  سنويا 2.2
% مف الناتا القومي لمدوؿ الصناعية  1. 4وغ المساعدات الرسمية خالؿ العقد بم-

 المتقدمة 
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ازالة القيود الم روضة عمى صادرات الدوؿ النامية عف طريؽ تخ ي  القيود الكمركية -
 واالدارية إلى جانب تحسيف فرج وصوؿ ىذه الصادرات إلى األسواؽ العالمية.

 الرأسمالية المالية جميع التدّفقات بأّنيا المساعدات الدوليةاستنادا لما سبؽ يمكف تعريؼ 
 إلى المنية الدوؿ في المانحة الجيات تُقّدميا الحقيقية التي والخدمات األمواؿ رؤوس أو

 التػدفقات الثالػث وتّتسػـ العػالـ فػي نمػًوا األقػؿ الػدوؿ فػي الُمتمقيػة أو الجيػات المسػتقبمة
 الرأسػمالية التػدفقات فئتػيف االولػى وتنقسػـ إلػى نوع،بػالت الخارجيػة والخػدمات الماليػة
 إلػى المانحػة فػي الػدوؿ الحكوميػة الجيػات تقػّدميا التػي وىػي تمػؾ الثنائيػة، الرسػمية
 األمػواؿ رؤوس تػدفقات امػا الثانيػةالمُسػتيدفة،  الػدوؿ حكومػات فػي المُتمقيػة الجيػات
األطػراؼ، مثػؿ البنػؾ الػدولي تقػّدميا المنّظمػات المتعػددة  التػي فيػي األطػراؼ، المتعػددة

واألمػػػـ المتحػػػدة وصػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولي، إلػػػى الجيػػػات المسػػػتقبمة فػػػي الػػػدوؿ المُسػػػتيدفة، 
وكال النوعيف مف التدفقات الرأسمالية الرسمية، يمكف أف يتخذ صوًرا متعددة منيا المنح، 

 (9والقرو  أو العطا ات التي تشبو المنحة. 
  (DAC) (Development Assistanceمويػة  كمػا تعػرؼ لجنػة المسػاعدات التن

Committee  التابعػة لمنظمػةorganization for Economic Co-operation 
and Development (OECD)  المساعدات الخارجية بأنيا تدفقات مالية ومساعدات

تقنية وبضائع مقدمة مف الحكومات الرسمية أو وكاالتيا إلى الدوؿ النامية بيدؼ تعزيز 
التنميػػػة االقتصػػػادية والرفاىيػػػة االجتماعيػػػة وتكػػػوف تمػػػؾ المسػػػاعدات عمػػػى شػػػكؿ مػػػنح أو 

                                                           
اٌّغاػذاخ اٌخاسخ١ح ت١ٓ األ٘ذاف االعرشاذ١د١ح، ٚاٌفٛاػً ٚاٌّإثشاخ اٌذاخ١ٍح  ،ِٛعٝ ػال٠ح - 9

  2ص ،2205  ،04اٌؼذد  ،2205,،ع١اعاخ ػشت١ح  ،فٟ اٌذٚي اٌّأسح
 ( ذؼذ ٌدٕح اٌّغاػذج اإلّٔائ١ح اٌراتؼح ٌّٕظّح اٌرؼاْٚ االلرظادٞ ٚاٌر١ّٕحOECD ِٕرذٜ ٌّٕالشح )

ِىاْ “ر١ّٕح ٚاٌسذ ِٓ اٌفمش فٟ اٌثٍذاْ إٌا١ِح. ذظف ٔفغٙا تأٔٙا اٌمؼا٠ا اٌّس١ـح تاٌّؼٛٔاخ ٚاٌ
دٌٚح ِٓ اٌذٚي  32ٚذؼُ  0960اٌثٍذاْ اٌّأسح اٌىثشٜ فٟ اٌؼاٌُ. ذُ ذأع١غٙا ػاَ ” ٚطٛخ

األػؼاء ِثً: أِش٠ىا، تش٠ـا١ٔا، ع٠ٛغشا، أٌّا١ٔا، وٕذا، وٛس٠ا، اٌغ٠ٛذ ٚغ١شٖ ِٓ دٚي االذساد 
 األٚستٟ ٚاٌذٚي اٌىثشٜ.
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% مف قيمة  25ؿ عف قرو  مدعومة، وفي حالة القر  فىنو يجب أف يكوف ما ال يق
القر  عبارة عف منحة ويستثنى مف المنح أو المساعدات المقدمة ألىداؼ اير تنموية 

 .1مثؿ المعونات العسكرية أو األمنية واالستثمارات. 
 ثانيةةا: دور واهميةةة المسةةاعدات الدوليةةة فةةي تعزيةةز الدبموماسةةية االقتصةةادية الدوليةةة:

رجيػة فػي التمثيػػؿ الدبموماسػي الخػارجي انتشػػرت نظػرا لمػدور الػذي تمعبػػو المسػاعدات الخا
 الدولية، أطار المساعدات في تعمؿ األطراؼ التي  المتعددة الدولية المنظمات عشرات

 الػدوؿ وبنػوؾ ااسػالمية، والبنػوؾ آسػيا وأفريقيػا، دوؿ تنميػة وبنػوؾ الػدولي، منيػا البنػؾ
فضػال عػف  األوروبػي واالتحػاد ( UNDP) اانمػائي األمػـ المتحػدة وبرنػاما األميركيػة،
 الصػ ة جػًدا ذات كبيػرة خارجيػة مسػاعدات بػراما لػدييا دولػة ثالثػيف نحػو ذلػؾ ىنػاؾ
 المنية بالدوؿ والمتمثمة المانحة التقميدية، الدوؿ أوليا أصناؼ ثالثة إلى وتنقسـ الثنائية،

 الػدوؿ مثػؿ الجديػدة، المانحػة الػدوؿ وثانييػا المربيػة، واليابػاف، وأوروبػا أميركا شماؿ في
كوريػا،  مثػؿ "الػدخؿ المتوسػطة" الناميػة والػدوؿ األوسػط، الشػرؽ لمػن ط فػي المنتجػة
 وأخيػًرا أوروبػا الشػرقية، فػي السػابقة االشػتراكية الكتمػة ودوؿ والبرازيػؿ، وتركيا، وتايالند،
 فػي الدوليػة المسػاعدات مجػاؿ ممموًسػا فػي نشػاًطا األكثػر بالدوؿ متمّثؿً  الثالث الصنؼ
والصيف فضال عف ذلؾ بػروز كػؿ مػف السػعودية  وىي اليند نسبًيا وال قيرة األخيرة اآلونة

 (11.(والكويت واالمارات العربية المتحدة حاليا . 
 مػف العديػد إنشػا  ويمكننػا اف نالحػظ اىميػة المسػاعدات الدوليػة  االنمائيػة ( مػف خػالؿ

 ( IDA ) لمتنمية المؤسسة الدولية منيا اانمائية المعونة بتقديـ المعنية الدولية الييئات

                                                           
خ١ٌٛا تٕٓ ٚوّثشٌٟ عّث، اٌّغاػذاخ اٌر٠ّٕٛح  اٌشع١ّح , ِٕظّح اٌرؼاْٚ االلرظادٞ ٚاٌر١ّٕح ,   - 02

 ,2202االِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرسذج، 
 0ِٛعٝ ػال٠ح, ِظذس عاتك , ص- 00
 ( اٌّإعغح اٌذ١ٌٚح ٌٍر١ّٕحIDA .خضء ِٓ اٌثٕه اٌذٌٟٚ ِؼٕٟ تّغاػذج أشذ تٍذاْ اٌؼاٌُ فمشًا ٟ٘ )

