
 111     ؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجیمتحدهایالاتبرابر  چالش چین در

امکانی در اختیار آنها قرار دهد تا ا  طری  مقابال  درحال تزسعه کمک کند یا صرفاً
. بیوتر  برا  خزد فراهم کننادها  ی، گزینهلمللادهندگان بینکمکهم قرار دادن 

در هر حال نتیجه واقعی هر چه باشد، این وضع نوانگر بارو  تغییراتای جاد  در 
تزان باه تزقاف ماذاکرات دریافات می برا  مثال. استلمللی اها  بینرژیم کمک

 مان  در این. اشاره کرد 8000 سال پزل و آنگزلا درلمللی ابینکمک میان صندوق 
غربی نیز تا  مانی کاه ایان کوازر دهندگان کمکآنگزلا به دنبال کمک مالی بزد و 

فسااد و باارۀ راهبرد کاهش فقر ارا ه نکرد و قرارداد  با صاندوق درۀ سند  دربار
 ,Taylor)را برگازار نکردناد دهندگان کمکمدیریت اقتصاد  ارا ه نکرد، کنفرانس 

 یک وام امتیا   به آنگزلاا ارا اه کاردۀ را به ارا اما  مانی که چین تمایلش . (2006
که تنها شرت آن قرارداد آتی عرضه نفت آنگزلا به چین بزد، این کوزر ا  صاندوق 

عادم طارح شاروت هنگاام ارا اه  ۀچین در پاسخ به انتقادها درباار. رو  برگرداند
 شفافیت و پاساخگزیی حکزمات، نتیجاه و ناه کند که اساساًمی کمک، خاطرنوان

شرت تزسعه اقتصاد  است و به همین علت در ارا ه کمک به این دو مزضزع پیش
 .نگردشرت نمیپیشعنزان به

 اجتماعیهای برابر توسعه بخش توسعه زیرساخت در. 9-9-9

سنتی غربی به سبر مسا ل مرتبا باا فسااد و دهندگان کمکو دیگر متحده ایالات
کنناد در مای وساا  خازددار سااختۀ پیزند  دن شروت ا  ارا ه کمک در حاز 

درصاد ا   95حادود . که چین هر دو را در ارتبات با آفریقا دنبال کرده اساتحالی
 ,Lume et al)تزسعه  یرساخت ارا ه شده است ۀ چین به آفریقا در حز ها  کمک

ساا  وسااختهاا  چینی پس ا  اجارا  طارحها  رسد شرکتمی نظربه. (2009
انگیزه دیگار ناشای  ظاهراً. بهتر  قراردادها  تجار  امضا کنندقادرند در مزقعیت 

بار اسااس هاا چینای. ا  این در  است که آفریقا به  یرساخت بیوتر  نیاا  دارد
کنناد کوزرشاان ا  طریا  مای خاص خزدشان در مسیر تزساعه، احسااسۀ تجرب

  مساتقیم خاارجی و مزایاا  گذارسارمایهامکاان گساترش  ها،تزسعه  یرساخت
 .(Gorkin, 2007) دست آورده استورانه آن را بهافن

سانتی دهنادگان کمک هاا،این  یرساخت ۀمقابل تأکید چین بر تزسعۀ در نقط


