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غرب اهمیت بیوتر  برا  مزضازعاتی همنازن حقازق بوار، برابار  جنسایتی، 
محیا  یست و دیگر مزضزعات بین بخوی مثل تزانمندسا  ، تقزیت تزانمناد  

 :OECD report, 2009)شفافیت، رهبر  ومسئزلیت موتر  دارند محلی، موارکت 

کنناد کاه رویکارد چاین باه کماک می رهبران آفریقایی احساسحال  ایندر . (13
 .  کندمی تر  نیا ها  اقتصاد  کوزرشان را برآوردهخارجی، به شکل بسیار ساده

   مزرد حمایات دولاتگذارسرمایهتعهدات چین در  مینه کمک خارجی و 
تزساعه ۀ درصد و در حاز  98تزسعه ذخایر معدنی ها  طرحۀ این کوزر در حز 

درصد باقی مانده نیاز در ارتباات باا دیگار  12. درصد بزده است 90ها  یرساخت
حال  ایندر . بوردوستانه بزده استها  و کمکها شامل بخوزدگی بدهیها طرح

مکمال  هاا عمزمااًرسااختاگر به این واقعیت تزجه کنیم که تزساعه ذخاایر و  ی
 ۀتازان نتیجاه گرفات کاه تمرکاز چاین در  مینامای شازند،می یکدیگر محسزب

 :Wolf, 2013) بسایار چوامگیر بازده اسات ها،دسترسی به منابع طبیعی در کمک

xiv). 
ها  ارتباطی  یرساخت ۀگزنه که پیش ا  این اشاره شد پیزند  دن تزسعهمان

هاا  مهام ایان برا  اقتصااد چاین، ا  اولزیاتها  جدید تجار  و ایجاد فرصت
کاه دولات چاین در  «رفتن به خاارج»ها  اخیر بزده است. راهبرد کوزر در سال

پکن شاده اسات کاه  ا  سز در پیش گرفت سبر ارا ه ابتکارهایی  م. 8000سال 
بااره ها  خارجی این کوزر نیز ارتبات مستقیم دارد. ا  جمله درایانکمک ۀبا برنام
، ایجاد بانک تزسعه  یرسااخت آسایا و باناک «یک کمربند یک راه»ه ابتکار باید ب

ایان ابتکارهاا تلااش  برا اشاره کرد. چین  «گروه بریکس»تزسعه جدید متعل  به 
د. کناالمللای دنباال همکار  اقتصااد  بین ۀها  نزینی را در  مینارچزبهدارد چ
چین درواقع باه شاکل  ها  خارجیگزنه که اشاره شد بخش مهمی ا  کمکهمان

هاا  ها   یرساختی به شارکتوام برا  احداث پروژه ۀمین مالی خارجی و ارا أت
گردد. در همین ارتبات باید فعال در کوزرها  هدف کمک خارجی ارا ه می چینی

(،که چین در آن نقوای محازر  AIIBگذار   یرساخت آسیا )گفت بانک سرمایه
کوزرها  شریک در ابتکار  پروژه در 9مین مالی أدر تمیلیارد دلار  1/1کند، ایفا می