ئٌٝ ذم١ٍض اٌفمش ٚذخف١غ أػذاد اٌفمشاء، ٚرٌه  0962ٖ اٌّإعغح اٌرٟ ذُ ئٔشاؤ٘ا فٟ ػاَ ٚذٙذف ٘ز
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 عف العالـ فقرا في الدوؿ البنوؾ ألكثر مساعدة نطاؽ لتوسيع 1960 عاـ تأسست التي
 (12 فوائد. بدوف قرو  تقديـ طريؽ

وبالجػػدير بالػػذكر مػػع ازديػػاد عػػدد المنظمػػات والػػدوؿ المانحػػة لممسػػاعدات الػػى اننػػا نجػػد 
ابتعادىػػػا عػػػف مسػػػارىا عنػػػدما لجػػػأ المػػػانحوف إلػػػى تضػػػميف توجيػػػات السياسػػػة الخارجيػػػة 

 تسػعى واألمف القومي ،  فػي سياسػات المسػاعدات التػي يقػدمونيا  فعمػى سػبيؿ المثػاؿ 
وىػذا االمػر  االسػتقرار لػدفع الػدفاع وجيػود الدبموماسػيةو  التنميػة بػيف الػدما إلػى أسػتراليا

 رابع نجده واضحا مف خالؿ استراتيجية المساعدات االسترالية الى افمانستاف والتي تعد
 مػف 2007 المسػاعدات منػذ ويتـ تقديـ تمؾ  األسترالية، التنمية لمساعدات متمقي أكبر
 مشػروعات المسػاعدات تػأثير عػف تقػارير رفػع منيػا ُيطمػب ال والتػي الػدفاع وزارة خػالؿ
تأثيرىػػا ويمكػػف اف نأخػػذ مثػػاال اخػػر لمتحػػوؿ فػػي مبػػدأ تقػػديـ  تقيػػيـ أو بيػػا تقػػوـ التػػي

% مػػػػػف  .8وعػػػػػدت كنػػػػػدا بىن ػػػػػاؽ  9..2المسػػػػػاعدات التػػػػػي تقػػػػػدميا كنػػػػػدا فمنػػػػػذ عػػػػػاـ 
مساعداتيا الثنائية عمى عشريف دولة رئيسية تشمؿ العػراؽ، وأفمانسػتاف، وكبػار الشػركا  
التجػػارييف فػػػي أمريكػػػا الالتينيػػة تػػػـ تحديػػػدىا عمػػى أسػػػاس اتسػػػاقيا مػػع أولويػػػات السياسػػػة 
الخارجية الكندية وذلؾ في الوقػت الػذي تػـ فيػو اسػتبعاد سػبع دوؿ منخ ضػة الػدخوؿ فػي 
جنوب صحرا  أفريقيا مف الحسباف كذلؾ نصت سياسة تخصػيج المسػاعدات ال رنسػية 

لمصالح الوطنية، والتي لـ تكف معمنة في السابؽ  عمى دور ا9..2الجديدة، المعمنة في 
وبينما كانت المساعدات ال رنسية، ومنذ فترة طويمة، ت ضؿ الدوؿ األفريقيػة عمػى أسػاس 
مزيا مف المصالح االسػتراتيجية والػروابط التاريخيػة، يػتـ حاليػًا انتقػا  متمقػي المسػاعدات 

                                                                                                                                                      

ّّٝ "اػرّاداخ( ِٕٚر ٌثشاِح ذإدٞ ئٌٝ: ص٠ادج إٌّٛ االلرظادٞ،  ِٓ خالي ذمذ٠ُ لشٚع )ُذغ
 ٚذخف١غ ػذَ اٌّغاٚاج، ٚذسغ١ٓ أٚػاع إٌاط اٌّؼ١ش١ح

 ،داس إِٗ ٌٍٕشش ،اٌرؼاْٚ اإلّٔائٟ اٌذٌٟٚ االؿاس اٌؼاَ ٚاٌرـث١ماخ ،ٔٛصاد ػثذ اٌشزّٓ ا١ٌٙرٟ - 02

  22,ص2222 ،اٌٍّّىح االسد١ٔح اٌٙاش١ّح
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ة المتمقيػػة لمػػدفاع الػػوطني ال رنسػػي، ال رنسػػية وفقػػًا لمعػػايير خمسػػة مػػف بينيا أىميػػة الدولػػ
 (13 ومكافحة اارىاب، ونسبة مياجرييا إلى فرنسا( .

امػػػا الواليػػػات المتحػػػدة والتػػػي تعػػػد أكبػػػر مػػػانح لممسػػػاعدات الخارجيػػػة فػػػي العػػػالـ اذ تمثػػػؿ 
: مػػف إجمػػالي المسػػاعدة اانمائيػػة الرسػػمية مػػف الحكومػػات المانحػػة اصػػبحت .2حػػوالي 

جػػػػز  مػػػف منظومػػػػة الػػػدفاع القػػػػومي وبمػػػػغ  1..2تنظػػػر الػػػػى المسػػػاعدات بعػػػػد ىجمػػػات 
( مميػار دوالر حػوالي 46.89 نحػو 2.18ـ إجمالي المسػاعدات الخارجيػة األمريكيػة عػا

: مػػػػف ىػػػػذه المسػػػػاعدة كانػػػػت لبػػػػراما التنميػػػػة االقتصػػػػادية الثنائيػػػػة ، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 43
: لممسػػاعدات العسػػكرية واألمنيػػة ايػػر 35المسػػاعدة االقتصػػادية السياسػػية االسػػتراتيجية 

راؼ : لػػدعـ عمػػؿ المؤسسػػات المتعػػددة األطػػ4: لمنشػػطة اانسػػانية  و 18العسػػكرية  
وتأخػػػذ المسػػػاعدة شػػػكؿ تحػػػويالت نقديػػػة ، أو معػػػدات ، أو تعمػػػيـ وتػػػدريب ، أو مسػػػاعدة 
فنيػػة ، وفػػي العقػػود األخيػػرة  يػػتـ تقػػديميا عمػػى أسػػاس المػػنح ولػػيس عمػػى أسػػاس القػػر  

. 14) 
كػػذلؾ أصػػبحت المسػػاعدات الخارجيػػة أداة ال انػػى عنيػػا لممممكػػة العربيػػة السػػعودية فػػي 

يا الخارجية والتػي تخػدـ المخطػط العػاـ لمدبموماسػية الوطنيػة دبموماسيتيا لتحقيؽ مصالح
والسػػػعي لتحقيػػػؽ مصػػػػالح سياسػػػية أو أمنيػػػػة مػػػف خػػػالؿ الوسػػػػائؿ االقتصػػػادية والتػػػػرويا 
لدبموماسػػية الػػد كػػأداة بالمػػة األىميػػة لدبموماسػػيتيا االقتصػػادية بنػػا ا عمػػى ذلػػؾ  قػػدمت 

                                                           
ٚسلح ِمذِح  ،اٌّغاػذاخ اإلٔغا١ٔح فٟ ظشٚف إٌضاػاخ ٚاألصِاخ  ،ش١ّٕ١ٛٔح ذشٛٞ, ذغ١١ظ  - 03

  06-05ص  ،2200  ،اٌٍّّىح اٌّرسذج  ،اٌٝ االذساد اٌذٌٟٚ اٚوغفاَ
14 - Marian L. Lawson and Emily M. Morgenstern, Foreign Assistance: An 
Introduction to U.S. Programs and Policy, Congressional Research 
Service,2020,p1 
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إلػى  2.16مميػار دوالر عػاـ  1.39 المممكة العربية السعودية مسػاعدات إجماليػة بقيمػة
  (15 دولة حوؿ العالـ. 95

 (16  ولذلؾ ال نستمرب إذا وجدنا أىداؼ المساعدات الخارجية تتمثؿ باآلتي:
تحقيػػؽ المصػػالح الدبموماسػػية عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: إنشػػا  القواعػػد العسػػكرية، وتػػأميف -1

لتجاريػػػػة المختم ػػػػة األصػػػػوات فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة، ودعػػػػـ النظػػػػاـ الم ضػػػػؿ  والمصػػػػالح ا
وتحقيػػػؽ المصػػػالح التجاريػػػة اذ تعػػػد فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف المسػػػاعدات كوسػػػيمة لزيػػػادة 

 أسواؽ صادرات الدوؿ .  
 المساعدات كوسيمة لتعزيز فرج حصوليا عمى المواد الخاـ.-2

فػػي السياسػػة الخارجيػػة لمعديػػد مػػف الػػدوؿ الػػى والمعونػػات وبػػالراـ مػػف اىميػػة المسػػاعدات 
انيا تواجو عده صػعوبات منيػا اف ىػذه المسػاعدات ستشػكؿ ضػمطا عمػى الموازنػة عمػى 
مدى السنوات القادمة ىذا االمر سيكوف قيًدا عمى المساعدات الخارجية الى جانػب ذلػؾ 

ت فعمػػى سػػبيؿ مشػػكمة التنسػػيؽ بػػيف الدبموماسػػية والتنميػػة فػػي الػػدوؿ التػػي تقػػدـ المسػػاعدا
المثػػػاؿ بػػػالراـ مػػػف اىتمػػػاـ الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة مػػػع توجييػػػات السياسػػػة الرئاسػػػية 
بشػػأف التنميػػة نجػػد اتجػػاه وزارة الخارجيػػة تنحػػاز صػػوب الدبموماسػػية الجديػػدة االمػػر الػػذي 
ي ر  تحديا حوؿ امكانية نجاح اادارة االمريكية في حؿ مشاكؿ التنسيؽ بيف توجيػات 

و الدبموماسػػػية مػػػف خػػػالؿ اعطػػػا  أولويػػػة عاليػػػة لجعػػػؿ المسػػػاعدة اانمائيػػػة أداة التنميػػػة ا
أقػػوى لمسياسػػة األمريكيػػة االمػػر الػػذي يجعػػؿ مػػف التنميػػة تابعػػة لمدبموماسػػية  فضػػال عػػف 

                                                           
15  -  Yi Li, Saudi Arabia’s Economic Diplomacy through Foreign Aid: Dynamics, 
Objectives and Mode, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic 
Studies,2019,p2 

 053ِٛعٝ ػال٠ح, ِظذس عاتك , ص- 06
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ذلػػؾ اف المشػػكمة األكبػػر ىػػي عػػدـ معرفػػة كي يػػة تحقيػػؽ التنميػػة فػػي الػػدوؿ اليشػػة والتػػي 
 (17 تواجو انخ ا  األمف. 

ال تنحصػػػػر ر المسةةةةاعدات االقتصةةةةادية الدوليةةةةة فةةةةي التجةةةةارة الخارجيةةةةة: ثالثةةةةا :دو 
المسػػػاعدات فػػػي تقػػػديـ االمػػػواؿ او المسػػػاعدات االنمائيػػػة فػػػيمكف اف تكػػػوف عػػػف طريػػػؽ 
التسييالت المقدمػة لمتجػارة ومػف المعػروؼ اف التجػارة تػتـ بواسػطة جيػات فاعمػة خاصػة 

االقتصادات األكثر تقػدًما كػذلؾ  مع تدخؿ محدود نسبًيا مف الحكومات ، عمى األقؿ في
أف تػػأثير الحكومػػة عمػػى الجيػػات ال اعمػػة الخاصػػة ايػػر متماثػػؿ ،  ألف الشػػركات ممزمػػة 
قانوًنا باحتراـ أوامر العقوبات ، لكػف لػيس عمييػا أي التػزاـ بىنشػا  أو توسػيع التجػارة مػع 

ز إيجابيػػة دولػو مسػػتيدفو فػي خدمػػة أىػداؼ السياسػػة الخارجيػة بمعنػػى آخػر ، تقػػديـ حػواف
 لدولو مستيدفو يتطمب مف السمطة التن يذية  

مبدأ تقديـ حوافز لمشركات الخاصة وىو عكس المبدأ المسػتخدـ فػي مجػاؿ العقوبػات -1
االقتصادية مػف خػالؿ اسػتخداـ مجموعػة متطػورة مػف قواعػد التجػارة الدوليػة التػي تشػرؼ 

ة عمػػػػػؿ الحكومػػػػػات ( ، والتػػػػػي تحػػػػػد مػػػػػف حريػػػػػWTOعمييػػػػػا منظمػػػػػة التجػػػػػارة العالميػػػػػة  
 األعضا  خالؿ تطبيؽ العقوبات االقتصادية .

فيما يتعمؽ بالتجارة يعد مبدأ "الدولة األكثر رعاية" اساس نظاـ التجارة القائـ عمى -2
القواعد  التي وضعتيا منظمة التجارة العالمية ويتطمب مف األعضا  تقديـ ن س 

شريكيا التجاري األكثر ت ضياًل المعاممة لجميع األعضا  اآلخريف ألنيا تمتد إلى 
وبموجب ىذا المبدأ تخ   الدوؿ أو تممي التعري ات الجمركية عمى صادرات الدوؿ 

، يتـ بموجبيا تقميؿ الحواجز  FTAs)ال قيرة فعمى سبيؿ المثاؿ ات اقيات التجارة الحرة  
                                                           

17- Kimberly Ann Elliott, Carrots and Sticks: The Role of Economic Incentives 
in American Foreign Policy, Paper for the Tobin Project National Security 
Conference, Center for Global Development,2010  P9 

  ٓدٌٚٗ فٟ إٌظف اٌغشتٟ ِٓ اٌىشج االسػ١ح 34اذفال١ح ذٙذف اٌٝ خٍك ِٕـمح ذداسج زشج ت١ 
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ف أماـ صادرات الدوؿ االعضا  مع بع  حسب نظاـ األفضميات الذي  يسمح لمبمدا
المتقدمة بالتمييز التجاري لصالح الدوؿ النامية واالت اقية الت ضيمية ات اؽ تجاري يقدـ 
بموجبة احد االطراؼ امتيازات احادية الجانب الى االخر وتستخدـ مف قبؿ البمداف ذات 

  الدخؿ العالي لمنح من ذ ت ضيمي لمبمداف النامية ونظاـ الت ضيالت المعمـ
Generalized System of Preferences   مجموعة مف ت ضيالت حددتيا بع

الدوؿ ذات الدخؿ العالي لمدوؿ ذات الدخؿ المنخ   والمتوسط تحقؽ االخيرة افضميو 
ادخاؿ منتجاتيا الى اسواؽ الدوؿ مرت عة الدخؿ بتعري ات كمركية منخ ضة مثؿ قانوف 

سبيؿ المثاؿ وىي االت اقية التي منحت مف عمى  زالت ضيالت التجارية لمنطقة االندي
 يةجنوبال امريكا في زخالليا الواليات المتحدة االمريكية ت ضيالت لدوؿ منطقة االندي

بيدؼ تحسيف امكانية ولوج صادرات ىذه البمداف الى اسواؽ الواليات المتحدة 
  18االمريكية.

وؿ المانحػة لمفضػميات حريػة وفي إطار براما األفضميات التجارية األحادية ، تتمتع الد
اختيار المنتجات بشػرط تػوفير الحػافز لجميػع الػدوؿ الناميػة بيػدؼ تعزيػز النمػو والتنميػة 

 (19 االقتصادية عمى المدى الطويؿ.
ختامػػا لمػػا سػػبؽ ومػػف خػػالؿ مالحظػػة بػػراما  المسػػاعدات اانمائيػػة المقدمػػة عمػػى مػػدى 

ينػػة ولػػػـ تكػػف فعالػػة فػػي مجػػػاالت العقػػود الماضػػية نجػػدىا فعالػػة فػػػي أوقػػات ومنػػاطؽ مع
أخرى  اذ تشير احد الدراسات الصادرة عف البنؾ الدولي إلى أف المساعدات قد ساىمت 

                                                           
 ٌٍذٚي ٚاٌغّاذ إٌا١ِح اٌذٚي فٟ االلرظادٞ إٌّٛ ٌرؼض٠ض ،0926 ػاَ تٗ اٌؼًّ ٘ٛ تشٔاِح أـٍك 

 اٌدّشو١ح اٌشعَٛ ِٓ ِؼفاج اٌّرسذج اٌٛال٠اخ ئٌٝ ِؼ١ٕح ِٕرداخ ترظذ٠ش اٌّؼ١ٕح
 ٟ٘ اٌّشرشن اٌدغشافٟ اٌرمغ١ُ خالي ِٓ ذؼش٠فٙا ذُ اٌرٟ اٌدٕٛت١ح أِش٠ىا فٟ دٚي ِدّٛػح   ِٓ

 اٌىرشٛا ٌغح ِثً ػٓ ؿش٠ك اٌثمافح أٚ( األٔذ٠ض خثاي عٍغٍح)خالي 
 ،االلرظاد اٌذٌٟٚ,اٌّشوض اٌؼشتٟ ٌٍرؼش٠ة ٚاٌرشخّح ٚاٌرا١ٌف ٚإٌشش ،١٘ثُ ػ١غٝ ٚاخشْٚ  - 08

  483,ص2203 ،دِشك
19 - Kimberly Ann Elliott, Carrots and Sticks: op sit ,p12 
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في تحقيؽ العديد مف النجاحات في عدد مف الدوؿ النامية بعدما لعبػت ىػذه المسػاعدات 
نينيات وأواندا دوًرا حيوًيا في إندونيسيا والكوريتيف في السبعينيات وبولي يا واانا في الثما

وفيتنػاـ فػي التسػػعينيات وفمسػطيف فػي القػػرف الحػادي والعشػريف مػػف خػالؿ مسػاىمتيا فػػي 
عػػادة ىيكمػػة القطاعػػات  تسػػريع النمػػو االقتصػػادي والتنميػػة و تطػػوير الخػػدمات العامػػة  وا 

نشػػا  البنيػػة وتػػوفير المػػوارد الماليػػة التػػي شػػكمت  التحتيػػة االقتصػػادية ونقػػؿ التكنولوجيػػا وا 
ديناميكية التمويؿ الذاتي وخمؽ بيئة استثمارية مواتية وجذابة فػي الػدوؿ  ولكػف مػع بداية 

ىػػذه النجاحػػات المتحققػػة مػػف المسػػاعدات التنمويػػة ودورىػػا االيجػػابي فػػي تنميػػة االقتصػػاد 
نجػػػػد اف اثارىػػػػا ضػػػػعي ة فػػػػي دوؿ اخػػػػرى  ويرجػػػػع الػػػػبع  السػػػػبب فػػػػي الػػػػدوؿ المتمقيػػػػة 

اد ااداري وعػػػػػدـ وجػػػػوده الشػػػػػ افية فػػػػػي اادارة لممسػػػػاعدات ن سػػػػػيا بسػػػػػبب انتشػػػػار ال سػػػػػ
الحكومية وعدـ وجود سياسات اقتصادية كمية فعالة اذ ال تحقؽ المساعدات االقتصػادية 
دورا فعػػاال فػػي حالػػة الػػدوؿ التػػي ال تعتمػػد سياسػػات ماليػػة و سياسػػات نقديػػة فعالػػة ويػػؤثر 

نمط اانتاج واالستيالؾ تدفؽ التمويؿ األجنبي سمبا عمى المؤشرات االقتصادية وتشويو 
نتيجػػة انخ ػػػا  الػػػدافع  عمػػػى المػػػدخرات الوطنيػػة  بعػػػد انتشػػػار القيمػػػة االسػػػتيالكية فػػػي 

 (.2 المجتمع واالعتماد عمى مصادر المساعدات الخارجية.

 

الصةةةةينية ودورهةةةةا فةةةةي تعزيةةةةز ع قاتهةةةةا المب ةةةةث الثةةةةاني: المسةةةةاعدات االقتصةةةةادية 
 :الخارجية

بدأت المساعدات الصينية  المساعدات االقتصادية الصينية :نظرة شاممة عمى -اوال
لمدوؿ النامية في منتصؼ الخمسينيات وازدادت في الستينيات والسبعينيات مف القرف 
المنصـر قبؿ اف تنخ   في الثمانينيات ومف ثـ العودة الى االرت اع في العقد األوؿ 

                                                           
20 - Mohamed Naser op sit ,p100 
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( WTOظمة التجارة العالمية  انضماـ الصيف لمنبعد مف القرف الحادي والعشريف ، و 
االمر الذي احدث تطورا كبيرا في نطاؽ المعونات االنمائية وبراما االستثمار الحكومية 

، وما يؤشر عمى  المايات االستراتيجيةمبادرات ىادفة لتحقيؽ العديد مف  عف طريؽ
محدودة الى حد ما مف حيث  انيا ...2المعونات التي تقدميا الصيف  قبؿ عاـ 

 ولكف بعد  الحجـ والمحتوى،  الرتباط ذلؾ في قمة مساىمتيا في حجـ االقتصاد العالمي
زيادة مساىمة الصيف في حجـ التجارة العالمية واالنتاج العالمي ، ازداد حجـ الموارد 

   21المعونات والمساعدات الخارجية.  المتاحة لتوسيع
يف الى الدوؿ المست يدة الطابع وعادة ما تطمى عمى معظـ المساعدات التي تقدميا الص

الثنائي الى جانب ذلؾ مساىمتيا ال عالة مف خالؿ القنوات المتعددة األطراؼ ايضا مع 
مالحظة المبالغ التي تن ؽ مف خالؿ المساعدات االخيرة ىي محدودة نوعا ما وتنقسـ 
ة المساعدات الخارجية الصينية الى قرو  ومنح ، الى جانب االستثمارات التجاري

والتمويؿ الميسر المتعمؽ بالتجارة ، فضال عف براما التبادؿ التعميمي والثقافي وان اؽ 
متعددة األطراؼ القدر كبير مف أمواؿ المساعدة اانمائية مف خالؿ المبادرات التجارية 

مثؿ برناما األعماؿ  الصيني،  األفريقي ( الذي  يرعاه برناما األمـ المتحدة اانمائي، 
معظـ المساعدات الصينية المتعددة األطراؼ إلى المشاريع التي تديرىا اذ تميؿ 

وتدعميا األمـ المتحدة وبنؾ التنمية اآلسيوي وبنؾ التنمية األفريقي ورابطة أمـ جنوب 
شرؽ آسيا ، اما فيما يتعمؽ بالمساعدة الثنائية تدعـ الصيف المؤسسات الحكومية 

ومعاىد البحوث ، والشركات التجارية ، األجنبية ، ومؤسسات الرعاية العامة ، 
بممت القيمة ااجمالية  فعمى سبيؿ المثاؿوالمؤسسات التعميمية  والمؤسسات الثقافية ، 

                                                           
20 -Charles Wolf, Jr., Xiao Wang, Eric Warner, China’s Foreign Aid and 
Government-Sponsored Investment Activities Scale, Content, Destinations, 
and Implications ,This report is part of the RAND Corporation research 

report series,2013,p15 
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مميار دوالر  3 نحو  7..2بحموؿ عاـ لمدوؿ األفريقية لمقرو  والمنح الصينية 
ينية والوسطى أمريكا الالتالمقدمة الى دوؿ أمريكي فضال عف ذلؾ المساعدات اانمائية 

تطوير البنية التحتية والطاقة والموارد  كاف ىدفيا االساسالتي و ومنطقة البحر الكاريبي 
وتكوف حسب الدوؿ المتمقية لممساعدات وتركز وتتسـ المساعدات الصينية  الطبيعية
 22 عمى ما يأتي : مجاالىا

الصيف واحدة مف أكبر خمسة مانحيف لممساعدات اانسانية  تمثؿالشؤوف اانسانية: -أ
بيف الدوؿ اير األعضا  في لجنة المساعدة اانمائية والخاج في برناما األمـ 

في المحيط اليندي عاـ  حادثة  تسوناميومنذ  ( 1..2وذلؾ عاـ  المتحدة اانمائي 
مف عادة تقديميا  تـالتي يوما بعده ، زادت المساعدات اانسانية الصينية  4..2

 خالؿ المنظمات متعددة األطراؼ. 
المساعدات االقتصادية: تعد المساعدات الخاصة في البنية التحتية أولوية رئيسية -ب

لمصيف بعدما احتؿ  ىذا القطاع اكبر القرو  التجارية والميسرة ألفريقيا خالؿ المدة  
السكؾ الحديدية والمطارات ( منيا قرو  النقؿ البنا  وتجديد الطرؽ و  2.14-...2

والموانال  الى جانب التنمية الزراعية ، اذ ييتـ التعاوف اانمائي الصيني في أفريقيا 
بشكؿ متزايد في الزراعة ، بما في ذلؾ األعماؿ التجارية الزراعية ، والزراعة التعاقدية 

 .  ، والتدريب

                                                           
22 - Becky Carter, A literature review on China’s aid, Helpdesk 

Report,2017,p4 
 - د٠غّثش 26 فٟ ٚلغ ٚاٌزٞ س٠خرش، ِم١اط ػٍٝ دسخاخ 9 ب لذس 2224 إٌٙذٞ اٌّس١ؾ صٌضاي 

 اٌخغائش ِٓ ٔغثح أػٍٝ أذ١ٔٚغ١ا ٚذىثذخ فشد ذمش٠ثًا 322,222 ٚتٍغد اٌخغائش اٌثشش٠ح ،2224
 اٌّّرٍىاخ.  فٟ
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: قػدمت الصػيف فػي اسػتخداميا الخدمات االجتماعيػة والثقافيػة  الدبموماسػية الناعمػة(-جػ
مبادرات عديدة منيا الطريؽ أو الحػزاـ الػذي ييػدؼ إلػى   ما يسمى الدبموماسية الناعمة

فضػال عػف التركيػز عمػى الدبموماسػية العمميػة  تعزيز صورة الصيف وشرعيتيا فػي الخػارج
فػػػػي اعطػػػػػا  المػػػػنح الدراسػػػػػية لمدراسػػػػة الجامعيػػػػػة فػػػػػي الصػػػػيف الػػػػػى جانػػػػب ذلػػػػػؾ تشػػػػػمؿ 

دات الصػػػينية بنػػػا  المرافػػػؽ الرياضػػػية والقػػػرو  المدعومػػػة لممشػػػاريع المشػػػتركة المسػػػاع
  23والمشاريع التعاونية.

ويمكننا مالحظة مقدار مساىمة الصيف مف خالؿ دبموماسيتيا االقتصادية في تعزيز 
 - 5..2جانب المساعدات الخارجية مف خالؿ  اعالنيا عف التزاميا في المدة مف  

عدتيا لمعالـ النامي في جميع االصعدة  وكما ىو موضح في (  لزيادة مسا8..2
المساعدات المالية  والتي تتوزع بيفييكؿ المساعدات ( الذي يشير ال2 رقـ  جدوؿ 

 والتجارية والمساعدات الخاصة االخرى 
( المساعدات المقدمة من الصين الى الدول النامية  سب نوعها والهدف 9الجدول )

 منها
نوع المساعدة 

 المقدمة
 الهدف من المساعدة  المقدمة

 الغاء الرسوم الجمركية عمى عدد من المنتجات  مساعدات تجارية 
 .توسيع نطاق برامج المساعدة إلغاء تسديد القروض المتأخرة مساعدات مالية 

مميار دوالر في شكل قروض ميسرة وائتمان تفضيمي لت سين  11تقديم 
 التعاونالبنية الت تية وتعزيز 

                                                           
 - خاسج اٌؼاَ اٌشأٞ ٌىغة تشؼثٙا، ِّثٍح ِا، دٌٚح ذثزٌٗ اٌزٞ إٌشاؽ رٌه إٌاػّح اٌذتٍِٛاع١ح 

 ئِىأاذٙا واًِ ِغرخذِح اٌشع١ّح، ٌٍذتٍِٛاع١ح اٌرم١ٍذٞ ٚاإلػالَ اٌشع١ّح ٚاٌثؼثاخ اٌغفاساخ ٔشاؽ
 اٌخ١ش٠ح ٚاٌدّؼ١اخ اٌظذالح ٚخّؼ١اخ ا١ٌّٕٙح ٚاٌّداٌظ واٌٍداْ ٚاذظاالذٙا، ٚػاللاذٙا

 ٚاالخرّاػ١ح
23 - Zhang, D.. Why cooperate with others? Demystifying China's trilateral 

aid cooperation. The Pacific Review, 30(5), (2017),P. 756 
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توفير ا دوية المضادة لمم ريا وا دوية ا خرى ، والمساعدة في إنشاء  المساعدات الص ية
 وت سين المرافق الطبية 

المساعدات الخاصة 
في تأهيل وتدريب 

 العاممين

موظف من مختمف المهن من البمدان  41111المساعدة في تدريب 
 النامية خ ل السنوات الث ث.

Sources :Gregory T. Chin B. Michael Frolic ,a summary of a 

research report prepared  One of five reports on the role played by 

emerging economies in funding international development, 

International Development Research Centre IDRC, Canada 

,2007,p12 

المساعدات التي قدمتيا الصيف بيف  تي ذكرت اعاله بمغ حجـفي ضو  المجاالت ال
% مف الناتا المحمي ااجمالي لمصيف 3( ما يعادؿ نحو  2.11 ( و  .2.1االعواـ  

وكاف ليذه الزيادة سببيف االوؿ حصوؿ الصيف عمى فوائ  كبيرة في حسابيا الجاري منذ 
مميار دوالر سنويا ، مما زاد (  .35- ..2بيف   يسجؿتسعينيات القرف الماضي  والذي 

تريميوف دوالر ، ووفر  1.5مف حجـ حيازتيا لمعمالت االجنبية والتي بممت ما يزيد عمى 
ليا مبالغ كبيرة لتمويؿ مساعداتيا واستثماراتيا الخارجية اما السبب الثاني ينحصر في 

مداداتيا الطبيعية كوسيمة لمح اظ عمى  ضو  اىتماـ الصيف بتوسيع مصادرىا الخارجية وا 
  24 .نموىا االقتصادي السريع

ومما سبؽ نالحظ ازدياد ن قات المساعدات الخارجية الصينية بشكؿ مطرد مع التأكيد 
عمى اف حجـ المساعدات الصينية شيد تزايدا مع بداية االل ية الجديدة وبعد انضماميا 

مميوف  631المن قة مفاذ ارت ع حجـ المبالغ ( ،  WTOالى منظمة التجارة العالمية  
واذا ادخمنا ن قات مساىمة  2.18مميارات دوالر عاـ  3الى  3..2دوالر أمريكي عاـ 

                                                           
24 -Charles Wolf, Jr., Xiao Wang, Eric Warner, op sit ,p17 
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مميار دوالر أمريكي عاـ  4.6المؤسسات اير الحكومية يرت ع إجمالي االن اؽ مف 
 2.18.25مميار دوالر أمريكي عاـ  6.4إلى  2.11

،  2.17ارجية انشات الصيف عاـ ونظرا ليذا الدور المتنامي لحجـ المساعدات الخ
 وحسب االستراتيجية اعاله  يتضح تخطيط المساعدات الخارجية الصينية  استراتيجية

األىمية المتزايدة لممساعدات الخارجية في االستراتيجية الصينية ، كما تبنت في 
ية السنوات األخيرة نظرة أكثر شمولية مع التركيز في اتباع المساعدات الخارجية الصين

مبادئ احتراـ سيادة الدوؿ المست يدة ، والمساىمة في التخ يؼ مف حدة ال قر والقضا  
 26عميو في البمداف المتمقية ، وتعزيز تنميتيا االقتصادية واالجتماعية.

: اف االبية   المساعدات المقدمة من قبل الصين في المنظمات المتعددة االطراف-9
بيا الصيف في جانب تقديـ المساعدات عمى  آليات التعاوف ااقميمي التي قامت

المستوى المتعدد األطراؼ عف طريؽ المؤتمرات الخاصة والتي تنطمؽ عمى اثرىا 
 (األفريقي–الصيني  المساعدات،  وابرز تمؾ المؤتمرات والمنتديات ىي منتدى التعاوف 

(FOCAC)  ف ومنظمة شنمياي لمتعاوف ومنتدى التعاوف االقتصادي والتجاري بي
الصيف والدوؿ الناطقة بالبرتمالية ، منتدى التعاوف الصيني العربي ، منتدى الصيف 
ودوؿ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي منتدى التعاوف االقتصادي والتجاري بيف 
الصيف ومنطقة البحر الكاريبي ، فضال عف مساىمتيا في المنتديات الخاصة 

الصيف في نظاـ األمـ المتحدة اانمائي بعد اف  بالمساعدات ارت عت نسبة مساىمة
تساىـ الصيف في  الى جانب ذلؾ 2.17مميوف دوالر أمريكي عاـ  326بممت حوالي 

                                                           
25 - Elling Tjønneland, The changing role of Chinese development aid, 
Michelsen Institute, United Kingdom, 2020, P3 
26 - Mao, Ruipeng, China's growing engagement with the UNDS as an 
emerging nation: Changing rationales, funding preferences and future 
trends, introduction to Worksheet Leibniz Information Center for 
Economics,2020,P30 
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مميار دوالر  1.2براما البنؾ الدولي ، اذ شيد ىذا االتجاه زيادة مساىمة الصيف إلى 
بر مساىـ في االمر الذي يعني أف الصيف احتمت مرتبة سادس أك 2.19أمريكي عاـ  

   27.األداة الرئيسية لمبنؾ الدولي لدعـ البمداف األشد فقرا 
المسػاعدات الخارجيػة المقدمػة مػف الصػيف  ( عف نمػو3وفي ىذا الصدد نسوؽ الجدوؿ  

اذ نجػػد ارت ػػاع ( .2.2-1..2الػػى المنظمػػات المتعػػددة االطػػراؼ حسػػب النػػوع  لممػػدة  
مػػػف خػػالؿ المػػنح والقػػػرو  بػػدوف فوائػػػد حجػػـ  اجمػػالي المسػػػاعدات المتعػػددة االطػػراؼ 

مميػار دوالر االمػر الػذي يعكػس اىتمػاـ  (29694( مميػار دوالر لتصػؿ الػى   535مػف 
بعػػد انضػػماـ الصػػيف الػػى منظمػػة التجػػارة وبالخصػػوج الصػػيف فػػي جانػػب المسػػاعدات 

واف تمؾ المسػاعدات لػـ تتػأثر كثيػرا  بسػبب االزمػة الماليػة العالميػة عػاـ  WTOالعالمية 
 ( وكما يشير الجدوؿ السابؽ8..2 

                                                           
22 -Elling Tjønneland, op sit, P4 
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مجموع الثنائي 
 صافي الصرف
(II) = (I) + 
(6) + (7) 

إجمالي 
اإلنفاق 
من 

القروض 
الم مية 

(11)  

سداد 
 القروض

صافي 
صرف 
 أموال
(7) 

المن  
وا موال 
الخاصة 
بمكاف ة 
 (ا وبئة
(6) 

المن  
والقروض 
 بدون فوائد
(I) = (1) 
+ (2) + 
(3) + (4) 

- (5) 

إعانات 
الفائدة 
عمى 

القروض 
(5) 

من  
دراسية 
لمط ب 
ا جانب 

(3)  

تعاون  
لمصين 
ووكالة 
التعاون 
 اإلنمائي

(4) 

المن  
التي 
يقدمها 
 االجانب
(9) 

من  
وقروض 
بدون فوائد 
من وزارة 

 (1) التجارة

ال سابات 
النهائية 
لنفقات 
الميزانية 
العامة 
المركزية 
لممساعدات 
 ا جنبية

 السنة

661 128 2 126 - 535 6 11 - 17 512 569 2001 
703 145 9 135 - 568 7 12 - 18 544 604 2002 
730 154 16 138 - 592 8 13 - 19 568 631 2003 
857 200 29 171 - 687 10 15 - 22 660 733 2004 

1,045 253 60 192 - 853 13 18 - 27 820 912 2005 
1,293 430 99 331 - 962 19 21 - 31 930 1,033 2006 
2,093 819 77 741 - 1,351 37 24 - 44 1,320 1,466 2007 
2,297 747 122 625 - 1,672 53 44 - 54 1,627 1,807 2008 
2,978 1,289 130 1,158 - 1,819 50 59 - 58 1,752 1,946 2009 
3,427 1,798 191 1,607 - 1,820 69 73 - 68 1,749 2,010 2010 
4,252 2,095 227 1,868 - 2,384 131 87 - 79 2,349 2,460 2011 
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9191-9111( المساعدات الخارجية متعددة االطراف المقدمة من الصين  سب النوع  لممدة )4جدول )ال

4,554 2,024 255 1,769 - 2,786 166 151 - 106 2,695 2,645 2012 
4,478 2,308 372 1,936 - 2,542 185 167 - 106 2,454 2,752 2013 
4,596 2,617 419 2,198 - 2,398 218 195 - 110 2,312 3,004 2014 
4,305 2,798 692 2,106 - 2,199 193 216 - 118 2,057 3,137 2015 
4,323 2,736 632 2,103 - 2,220 169 211 - 127 2,050 2,357 2016 
4,531 2,349 604 1,744 - 2,786 183 261 - 152 2,556 2,496 2017 
5,375 2,856 755 2,101 - 3,274 207 314 3 182 2,983 3,093 2018 
4,972 2,836 842 1,994 - 2,978 218 348 11 211 2,626 3,178 2019 
4,968 2,943 953 1,989 284 2,694 233 334 7 224 2,363  2020 

Sources :Naohiro Kitano and Yumiko Miyabayashi ,Estimating China’s Foreign 

Aid: 2019-2020 Preliminary ,JICA Ogata Sadako Research Institute for Peace and 

Development Tokyo, December 14, 2020,p.14 
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وتشير البيانات الرئيسية عف حجـ المساعدات المقدمة الى تخصيج الصيف بيف 
( .1مميار دوالر أمريكي ذىب منيا   (14.41 حوالي  ) 2.12- .2.1عامي 

( مميار 5شكؿ قرو  ميسرة ، و   عمى%(  56  منيامميار لممساعدات الخارجية 
% عمى شكؿ قرو  بدوف فوائد الى جانب ذلؾ وعمى  8 و%  36 وبنحودوالر منح 

مميار دوالر  3..مميار يواف   1.76صعيد المساعدات متعددة االطراؼ ساىمت بمبمغ 
أمريكي( في المؤسسات المتعددة األطراؼ بما في ذلؾ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد 

(مميار دوالر  1.3ب   2.14الدولي وعدد مف وكاالت األمـ المتحدة كما تبرعت عاـ 
أمريكي لممؤسسات المالية ااقميمية وعمى صعيد المساعدات الثنائية قدمت الصيف 

في  9دولة إفريقية ، و  51، و ةسويأدولة  .3دولة ، بما في ذلؾ  121المساعدة لػ 
دولة أوروبية ،  12دولة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و  19أوقيانوسيا  و

( مايقارب 2.11 – ...2التمويؿ الرسمي الصيني ألفريقيا بيف عامي  كما بمغ 
مميار دوالر أمريكي مف  15( مميار دوالر أمريكي في التدفقات الرسمية ، منيا 73 

ضمف المساعدة اانمائية الرسمية المحدد مف قبؿ لجنة المساعدة اانمائية التابعة 
( مميار دوالر أمريكي وىو ما يمثؿ 73 لمنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية وبمبمغ 

(  ويعادؿ المبمغ ن سو الذي التزمت بو  OECD-DACحوالي خمس إجمالي تدفقات  
مشروًعا  1751الواليات المتحدة ألفريقيا خالؿ ن س المدة  فيما بممت عدد المشاريع 

% مف  23% منيا عبارة عف منح  و 52صينًيا في خمسيف دولة أفريقية كاف 
ريع مصن ة عمى أنيا قرو  أو ضمانات قرو  أو ائتمانات تصدير خالؿ المشا
  28  (.2.11-...2  المدة 

                                                           
28 - Becky Carter, A literature review on China’s aid, Helpdesk 

Report,2017,p10 
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:الى جانب الدور الذي تقوـ فيو الصيف في المنظمات  المساعدات الثنائية -4
اذ يالحظ مف ،المتعددة االطراؼ كاف لمصيف دورا اساسيا في المساعدات الثنائية 

ات الثنائية المقدمة مف قبؿ الصيف حسب  النوع والتي ( حجـ المساعد4  رقـ الجدوؿ
(لتصؿ الى حوالي  1..2( مميوف دوالر عاـ  ..7شيدت ارت اعا في حجميا مف  

( مميار دوالر 13( لتبمغ  ..7( مميار دوالر اما المساعدات متعددة االطراؼ مف 5 
  .2.2عاـ 
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(.2.2-1..2( حجـ المساعدات الثنائية المقدمة مف قبؿ الصيف حسب  النوع مف   4   الجدوؿ  

نسبة 
المساعدات 
الخارجية 

لمدخل القومي 
 اإلجمالي

الدخل 
 القومي

المساعدات 
الخارجية + 
المن  
 التفضيمية

المن  
 التفضيمية

مجموع 
صافي 
 الصرف

التعاقدات مع 
المنظمات 
 الدولية
متعدد 
 ا طراف 

:  مجموع 
القروض 
الثنائية 
 ميسرة

الصناديق 
خاصة لتوفير 
المستمزمات 
المضادة 
 لألوبئة

المن  
والقروض 
الثنائية 
 بدون فوائد

 المن 
الثنائية 
 ا خرى

المن  
والقروض 
الثنائية 
 بفوائد

 السنة
 

0.056% 1,288 0.7 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 - 0.5 0.0 0.5 2001 
0.055% 1,423 0.8 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 - 0.6 0.0 0.5 2002 
0.049% 1,648 1.3 0.5 0.8 0.1 0.7 0.1 - 0.6 0.0 0.6 2003 
0.048% 1,960 1.2 0.3 0.9 0.1 0.9 0.2 - 0.7 0.0 0.7 2004 
0.050% 2,295 1.4 0.3 1.1 0.1 1.0 0.2 - 0.9 0.0 0.8 2005 
0.052% 2,707 1.7 0.3 1.4 0.1 1.3 0.3 - 1.0 0.0 0.9 2006 
0.067% 3,310 3.0 0.8 2.2 0.1 2.1 0.7 - 1.4 0.0 1.3 2007 
0.060% 4,104 3.5 1.0 2.5 0.2 2.3 0.6 - 1.7 0.0 1.6 2008 
0.064% 4,901 3.9 0.8 3.1 0.2 3.0 1.2 - 1.8 0.1 1.8 2009 
0.064% 5,802 6.1 2.4 3.7 0.3 3.4 1.6 - 1.8 0.1 1.7 2010 
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0.067% 6,784 8.5 3.9 4.6 0.3 4.3 1.9 - 2.4 0.0 2.3 2011 
0.062% 8,006 9.8 4.9 5.0 0.4 4.6 1.8 - 2.8 0.1 2.7 2012 
0.056% 9,194 10.3 5.2 5.2 0.7 4.5 1.9 - 2.5 0.1 2.5 2013 
0.048% 10,247 10.9 6.0 4.9 0.3 4.6 2.2 - 2.4 0.1 2.3 2014 
0.055% 10,894 13.2 7.2 6.0 1.7 4.3 2.1 - 2.2 0.1 2.1 2015 
0.051% 11,399 13.9 8.1 5.8 1.5 4.3 2.1 - 2.2 0.2 2.1 2016 
0.051% 12,111 12.7 6.5 6.1 1.6 4.5 1.7 - 2.8 0.2 2.6 2017 
0.051% 13,395 14.8 7.9 6.8 1.5 5.4 2.1 - 3.3 0.3 3.0 2018 
0.047% 14,554 13.3 6.5 6.8 1.8 5.0 2.0 - 3.0 0.4 2.6 2019 

  13.3 7.2 6.2 1.2 5.0 2.0 0.3 2.7 0.3 2.4 2020 
Sources :Naohiro Kitano and Yumiko MiyabayashiEstimating China’s Foreign Aid: 2019-2020 Preliminary ,JICA 
Ogata Sadako Research Institute for Peace and Development Tokyo, December 14, 2020,p14
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الصػػػيف بجانػػػب المسػػػاعدات الػػػى جانػػػب مػػػا سػػػبؽ توسػػػعت المجػػػاالت التػػػي دخمػػػت فييػػػا 
والمعونػػات التػػي تقػػدميا مػػف خػػالؿ المنتػػديات التػػي انشػػاتيا ومػػف ابرزىػػا منتػػدى التعػػاوف 

 2.15( فمػػف خػػالؿ ىػػذا المنتػػدى طرحػػت الصػػيف عػػاـ FOCACالصػػيني األفريقػػي  
عشػػرة بػػراما تعػػاوف رئيسػػية مػػع إفريقيػػا وكانػػت ىػػذه البػػراما تمطػػي التصػػنيع ، والتنميػػة 

بنيػػة التحتيػػة ، وتسػػييؿ التجػػارة واالسػػتثمار ، والحػػد مػػف ال قػػر ، والصػػحة الزراعيػػة ، وال
( فػػػي بكػػػيف التػػػي عقػػػدت عػػػاـ FOCACالعامػػػة ، والتبػػػادالت الثقافيػػػة ، وشػػػيدت قمػػػة  

، حينيػػا اعمنػػػت الصػػػيف عػػف ثمػػػاف مبػػػادرات رئيسػػية  تمطػػػي التنميػػػة الصػػػناعية  2.18
ة الخضػػرا  ، وبنػػا  القػػدرات ، والرعايػػة تطػػوير البنيػػة التحتيػػة ، وتيسػػير التجػػارة ، والتنميػػ

الصحية ، الى جانب ما ذكر مف حجػـ المسػاعدات الصػينية  التػي تقػدـ مػف خػالؿ ىػذا 
يجتمػػػع كػػػؿ ثػػػالث سػػػنوات فػػػي المػػػؤتمر الػػػوزاري أو القمػػػة المنتػػػدى فقػػػد اتخػػػذ قػػػرار بػػػأف 

( ،  وفػػي كػػؿ  اجتمػػاع  تتعيػػد الصػػيف ...2الخاصػػة فػػي المنتػػدى المػػذكور منػػذ عػػاـ  
بتقديـ دعـ مالي مرتبط بتبني برناما عمػؿ مدتػو ثػالث سػنوات ، وبػالراـ مػف التعيػدات 

( الػػػى اف حجػػػـ ونطػػػاؽ  2.15( كانػػػت اقػػػؿ مػػػف عػػػاـ   2.18التػػػي قػػػدمتيا الصػػػيف  
(  2.18 االلتزامػػػات الصػػػينية  شػػػيدت توسػػػعا مػػػع كػػػؿ خطػػػة عمػػػؿ جديػػػدة ف ػػػي عػػػاـ  

ار دوالر أمريكي لثالث سنوات  قادمة ( ممي .5تعيدت الصيف اثنا  قمة بكيف  بتقديـ  
( مميػوف دوالر أمريكػي مػف األعمػاؿ التجاريػة الصػينية وكانػت التعيػدات .1فضال عف  

( مميػػار دوالر لخطػػوط ائتمػػاف جديػػدة فيمػػا بممػػت .2( تتػػوزع ب  2.18المحػػددة لعػػاـ  
( 5( مميػػػار دوالر ويبػػيف الجػػػدوؿ  15المػػنح والقػػرو  بػػػدوف فوائػػد والقػػػرو  الميسػػرة  

 تمؾ البراما. 
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 (9118( التعهدات الم ددة في قمة بكين عام )5الجدول )
 القيمة  مميار دوالر( نوع المعونات حسب النشاط

 .2 خطوط ائتماف جديدة
 15 منح وقرو  بدوف فوائد و قرو  ميسرة

 .1 انشا  صندوؽ خاج لتمويؿ التنمية.
 5 انشا  صندوؽ خاج لتمويؿ الواردات مف أفريقيا

Sources: Elling Tjonneland, The changing role of Chinese 
development aid,Chr. Michelson Institute,2020,p4 

 

 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات :

ال تنحصر المساعدات والتي تستخدميا الدوؿ في اطار الدبموماسية االقتصادية في  -1
تعامالتيا مع العالـ الخارجي في تقديـ االمواؿ او المساعدات االنمائية فحسب اذ  
يمكف اف تكوف عف طريؽ التسييالت المقدمة لمتجارة  او تح يؼ القيود عمى حركة 

 .االمواؿ ورؤوسالعمؿ 

جـ المساعدات الصينية ارت اعا مع بداية االل ية الجديدة وانضماميا لمنظمة شيد ح -2
مميوف دوالر أمريكي  631( ،  اذ ارت ع حجـ المبالغ المن قة مفWTOالتجارة العالمية  

االمر الذي يؤكد اىمية استخداـ الصيف  2.18مميارات دوالر عاـ  3الى  3..2عاـ 
 ة االقتصادية.لممساعدات كأحد ادوات الدبموماسي
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اف االبية  آليات التعاوف ااقميمي التي قامت بيا الصيف في جانب تقديـ  -3
المساعدات كانت عمى مستوى المتعدد األطراؼ عف طريؽ المؤتمرات الخاصة والتي 
تنطمؽ عمى اثرىا المساعدات وعمى اثر ذلؾ ارت عت نسبة مساىمة المساعدات 

 .2..2الصيني بعد عاـ  مالياالنمائية مف الناتا المحمي االج

كاف لمصيف دورا اساسيا في المساعدات الثنائية الى جانب الدور الذي تقوـ فيو  -4
الصيف في المنظمات المتعددة االطراؼ وبالخصوج المساعدات التي كانت في اطار 
البنى التحتية وتوزعت معظـ المساعدات الثنائية لمصيف في دوؿ افريقيا الى جانب دوؿ 

  . الالتينيةامريكا 

 التوصيات :

ت عيؿ دور المساعدات االقتصادية في اطالؽ عممية تراكـ رأس الماؿ وتحقيؽ  -1
النمو االقتصادي مما يسيـ شكؿ ايجابي في زيادة النشاط التجاري وحركة رؤوس 

 االمواؿ .

ينبمي أف يحرج المانحوف عمى أف تتسـ مشروعات التنمية التي يمولونيا أو  -2
يخططونيا في ظروؼ النزاع وحاالت االستقرار، عمى حد سوا ، باالستجابة 

 الحتياجات المجتمعات، واتساقيا  مع سياسات الحكومات المحمية والوطنية .

 المصادر في المغة العربية

دار مجدالوي ، في  النظرية الدبموماسية 9 الطبعة االولى ، عطا محمد صالح - 1
 . .2.1، عماف االردف، لمنشر والتوزيع 
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السياسات المقترحة لممعونات الخارجية في إدارة ترامب:  ، إلياـ س. ماكمانوس - 2
اكاديمية االمارات ، التداعيات المحتممة عمى منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا

 .  2.17، الدبموماسية 
دار ، التعاوف اانمائي الدولي االطار العاـ والتطبيقات، نوزاد عبد الرحمف الييتي- 3

 ..2.2، المممكة االردنية الياشمية، امنو لمنشر
القرو  الخارجية ومشاكؿ الدوؿ النامية ازائيا، الدوؿ ، صباح مجيد العبيدي  - 4

الجامعة المستنصرية، العدد الحادي مجمة اادارة واالقتصاد، ، العربية حالة دراسية 
 . 4..2والخمسوف، السنة السابعة والعشروف، 

مؤسسة النبراس  ، التمويؿ الدولي مدخؿ حديث، عبد الكريـ جابر العيساوي- 5
  .8..2، العراؽالنجؼ االشرؼ،  ، لمطباعو والنشر والتوزيع

ية، وال واعؿ المساعدات الخارجية بيف األىداؼ االستراتيج، موسى عالية - 6
   .2.15 ، 14العدد ، 2.15، سياسات عربية ، والمؤثرات الداخمية في الدوؿ المانحة

جوليا بنف وكمبرلي سمث، المساعدات التنموية  الرسمية 9 منظمة التعاوف  - 7
 ..2.1االقتصادي والتنمية 9  االمارات العربية المتحدة، 

، المساعدات اانسانية في ظروؼ النزاعات واألزمات  تسييس، شينميونا تشوي - 8
 .2.11 ، المممكة المتحدة ، ورقة مقدمة الى االتحاد الدولي اوكس اـ

االقتصاد الدولي9المركز العربي لمتعريػب والترجمػة والتػاليؼ ، ىيثـ عيسى واخروف  - 9
 .2.13، دمشؽ، والنشر
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